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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 23. 
 
(111) Reg.nr.: 243817 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200713496 
(220) Inndato: 2007.11.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé, 55, 
Canton of Vaud, 1800 1800 VEVEY, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinsk formål; dietetiske 
næringsmidler og substanser tilegnet for medisinsk og 
klinisk bruk; næringsmidler og næringmiddelsubstanser 
for babyer, småbarn og syke; næringsmidler og 
næringsmiddelsubstanser for diegivende mødre for 
medisinsk bruk; ernærings- og dietetiske supplementer; 
vitaminpreparater, mineralkostpreparater; medisinerte 
konfektyrer. 
 
29 Grønnsaker og poteter (hermetiserte, frosne, 
tørkede eller kokte), frukter (hermetiserte, tørkede eller 
kokte), frossen frukt og grønnsaker, sopp (hermetisert, 
frosne, tørket eller kokt), kjøtt, fjærkre, vilt, fisk og 
sjømat, alle disse produkter også i form av ekstrakter, 
supper, geleer, pasta, hermetikk, ferdige retter, frosne 
eller tørkede; syltetøy; egg; melk, fløte, smør, ost og 
andre næringspreparater basert på melk; 
melkeerstatning; drikker basert på melk; melkebaserte 
og fløtebaserte desserter; yoghurt; soyamelk 
(melkeerstatning), soyabaserte preparater; spiselige 
oljer og fett, proteinpreparater for menneskelig føde; 
fløte som ikke inneholder melkeprodukter; pølser; 
kjøttvarer; peanøttsmør; supper, suppekonsentrater, 
suppekraft, buljongterninger, buljong, klar kjøttsuppe. 
 
30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte 
preparater og drikker; iskaffe, kaffeerstatning, 
ekstrakter av kaffeerstatninger og preparater og drikker 
basert på kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter og 
te-baserte preparater og drikker; iste; maltbaserte 
preparater; kakao og kakaobaserte preparater og 
drikker, sjokolade, sjokoladeprodukter, 
sjokoladebaserte preparater og drikker; konfekt og 
konditorvarer, søtsaker og sukkertøy; sukker, 
tyggegummi; naturlige søtningsstoffer; bakerprodukter, 
brød, gjær, butterdeig, kjeks, kaker, småkaker, tynne 
kaker; karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, 
sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne 
desserter, frossen yoghurt; bindemidler for fremstilling 
av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller 
frosne konfektyrer og/eller frosne kaker, softis, frosne 
desserter, frossen yoghurt; honning og 
honningerstatninger; frokostblandinger, müsli, 
cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede 
frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, 
nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller 
frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter, 
pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og 

 

 ovnsklare preparerte deiger; sauser; soyasaus, 
ketchup; aromatiserende- eller krydderprodukter for 
mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, 
majones; sennep; eddik. 
 
32 Øl, ikke-kullsyreholdig vann, boblevann eller 
kullsyreholdig vann, behandlet vann, kildevann, 
mineralvann, smakstilsatt vann; drikkevarer tilsatt 
fruktsmak og fruktbaserte drikkevarer, frukt- og 
grønnsakjuice, nektar, limonade, sodavann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; saft, ekstrakter og essenser 
og andre preparater for å fremstille ikke-alkoholholdige 
drikker (unntatt eteriske oljer); melkefermenterte 
drikkevarer; soyabaserte drikkevarer; maltbaserte 
drikkevarer; isotoniske drikkevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243818 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200713660 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Otsuka Pharmaceutical Co.,  Ltd, 2-9, Kanda-

Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 101-8535 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Ernæringspreparater for medisinske bruk 

utformet som stenger eller plater. 
 
29 Ernæringspreparater, ikke for medisinske 
bruk, som inngår i klasse 29, utformet som stenger eller 
plater, herunder også slike ernæringspreparater laget 
av frukt. 
 
30 Ernæringspreparater, ikke for medisinske 
bruk, som inngår i klasse 30, utformet som stenger eller 
plater, herunder også slike ernæringspreparater laget 
av soyamel; konditorvarer/konfektyrer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243819 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200713392 
(220) Inndato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Water of Norway AS, Postboks 113, Kapp 
Næringshage, 2858 KAPP, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243820 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200713661 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Orgsoft AS, Storgata 33C, 0184 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Teknologiske tjenester; utvikling og 

ajourføring av dataproorammer og software. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 243821 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200713430 
(220) Inndato: 2007.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Robert Prizelius AS, Postboks 5051 Majorstua, 0301 
OSLO, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243822 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200711525 
(220) Inndato: 2007.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Frost Holding AS, Hornebergv. 7 Teglgården, 7038 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Betong, betong (byggeelementer av-); betong 

(forskaling for-)ikke av metall; byggematerialer, ikke av 
betong; rammeverk for bygninger, ikke av metall; 
reisverk for bygninger, ikke av metall; sement; 
takbekledning, ikke av metall; treplater for bygging; 
treverk, tømmer (bygnings-); veggbekledning[indre]for 
bygging, ikke av metall; veggbekledninger (ytre) for 
bygging, ikke av metall. 
 
36 Bestyrelse av fast eiendom; 
boligformidling[leiligheter]; eiendom forpaktning av fast-
); utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av leiligheter. 
 
37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet; 
isolering [bygging]; malervirksomhet; 
muremestervirksomhet; reparasjonsvirksomhet. 
 
39 Lagerplass(utleie av-), lagring. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243823 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200711526 
(220) Inndato: 2007.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Frost Holding AS, Hornebergv. 7 Teglgården, 7038 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Betong, betong(byggeelementer av-); 

betong(forskaling for-) ikke av metall; byggematerialer, 
ikke av betong; rammeverk for bygninger, ikke av 
metall; reisverk for bygninger, ikke av metall; sement; 
takbekledning, ikke av metall; treplater for bygging; 
treverk, tømmer (bygnings-); veggbekledning[indre]for 
bygging, ikke av metall; veggbekledninger (ytre] for 
bygging, ikke av metall. 
 
36 Bestyrelse av fast eiendom; 
boligformidling[leiligheter]; eiendom (forpaktning av 
fast-) utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av 
leiligheter. 
 
37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet; 
isolering [bygging]; malervirksomhet; 
muremestervirksomhet; reparasjonsvirksomhet. 
 
39 Lagerplass(utleie av-), lagring. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243824 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200712870 
(220) Inndato: 2007.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Reiseglad, Kirkegaten 8, 4611 KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; 
midlertidig innlosjering 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243825 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200712859 
(220) Inndato: 2007.10.23 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.25 EM 006061782 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Presentex AB, Hästvägen 4 E, 21235 MALMØ, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer.  
 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukne 
hermed); 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. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243826 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200700910 
(220) Inndato: 2007.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

VITA PRO TECTIVE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, 0506 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, oster; kaviar; spiselige oljer og fett; 
margarin; smør.  
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,sennep, 
eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft, søtsaker; 
majoneser, majonesbaserte salater, nudler; pasta; 
posteier, patéer, puddinger; salatdressinger; sjokolade; 
smørbrød; sushi 
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243827 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200700911 
(220) Inndato: 2007.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

VITA PRO BIO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, 0506 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, oster; kaviar; spiselige oljer og fett; 
margarin; smør.    
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,sennep, 
eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft, søtsaker; 
majoneser, majonesbaserte salater, nudler; pasta; 
posteier, patéer, puddinger; salatdressinger; sjokolade; 
smørbrød; sushi. 
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243828 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200700913 
(220) Inndato: 2007.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, 0506 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; 
margarin; smør.  
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; 
eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft; søtsaker, 
majoneser; majonesbaserte salater; nudler; pasta; 
posteier; patéer, puddinger; salatdressinger; sjokolade, 
smørbrød; sushi.  
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243829 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200700914 
(220) Inndato: 2007.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

VITA PRO VITAL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, 0506 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; 
margarin; smør.  
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; 
eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft; søtsaker, 
majoneser; majonesbaserte salater; nudler; pasta; 
posteier; patéer, puddinger; salatdressinger; sjokolade, 
smørbrød; sushi.  
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243830 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200706645 
(220) Inndato: 2007.06.12 
(300) Søknadsprioritet 2007.02.16 US 77/110,068 

2007.02.16 US 77/110,074 
2007.02.16 US 77/110,075 
2007.02.16 US 77/110,078 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Imvu Inc, 411 High Street, CA94301 PALO ALTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Tilveiebringelse av online butikker for kjøp og 

salg av virtuelle varer; tilveiebringelse av online kreditt 
for bruk til å kjøpe virtuelle varer i forbindelse med 3D 
instant messaging ( sanntidsmeldinger). 
 
38 Elektronisk transformasjon av meldinger og 
data; tilveiebringe online chatte rom og elektroniske 
oppslagstavler for transmisjon av meldinger mellom 
brukere i online spill og instant messaging ( 
sanntidsmeldinger), Internettleverandørtjenester.  
 
41 Underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av online dataspill.  
 
42 Tilveiebringelse av midlertidig bruk av online 
ikke- nedlastbar software for 3D animasjon og design 
for skreddersydde personline web- sider; applikasjons 
leverandørtjenester for software for utvikling av 3D 
animerte figurer og design, virtuelle klær, møbler, fauna 
og flora. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243831 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200707958 
(220) Inndato: 2007.07.09 
(300) Søknadsprioritet 2007.02.23 SE 200701826 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 AMA Produktions AB, Turbingatan 6, 41705 
GÖTEBORG, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Markiser og soltak av metall, paneler og 
seksjoner av metall, butikkfasader av metall, 
solsjalusier av metall, kalesjer og baldakiner av metall; 
metalldeler og tilbehør dertil, nemlig klamper, beslag, 
festeanordninger, klips, klammer, braketter for 
konstruksjon, monteringsplater, gardinbrett, lister, 
stenger, skinner, låser, lukkeanordninger, endedeksler, 
spor, plugger, bolter, håndtak, låsebolter, klemmer, 
kroker, knotter, knagger, knapphåndtak, runde håndtak, 
ringer, støtteinnretninger, stenger, stolper, rammer og 
stativ. 
 
19 Persienner og solskjermer for utendørs bruk, 
ikke av metall; solsjalusier ikke av metall; markiser, 
soltak, baldakiner, kalesjer, rullegardiner og 
rullesjalusier, ikke av metall eller tekstil; deler og 
tilbehør dertil, ikke av metall. 
 
22 Markiser og soltak av tekstil, solskjermer av 
tekstil for utendørs bruk, deler og tilbehør dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243832 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200711895 
(220) Inndato: 2007.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Enspiron AS, Postboks 710, Nedre Slotsgate 51, 3003 

DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av 
eiendeler. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243833 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200711986 
(220) Inndato: 2007.10.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Canon KK, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 146-

8501 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Innpakningsmaterialer av plast. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243834 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200711523 
(220) Inndato: 2007.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Secustream Technologies AS, Richard Birkelands vei 2 
B, 7491 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvare for å lage, overføre, motta, laste 

ned, spille av, vise, redigere, lagre, organisere, kode og 
dekode lyd, video, musikk og grafiske bilder; 
programvare for å kontrollere drift og operasjon av lyd- 
og video-enheter; programvare for prosessering av 
digitale musikk-filer; programvare for å se, søke og 
spille av fjernsynssendinger og video opptak; 
programvare for kontroll av digitale rettigheter; 
programvare for koding av data; datamaskiner; 
håndholdte og bærbare datamaskiner; computer 
periferiutstyr; mikroprosessorer; minnekort; monitorer; 
fremvisere; tastaturer; kabler; modemer; printere; 
videotelefoner; diskettstasjoner; magnetiske 
datamedium; kameraer; lyd- og video-kassetter; lyd- og 
video-kassett opptakere og avspillere; digitale lyd og 
video opptakere og avspillerer; digitale media 
avspillere; lyd og video overførings-, opptaks- og 
reproduksjonsapparater; telefoner; mobiltelefoner; 
nedlastbare musikkopptak; lyd- og videoopptak med 
musikk og annet digitalt innhold i et spesifisert 
dataformat, film lagret i et spesifisert dataformat; 
videoopptak lagret i et spesifisert dataformat 
 
38 Kommunikasjons- og 
telekommunikasjonstjenester; fremskaffelse av 
informasjon innen telekommunikasjon; elektronisk 
dataoverføring; elektronisk leveranse av bilder og 
fotografier via et globalt datanettverk; elektronisk post 
tjenester; personsøkertjenester; øyeblikkelige 
meldingstjenester; telekonferansetjenester; nettverks 
konferansetjenester; trådløse 
telekommunikasjonstjenester; trådløse digital 
meldingstjenester; trådløse elektronisk post tjenester; 
tilby tilgangstid til et globalt datainnformasjonsnettverk; 
tilby pratesteder og elektroniske publikasjonssteder på 
internett for overføring mellom brukere innen et område 
av generell interesse; sending av fjernsynsprogrammer 
(inkluderer også kabel TV sending); overføring og 
sending av fjernsynsprogrammer via internett; 
streaming av lyd- og videomateriale på internett; 
fremskaffelse av tilgang til internettsider; fremskaffelse 
av tilgang til databaser; fremskaffelse av 
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; tilbydelse 
av telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; utleie av tilgangstid til et globalt 
datanettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr 
 
42 Programmering for datamaskiner; 
utarbeidelse av dataprogrammer; design av 
computersystemer; installasjon, oppgradering, 
vedlikehold og utleie av dataprogrammer; kopiering av 
dataprogrammer; gjenopprettelse av data; konvertering 
av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
konvertering av dataprogrammer og data; 
datakrypteringstjenester; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; tilby vertsserver for andres 
hjemmesider; utleie av webserver; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende dataprogrammer; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; 
datavirusbeskyttelse; datasikkerhetstjenester; 
dataundersøkelsestjenester; teknisk støttetjenester 
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vedrørende datamaskiner, dataprogrammer og 
computersystemer 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243835 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200705055 
(220) Inndato: 2007.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

 Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 
FORNEBU, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand til nettverksbygging blant tilbydere av 

mobiltelefontjenester (herunder innholdstjenester); 
bistand til kommersialisering av mobiltelefonitjenester 
(herunder innholdstjenester); konsultasjoner for 
bedrifts- og forretningsledelse; annonse- og 
reklamevirksomhet; markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, markedsstudier. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilby 
tilgangstid til globale datanettverk; globale 
datanettverkstjenester, elektronisk overføring, sending 
og mottagelse av tekst, data, bilder og tale; 
datanettbaserte kundeinformasjonstjenester. 
 
42 Utvikling av standarder for tekniske 
grensesnitt for mobiltelefonitjenester (herunder 
innholdstjenester); informasjonsvirksomhet om 
standardisering av tekniske grensesnitt for 
mobiltelefonitjenester (herunder innholdstjenester); 
tilveiebringelse av test- og forskningsplattformer for 
utprøving av mobiltelefonitjenester (herunder 
innholdstjenester); faglige konsultasjoner (ikke om 
forretninger); informasjonsvirksomhet og 
konsultasjonsvirksomhet innen data og 
telekommunikasjon; konsultasjonstjenester vedrørende 
mobile internettjenester; teknisk planlegging og 
utvikling av lokale og globale nettverk; tilveiebringelse 
av tilgangstid til elektroniske databaser; opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre; overvåkning, 
evaluering og sertifisering av leverandører av 
mobiltelefonitjenester (herunder innholdstjenester); 
overvåkning, evaluering og testing av 
mobiltelefonitjenester (herunder innholdstjenester). 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243836 
(151) Reg.dato.: 2008.01.24 
(210) Søknadsnr.: 200501375 
(220) Inndato: 2005.02.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

CORPORATE 360 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Software Innovation ASA, Postboks 191, 1325 
LYSAKER, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; webbaserte løsninger for 
informasjonsformidling og arbeidsprosesser i samspill 
mellom flere aktører.  
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; data 
assistert overføring av beskjeder og bilder. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet.  
 
42 Programmering for samt utarbeidelse og 
vedlikehold av dataprogrammer og software; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
webhotel (tilby vertsserver for andre); faglige 
konsultasjoner (ikke om forretning). 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243837 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200712879 
(220) Inndato: 2007.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Mobilis Physiotherapy Ltd, 100 Shaw Road, OL14AY 

OLDHAM, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Ortopedisk fottøy, ortopediske såler og 

innleggssåler; puter (pads) for innleggssåler og 
hælinnlegg. 
 
25 Fottøy; innleggssåler, puter (pads) 
hælinnlegg for fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243838 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200712864 
(220) Inndato: 2007.10.23 
(300) Søknadsprioritet 2007.09.10 GB 2466393 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Tyco Fire Products LP, 451 North Cannon Avenue, 
PA19446 LANSDALE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metalliske fleksible slanger og koplinger for 
bruk i brannsikringssystemer, nemlig for å forbinde 
rørledninger for væske til sprinklere og dyser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243839 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200711198 
(220) Inndato: 2007.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige 

Forsikringsselskap, Postboks 1733 Vika, 0121 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved og rådgivning for ledelse og 

administrasjon av bedrifter, faglig konsultasjon om 
forretninger, økonomiske beregninger, kontortjenester. 
 
36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet, bankvirksomhet, 
aktuarvirksomhet, forretninger med fast eiendom, utleie 
fast eiendom, fondsforvaltning. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243840 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200706975 
(220) Inndato: 2007.06.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MySpace, Inc, 407 N. Maple Drive, CA90210 
BEVERLY HILLS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
tilveiebringelse av online samtalerom (chatrooms) og 
elektronisk oppslagstavle for overføring av beskjeder 
mellom brukere av generell interesse og som også 
omfatter interaktive avstemningssider på nettet som 
omhandler underholdningsbransjen og et vidt område 
av ulike temaer; tilveiebringelse av e-post og 
umiddelbar meldingstjenester (instant messaging 
services); tekst og nummerisk trådløs digital 
meldingstjeneste; tilveiebringelse av multippel 
brukertilgang til et globalt datainformasjons nettverk for 
overføring og spredning av et vidt spekter informasjon 
og tjenester, og for å gi tilgang til tredjepart og 
proprietære websider; kommunikasjonstjenester, 
nemlig, overføring av stemme, lyd, visuelle bilder og 
data gjennom telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjons nettverk, internett, informasjon og 
service nettverk, streaming av lyd og video materiale på 
internett; videobestillingstjenester (video-on demand); 
tilveiebringelse av stemme kommunikasjonstjenester 
over internett, tilveiebringelse av online fasiliteter av 
nåtid interaksjon med andre datamaskinbrukere relatert 
til ulike temaer og spill, podcastingtjenester, 
webcastingtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243841 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200712872 
(220) Inndato: 2007.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ NEW BRUNSWICK, US 

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

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 
 
10 Injeksjonsapparater for medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243842 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713094 
(220) Inndato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

ENGINEERED TO BE NATURAL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mars Fishcare Europe, 25, avenue du pont Tasset, 
74960 MEYTHEY, FR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Luftpumper og vannpumper; filterkassetter for 
filtreringsmaskiner; pumper for vannstråler, pumper for 
sirkulering av vann; lufttilførsels- og ventilasjonsutstyr 
for akvarier; undervannspumper, overflatepumper, 
ventilasjonspumper for hagedammer, svømmebasseng 
og akvarier.   
 
11 Filtere for bruk i fisketanker, vanndammer; 
apparater for oppvarming, belysning, ventilasjon og 
sterilisering av vannforsyning, alle for bruk i fisketanker, 
vanndammer og fontener; deler og tilbehør til de 
forannevnte varer.   
 
21 Akvarier; integrerte akvarier, 
innendørsakvarier og deler og tilbehør til de 
forannevnte varer (inkludert i denne klasse); lokk, 
overtrekk, beskyttelse og deksler for akvarier. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243843 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200707297 
(220) Inndato: 2007.06.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 VTT Maritime AS, Damsgårdsveien 165, 5162 
LAKSEVÅG, NO 

(740) Fullmektig: 
 DUG Kompetansedata AS, Damsgårdsveien 165, 5162 

LAKSEVÅG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Verdisetting. 
 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet; tjeneste knyttet til 
byggevirksomhet, så som inspeksjon av 
byggeprosjekter; skipsbygging. 
 
39 Transport, tjeneste i forbindelse med maritim 
buksering, så som riggflytt. 
 
42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester, 
ingeniørtjenester i form av taksering, vurdering, 
forskning og rapportering innen feltet vitenskap og 
teknologi, samt prosjektering og planlegging; 
inspeksjon av byggeprosjekter; inspeksjon av fartøy og 
rigg; planlegging og prosjektering; planlegging, 
utarbeidelse av prosedyrer og overvåkning/veiledning 
ved gjennomføring av undervannsoperasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243845 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200701872 
(220) Inndato: 2007.02.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Hansker for husholdningsbruk og for 

hagebruk 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 243846 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200707298 
(220) Inndato: 2007.06.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VTT Maritime AS, Damsgårdsveien 165, 5162 
LAKSEVÅG, NO 

(740) Fullmektig: 
 DUG Kompetansedata AS, Damsgårdsveien 165, 5162 

LAKSEVÅG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Verdisetting. 
 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet; tjeneste knyttet til 
byggevirksomhet, så som inspeksjon av 
byggeprosjekter; skipsbygging. 
 
39 Transport, tjeneste i forbindelse med maritim 
buksering, så som riggflytt. 
 
42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester, 
ingeniørtjenester i form av taksering, vurdering, 
forskning og rapportering innen feltet vitenskap og 
teknologi, samt prosjektering og planlegging; 
inspeksjon av byggeprosjekter; inspeksjon av fartøy og 
rigg; planlegging og prosjektering; planlegging, 
utarbeidelse av prosedyrer og overvåkning/veiledning 
ved gjennomføring av undervannsoperasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243847 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200705396 
(220) Inndato: 2007.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Tomas Främberg, Box 773, 60117 NORRKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Vesker, ryggsekker, paraplyer. 

 
25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
 
28 Gymnastikk- og sportsartikler.  
 
35 Kundeinformasjon vedrørende salg av 
vesker, ryggsekker, paraplyer, klær, fottøy, hodeplagg 
samt gymnastikk- og sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243848 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200705890 
(220) Inndato: 2007.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Pure Norway AS, Fjordveien 1, 1323 HØVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt og produkter laget 

av ovennevnte; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og 
kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, 
kompotter, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og 
fett. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, kaffeerstatning; mel 
og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; 
bakepulver, sauser, krydderier, is.  
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann, 
drikkevann og andre ikke-alkoholholdige drikker; 
fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243849 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200707281 
(220) Inndato: 2007.06.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Møller Bil AS, Frysjaveien 31B, 0411 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av biler og tilbehør. 

 
37 Verkstedstjenester. Reparasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243850 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200712874 
(220) Inndato: 2007.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Cordis Corp, FL MIAMI LAKES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske katetere. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243851 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713416 
(220) Inndato: 2007.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4-
chome, Chuo-ku OSAKA, JP 

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

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

 5 Kardiovaskulære preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243852 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713428 
(220) Inndato: 2007.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Robert Prizelius AS, Postboks 5051 Majorstua, 0301 
OSLO, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243853 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713429 
(220) Inndato: 2007.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Robert Prizelius AS, Postboks 5051 Majorstua, 0301 
OSLO, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243854 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200704571 
(220) Inndato: 2007.04.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Trond Christian Graff av Øhr, Waldmar Thranesgt. 60, 
0173 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Batterier, briller, brilleglass, CD-plater, 

dekorative magneter, filmer (eksponerte -), 
forstørrelsesglass, glass (korreksjons -), glass belagt 
med elektriske ledere, kassetspiller, kikkerter, 
kinematografiske filmer [eksponerte], kontaktlinser, 
kulerammer, luper, [optiske], lydfilmer,  master (radio-), 
megafoner, metermål, metronomer, mikrofoner, 
musematter, målebånd, måleglass, måleinstrumenter, 
observasjonsinstrumenter, refleksbrikker til personlig 
bruk for bekyttelse mot trafikkulykker, signalfløyter, 
solbriller, sportsbriller, startkabler for motorer, 
tegnefilmer, timeglass, veieapparater og -instrumenter, 
vekter, vekter (presisjons-), vektlodd, videobånd, 
videokassetter, videospillkassetter 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke oppgitt 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); innstruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), plastemballasje (ikke oppgitt i andre 
klasser); klisjeer  
 
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; gymnastikk-sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt 
 
35 Annonse- og reklame virksomhet; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester 
 
36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet; 
montær virksomhet; forretninger med fast eiendom 
 
38 Informasjonsbyråer [nyheter] 
 
41 Utdannelsesvirksomhet: 
opplæringsvirksomhet: underholdningsvirksomhet: 
sportslige og kulturelle aktiviteter 
 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester, 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie, for 
mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243855 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713784 
(220) Inndato: 2007.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bølgen & Moi AS, Lilleakerveien 14, 0283 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is.  
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr, malt.  
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker.  
 
35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer 
i klassene 29, 30, 31 og 32. Disse tjenester tilbudt 
gjennom utsalgssteder, gjennom elektroniske medier 
som Internettsider eller gjennom fjernsynskanaler.  
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243856 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713785 
(220) Inndato: 2007.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Stiftelsen Sølvguttene, Setra vei 8, 0876 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Grammofonplater, CD-plater. 

 
25 Klær. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 243857 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713786 
(220) Inndato: 2007.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater, nemlig 
farmasøytiske preparater for behandling av tilstander 
av alkoholmisbruk, angst, ben- og skjelettsykdommer 
og -forstyrrelser, blodsykdommer og -forstyrrelser, kreft, 
kardiovaskulære sykdommer, 
sentralnervesystemsykdommer og -forstyrrelser, 
diabetes, diabetisk nevropati, endokrine sykdommer og 
forstyrrelser, gastrointestinale sykdommer og 
forstyrrelser, hormonelle sykdommer og forstyrrelser, 
inflammasjons- og betennelsessykdommer og -
forstyrrelser, leversykdommer og -forstyrrelser, 
nyresykdommer og -forstyrrelser, nevrodegenerative 
sykdommer og -forstyrrelser, nevrologiske sykdommer, 
overvekt, oftalmologiske tilstander og forstyrrelser, 
smerter, perifernervesystemsykdommer og - 
forstyrrelser, reproduksjonssystemsykdommer og -
forstyrrelser, forplantningssystemssykdommer og -
forstyrrelser, seksuell dysfunksjon, urologiske 
forstyrrelser dyslipidemia, søvnforstyrrelser, migrene, 
metaboliske sykdommer og forstyrrelser; farmasøytiske 
preparater for forebygging av diabetes, antipsykotika; 
antidepressiva. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243858 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713787 
(220) Inndato: 2007.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Faktor Eiendom ASA, Rådhusveien 7, 1743 

KLAVESTADHAUGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Eiendomsomsetning, meglervirksomhet; 

bestyrelse av fast eiendom, finansiell virksomhet; utleie 
av leiligheter, utlån, herunder mot pantesikkerhet. 
 
37 Byggevirksomhet, reparasjon av bygninger, 
rengjøring av bygninger. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243859 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200711588 
(220) Inndato: 2007.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

KETTAL: THE OUTING 
EXPERIENCE 

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

 Kettal SA, C/Aragón, 316, 08009 BARCELONA, ES 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester og salg av 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 eller lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og 
huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243860 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713788 
(220) Inndato: 2007.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Scandinavian Mobile Technology AS, Postboks 276 
Økern, 0511 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datasoftware, brukergrensesnittsoftware for 
håndholdte kommunikasjonsenheter, herunder 
mobiltelefoner, applikasjonssoftware for initiering av 
telefonsamtaler ved hjelp av tekstmeldinger; 
elektroniske publikasjoner, herunder en nettside på 
internett. 
 
35 Salgsfremmende tjenester for tredjemann; 
salgsfremmende tjenester i form av opprettelse av 
telefonisk kontakt mellom kunde og tilbyder ved hjelp 
av en automatisert sentralbordtjeneste, datasøk i 
databaser; formidling av informasjon fra databaser; 
nummeropplysningstjenester. 
 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjon i form av oppkobling og opprettelse 
av telefonsamtaler mellom tredjeparter; 
telefonoppringningstjenester generert ved tekstbasert 
meldingsformidling til en datasentral; bestilling av 
telefonsamtaler via tekstmeldinger; tilby abonnement 
på søkeord som genererer telefonisk kontakt med 
potensielle kunder ved at kunden sender en 
tekstmelding inneholdende det aktuelle søkeordet til en 
datasentral. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243861 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200708989 
(220) Inndato: 2007.08.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Vennebyen, Postboks 225 Ulset, 5873 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Filmer, herunder animasjonsfilmer, filmer for 

kringkasting på fjernsyn; audiotape, audio videotape, 
audio videokassetter, audio videodisker og DVD 
inneholdende musikk og animasjon; audiokassett- og 
CD-spillere; CD-ROM dataspillplater; musematter; 
briller, solbriller og etuier dertil;  spilleutstyr solgt som 
en enhet for å spille et databasert selskapsspill, 
programvare for data- og videospill; dekorative 
magneter. 
 
16 Trykksaker og papirvarer, herunder bøker 
inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer; 
barnebøker, seriehefter, blader og magasiner 
inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, 
fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir, 
konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, 
gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; 
penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil, 
viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, 
malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, 
varmeoverføringsbilder; plakater; fotografier, bokbind, 
bokmerker, kalendere, gavepapir, festartikler av papir, 
nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, 
bordbrikker av papir, krepp-papir, papirhatter, 
invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir, 
trykte overføringsbilder for broderi eller 
stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, 
pyjamaser, gensere og t-skjorter; trykte hefter solgt 
som vedlegg til audiokassetter. 
 
18 Kofferter og reisevesker, paraplyer; 
ryggsekker, tursekker. 
 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed).  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser-, senge- og bordtepper. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, herunder lekefigurer og deler dertil; 
plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker, leker til å 
sitte på eller kjøre med, lekekjøretøy; dukker; 
kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; 
spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, 
kortspill, manipulative spill, selskapsspill; puslespill og 
manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av 
papir; rullebrett; isskøyter; baller, nemlig lekeballer, 
fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; 
flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til 
hobbybruk; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; 

bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt; 
karnevalsmasker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243862 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200700687 
(220) Inndato: 2007.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Mediaplanet International AB, Box 2600, 10041 
STOCKHOLM, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker, bøker, aviser, magasiner, 
journaler, tidsskrifter, gratis publikasjoner, 
reklamepublikasjoner og -materiell, annonsebilag. 
 
35 Reklame og markedsføringstjenester, 
produksjon av annonsebilag, distribusjon av 
reklamemateriell, leie av reklameplass og reklametid for 
andre, blant annet i pressen, på radio, televisjon og 
Internett; publisering av reklame online, utførelse av 
markedsstudier og markedsundersøkelser, online 
markedsføring på datanettverk, systematisering av 
informasjon i computer databaser, innsamling og 
tilførsel av informasjon i databaser.    
 
38 Overføring av video, filmer, bilder, 
avbildninger, tekster, fotografier, spill, lyd og 
informasjon via Internett og andre computere og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online 
bulletinboards og nettforum via Internett og andre 
computere, og kommunikasjonsnettverk hvor brukere 
kan poste, søke, overvåke og videreformidle 
informasjon; overføring av lyd, video og 
multimediainnhold via radio, mobil og trådløs 
kommunikasjon, televisjon, kabel, elektronisk 
kommunikasjonsnettverk eller computer nettverk; 
tilveiebringelse av brukertilgang til 
computernettverk/Internett for kommunikasjon med 
andre brukere med hensyn til utlån av materiell av 
allmenn interesse.    
 
41 Nyhetsreportasjetjenester, reportasjetjenester 
og fotografireportasjer. 
 
42 Opprettelse av indeks for informasjon, 
nettsteder og andre kilder for informasjon som er 
tilgjengelig online, tilveiebringelse av online tilgang til 
informasjon via computer nettverk, herunder nyheter, 
sport, aktuelle begivenheter, finans, vitenskap, teknikk, 
helse, skjønnhet og annen allmenn interessant 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243863 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200710186 
(220) Inndato: 2007.08.29 
(300) Søknadsprioritet 2007.03.06 US 77/122,988 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Juniper Networks Inc, 1194 North Mathilda Avenue, 
CA94089 SUNNYVALE, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll; 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; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer 
software, nemlig operativsystemprogrammer for 
ruterstyringstjenester; computer software for 
sammenkobling, etablering, styring, sikring, 
overvåkning, kontrollering, drift og feilsøking av 
ruterstyringsprotokoller og infrastruktur; computer 
software for ruting, overføring, bearbeidelse, filtrering, 
analysering, sikring og lagring av data, video eller 
taletrafikk, pakker eller andre former for 
kommunikasjon; computer software for 
tilveiebringelse/forsyning av sikkerhetsfunksjonalitet for 
rutere i nettverk, herunder tilveiebringelse/forsyning av 
brannmurfiltre, aksesskontroll, (VPN) virtuelle private 
nettverk, samspillevne med rutersikkerhetsprotokoller 
og beskyttelse mot nettverksinntregning og virus. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; undervisnings- og 
opplæringstjenester, nemlig, tilveiebringelse/forsyning 
av online læreprogram og treningssesjoner innen 
områdene for ruterstyringstjenester og 
operativsystemsoftwareprogrammer for 
ruterstyringstjenester; utvikling av undervisnings-
/opplæringsmanualer for andre innen områdene for 
ruterstyringssoftware og -tjenester. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av computer hardware 
og software; rådgivningstjenester innen områdene for 
ruterstyringstjenester og ruteroperativsystemsoftware; 
computer støttetjenester i forbindelse med 
ruterstyringstjenester for sammenkobling, styring, 
feilsøking, sikring, overvåkning, kontrollering og drift av 
ruterstyringsprotokoller og infrastruktur; computer 
tjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning av teknisk 
støtte for ruterstyringstjenester og software; computer 
tjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning av 
operativsystemsoftwareoppdateringer for 
ruterstyringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243864 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200705052 
(220) Inndato: 2007.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ocea Holding AS, Kolbeinsvik, 5394 KOLBEINSVIK, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Merder av metall for fiskeoppdrett. 

 
9 Sensorer for lufttrykk, tomsilo, 
vanntemperatur, blokkering og miljø innen 
fiskeoppdrett; apparater og innretninger for alarm, 
kontroll og overvåking innen fiskeoppdrett; 
fordelingsautomater for fôring av fisk.  
 
19 Merder for fiskeoppdrett, ikke av metall. 
 
37 Konstruksjon av flytende elementer for 
fiskeoppdrett. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243865 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200710938 
(220) Inndato: 2007.09.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Hero, 5600 LENZBURG, CH 

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

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243866 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200711948 
(220) Inndato: 2007.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 C R Bard Inc, 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY 
HILL, US 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medisinske apparater og instrument, 
guidewirer, deler og tilbehør til de nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243867 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713789 
(220) Inndato: 2007.11.12 
(300) Søknadsprioritet 2007.07.13 DE 307 46 777 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

PANTENE LIFT & DEFINITION 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Preparater for pleie, behandling og 
forskjønnelse av hår og hodebunn hos voksne. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243868 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200711495 
(220) Inndato: 2007.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 SØBORG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Proteinholdige diett- og 

kosttilskuddspreparater til helseformål, midler til 
regulering av tarmfloraen, herunder avhjelping av løs 
og hard mage; vitamin-og mineralpreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243869 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200711898 
(220) Inndato: 2007.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Life Science Nutrition AS, Industrivegen 42, 6160 
HOVDEBYGDA, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Fasting & Comrades AS, Postboks 1646 

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

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, 
gjødningsmidler;  ildslukningsmidler, preparater og 
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler, garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 
 
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. 
 
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. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne 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 grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt. 
 
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 243870 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713790 
(220) Inndato: 2007.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 The Gillette Co, Prudential Tower Building, MA02199 

BOSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner 

og barberblader; barberredskaper; dispensere, 
kassetter, etuier, holdere, og patroner, alle 
inneholdende barberblader; deler og komponenter for 
alle foran nevnte varer; håndverktøy og instrumenter; 
knivvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243871 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713435 
(220) Inndato: 2007.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Amisol AS, Bragernes Torg 4, 3017 DRAMMEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Reisearrangør. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243872 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200302612 
(220) Inndato: 2003.03.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

 Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 
FORNEBU, NO 

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter for 
landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, 
kontroll (overvåkning) ikke for medisinske formål, 
livredning, apparater for innspilling, opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, 
lagring og omforming av tale-, bilde- og tekstsignaler i 
data- og teleanlegg; apparater for sending og 
mottagelse for trådløs overføring av tale, tekst, lyd, 
bilde og data; innregistrerte dataprogram; 
informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og 
datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-, 
datakommunikasjons- og elektroniske 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater 
for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller 
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske 
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner 
med displayenhet, samtlige for behandling, registrering, 
lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift 
av data; apparater og instrumenter for overføring, 
visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk 
informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av 
tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater 
og instrumenter for sporing, identifisering og 
lokalisering av befordringsmidler; apparater og 
instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner 
og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop 
i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske 
apparater og instrumenter for fjerntilgang til on-line 
informasjon; bildefremvisningsapparater og -
instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter for 
avspilling av telefonsvarere og/eller for tilgang til 
telefontjenester; registrerte dataprogrammer; 
programvare på magnetiske bærere, magnetbånd, 
disketter, kassetter, plater og minneinnretninger; utstyr 
for kryptering/dekryptering av data, stemme og 
taleinformasjon samt for video- og 
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og 
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av 
digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, 
nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og 
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, 
stamledninger, sendere, mottagere, omkoplere, 
basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og 
optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter 
for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, 
mottagelse, sending, modifisering, kompresjon, 
radiosending av data, lyd, og/eller bilder, stasjonære og 
mobile kommunikasjonsapparater og -instrumenter, 
nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- 
og undervisningsapparater og -instrumenter; tele- og 
datakommunikasjonsnett, bredbånd-
telekommunikasjonsnett; data-, informasjons- og 
telekommunikasjonsinformasjonssystemer. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
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ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert 
kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med 
datalagrete opplysninger; databasert kontordrift; 
informasjonshåndtering i forbindelse med informasjon 
lagret på datamaskiner; drift av databasert 
filhåndtering; drift av databasert registerhåndtering; 
databasert lagring og fremskaffelse av 
forretningsinformasjon; forretnings- og foretakrelaterte 
interaktive databaseinformasjonstjenester; drift, 
oppdatering, tilrettelegging og vedlikehold av registere, 
sammenstilling, systematisering og videreformidling av 
on-line databasert informasjon; produksjon og 
publisering av annonsemateriell på digital vei. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
finansielle tjenester, databaserte finanstjenester, 
betalingskort-, kontokort-, bankkort og -
kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, on-
line informasjonstjenester vedrørende finans; 
økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette 
avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer 
(fast eiendom); forsikringskonsultasjoner. 
 
37 Byggevirksomhet, montering, installasjon, 
vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og 
utstyr innen området data-, telekommunikasjon og 
kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons- og 
reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og 
vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk 
utstyr samt målesystemutstyr. 
 
38 Tele-, data- og radiokommunikasjoner, 
informasjonstjenester i forbindelse med tele-, data- og 
radiokommunikasjon; multimedia meldingstjenester, 
også interaktive tjenester innbefattet databaserte 
teletjenester for bransjeinformasjon, i forbindelse med 
overføring av tele- og datastøttet data fra databaser til 
brukerapparater; datastøttet sending og mottagelse 
(overføring) av tale, tekst, lyd, bilde og data; utsendelse 
av meddelelser over elektroniske media; tjenester i 
forbindelse med elektronisk post; sending og 
mottagelse (overføring) av databaseinformasjon via 
telenettet; utleie av tele-, data- og radio-
kommunikasjonssystemer og utstyr, 
telekommunikasjonsvirksomhet, samt on-line- og 
kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk; 
telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av 
datanett; sammenkoblingstjenester på datanett; 
oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele og 
datakommunikasjonsnett; drift av 
datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via 
fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og 
rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet 
og datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med 
datapakketransmisjonstjenester; 
abonnementstjenester; telefontjenester; 
telefonsvartjenester; mobiltelefontjenester; globale 
nettverkstjenester. 
 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; 
dataprogrammering; konsulentvirksomhet og rådgivning 
i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske 
beregninger samt dataprogrammering; 
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); 
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; edb-
tjenester, nemlig elektronisk databehandling og -
lagring; datasystemanalyser for konstruksjon, drift og 
testing av programvare og programmer; forskning 
vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, 
datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester 
relatert til telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til 
databaser; leasing av dataprogramvare; teknisk 
forskning; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med nye produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243873 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200712876 
(220) Inndato: 2007.10.24 
(300) Søknadsprioritet 2007.04.24 GB 2453543 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, W1F7LP LONDON, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataspill software; videospill: elektroniske 
spill; dataperiferiutstyr til bruk for dataspill; 
dataspillkonsoller og -kontroller; dataspillapparater 
tilrettelagt for bruk med ekstern skjerm eller monitor; 
computer software for videospill eller spillemaskiner; 
elektroniske anordninger til trådløst mottak, lagring 
og/eller overføring av data og meldinger; computer 
software for foto og/eller videomanipulasjon; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner; lyd- og/eller 
videoinnspillinger inneholdende musikk og 
underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, 
sport, spill, kulturelle evenementer og all slags 
underholdningsrelaterte programmer; nedlastbare 
digitale lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende 
musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, 
nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og alle 
slags underholdningsrelaterte programmer; computer 
software som tillater brukere å utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner via internett. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243874 
(151) Reg.dato.: 2008.01.25 
(210) Søknadsnr.: 200713792 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Magellan Textile Holdings Ltd, Unit 1001, 10th Floor, 
Star House  3 Salisbury Road, Tsimshatsui 
KOWLOON, HONG KONG, CN 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Toalettartikler, kosmetikk, parfymevarer, 
eteriske oljer, såper, hårvann, hårfjerningskremer. 
 
8 Barberkniver, -høvler og -maskiner, deler og 
tilbehør. 
 
25 Klær, strømper og dameundertøy. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243875 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200705027 
(220) Inndato: 2007.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Barentz Advokat DA, Postboks 1164, 9262 TROMSØ, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Rådgivning overfor ledelsen av 

handelsforetak, herunder deltakelse i slike foretaks 
styrer som styremedlem eller styreleder, samt 
kontortjenester overfor slike foretak. Omfatter ikke 
bistand ved forretningsledelse av fiskerifartøyer. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. 
 
45 Juridiske tjenester; tjenester som advokater 
tilbyr enkeltmennesker, grupper, organisasjoner, 
foretak 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243876 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713796 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Egesol AS, Kartheia 5, 4626 KRISTIANSAND S, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Catering, hoteller, kafeer, kantiner, 
restauranter og snackbarer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243877 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200707621 
(220) Inndato: 2007.07.02 
(300) Søknadsprioritet 2007.01.18 US 77/085,917 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 International Business Machines Corp, NY10504 
ARMONK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software og nedlastbare software 
for å lette samarbeid og deling av innhold mellom 
forskjellige individer, grupper og team i en 
tjenesteorientert arkitektur; computer software og 
nedlastbare software for å fremskaffe 
datainnholdslagre, dataoppbevaringssteder, registre, 
kataloger, serveroperativsystemer, operativsystemer for 
bordmaskiner, programmeringsmodeller, 
programutviklingsverktøy, biblioteker for innholdsdeling, 
arbeidsplass for team, wikis, blogger, maler og 
instrumentbord for prosjektledelse og forretningsformål, 
automatisert ledelse av arbeidsflyt, informasjonsstyring 
og innholdsstyring; elektroniske redskaper for lagring, 
organisering, få adgang til, for innholdsdelling og for 
teamprosjekter, for bygging av webprogram, for å 
skape brukerdefinerte programmer og for å sende og 
motta elektronisk post; elektroniske tilkoplere for 
softwareprogrammer og plug-ins som skaffer en 
sluttbruker grensesnitt til innhold og manualer solgt 
som enhet hermed. 
 
16 Informasjonsark på området for computer 
software, brosjyrer på området for computer software, 
instruksjonsmanualer. 
 
42 Tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking 
vedrørende computer softwareproblemer; 
rådgivningstjenester på området for computer software.

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243878 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713797 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Egesol AS, Kartheia 5, 4626 KRISTIANSAND S, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Catering, hoteller, kafeer, kantiner, 

restauranter og snackbarer. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 243879 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200710216 
(220) Inndato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Multisense AS, c/o Forskningsparken AS, 
Gaustadalleen 21, 0349 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Bokser hovedsakelig av papp og kartong 
med innvendig pose av plast for vin (bag in box) 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243880 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713798 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Bølgen & Moi AS, Lilleakerveien 14, 0283 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
 
30 affe, 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; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer 
i klassene 29, 30, 31 og 32. Disse tjenester tilbudt 
gjennom utsalgssteder, gjennom elektroniske medier 
som internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. 
 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243881 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200704539 
(220) Inndato: 2007.04.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Moeller GmbH, Hein-Moeller-Strasse 7-11, 53115 
BONN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske, elektroniske og optoelektroniske 
måleapparater, signalleringsapparater, overvåknings- 
og kontrollapparater, fordelings-, regulerings- og 
kontrollinnretninger; programmerbare apparater for 
fordeling, kontroll og automatiseringssystemer; 
elektroniske komponenter; elektroniske moduler; 
apparater for industriell og kraftelektronikk; apparater 
for elektronisk dataregistrering, datainnlesing, 
databehandling, datalagring, utdata, dataskjerm; 
apparater for elektronisk signaloverføring eller 
dataoverføring; computer programmer; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
elektriske brytere, koblingsinnretninger og 
koblingsanlegg for alle typer spenninger og alle typer 
strøm, spesielt automatsikringer og strømbrytere for 
kabel og innstallasjonsbeskyttelse, sikringsbrytere til 
beskyttelse av motorer, overlastbrytere, elektriske 
termiske overlastrelèer, tidsrelèer og 
beskyttelsesrelèer; strømavbrytere og alle typer 
brytere, tasteknapper, kontaktorer, elektriske relèer, 
elektriske sikringer, overspenningsvern, dimmere, 
styre- og søkemekanisme for elektroniske 
reguleringskretser, tidsbrytere, stillingsbrytere, 
brytervelgere, sikkerhetsbrytere, alle for alle typer 
spenning eller kombinasjoner av foran nevnte varer; 
elektriske og elektroniske apparater for bekyttelse av 
personell og systemer mot skade ved elektrisk strøm, 
spenning eller elektriske lysbuer; armatur, endemuffer, 
muffer, plugg inn enheter og uttrekkbare enheter, 
elektriske koblingsdeler, klemmer, terminaler, støpsler, 
adaptere, alle varer for elektrisk utstyr for alle 
spenningsområder; systemer og apparater for elektrisk 
kraftdistribusjon, strømfordelerinnretninger, 
strømfordeler utstyr og strømskinnefordelere; 
kraftforsyningsenheter; koblingshus, elektriske 
kontrollpanelkabinetter, kabelmuffer laget av metall 
eller isolerende materiale; styre-, koplings- og 
kontrollapparater for elektriske motorer; 
transformatorer, chokes, reduksjonsventiler; 
strømomformere og frekvensvekselrettere; systemer 
laget av kombinasjoner av forannevnte varer; deler for 
forannevnte varer. 
 
42 Teknisk planlegging og design av elektriske 
og elektroniske produkter, apparater og systemer og 
assosierte tekniske rådgivningstjenester; gransking og 

kontroll, nemlig kvalitets- og funksjonsinspeksjon, og 
sertifisering av elektrisk og elektronisk utstyr og anlegg.

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243882 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713800 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.16 CH 55278/07 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(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, sigarettfiltre, 
tobakkbokser, sigarettetuier og askebegre, piper, 
lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; 
fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243883 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713672 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Thomson Scientific Inc, 3501 Market Street, PA19104 
PHILADELPHIA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Datamaskintjenester i form av tilveiebringelse 
av databaser med informasjon relatert til farmasøytisk 
industri. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243884 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713684 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Thomson Scientific Inc, 3501 Market Street, PA19104 
PHILADELPHIA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Datamaskintjenester i form av tilveiebringelse 
av databaser med informasjon relatert til farmasøytisk 
industri. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243886 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200704572 
(220) Inndato: 2007.04.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

CITIBANK WORLD PRIVILEGES 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Citibank NA, 399 Park Avenue, NY10043 NEW YORK, 
US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Promotering av andres varer og tjenester 
gjennom kundelojalitetsprogram og bonusprogram i 
forbindelse med kredittkort. 
 
36 Kredittkorttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243887 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200702209 
(220) Inndato: 2007.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2006.08.25 US 78/960,256 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

DWD-TOTCO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Varco I/P Inc, 10000 Richmond Avenue, TX77042 
HOUSTON, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering og kontroll; apparater for opptak og 
overføring data; computer hardware; computer 
software; instrumentsystemer for boring; 
instrumenterings- og kontrollsystemer og -utstyr til bruk 
ved olje- og gassundersøkelser, -letearbeid og -
produksjon; elektronisk instrumentering, computer 
hardware og computer software for samling, opptak, 
prosessering, analyse og fremvisning av data og 
informasjon om boreparametere og -operasjoner, for 
overvåkning, fremvisning og kontroll av borefunksjoner, 
-prosesser og -operasjoner, for automatisering og 
generering av rapporter, for kommunikasjon med 
kontrollører, kontrollere, boreutstyr og computer 
nettverk; apparater, instrumenter og kontrollere til bruk 
ved olje- og naturgassundersøkelser, herunder 
borekonsoller, datatilegnelsessystemer, 
gassovervåkere og sensorer, vektindikatorer, sensorer, 
trykkindikatorer og -målere, trykkindikeringssystemer, 
dreiemomentindikatorer, 
dreiemomentindikatorsystemer, tachometersystemer, 
målere, boringsregistratorer, pumpefrekvenstellere, 
pumpehastighetsindikatorer, 
rotasjonshastighetsindikatorer, 
vertikalavviksregistratorer, trykkregistratorer, 
linjemonitorer, tensiometere, hydrauliske 
lastcellesystemer, kranbelastningsindikatorer og 
belastnings-/deformasjonsmålerlastpinner og -
lastceller. 
 
37 Boretjenester; boreinstrumenterings- og 
instrumentbrukstjenester; dataassistert boring; online-
informasjon på områdene for boring og olje- og 
naturgassproduksjon; bygging og installasjon av 
borekonsoller, borehus og laboratorier for borerigger. 
 
40 Olje- og naturgassproduksjon 
 
42 Datatjenester; tilveiebringelse/forsyning av 
elektroniske databaser; tilveiebringelse/forsyning av 
teknologi og resurser i form av 
datakommunikasjonsnettverk for muliggjøring av 
kommunikasjon og deling av data blant 
boreoperasjonspersonell og for overvåkning, analyse 
og kontroll av oljeundersøkelser, letearbeid og 
produksjonsfunksjoner, prosesser og operasjoner; 
overvåkning, analyse og kontroll av oljeundersøkelser, 
letearbeid og produksjonsfunksjoner, prosesser og 
operasjoner via datanettverk; oljefelttjenester; olje- og 
naturgassundersøkelser og -leterarbeid; online-
informasjon på områdene for boring og olje- og 
naturgassundersøkelser og -letearbeid; tekniske 
konsultasjoner på området for dataassistert boring; 
design av borekonsoller, borehus og laboratorier for 
borerigger. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243889 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200706908 
(220) Inndato: 2007.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Lise Skaret, Trollsvingen 5, 7056 RANHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer og bijouterivarer, klokker og 
ur. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for 
kunstnere; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- 
og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243890 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200705588 
(220) Inndato: 2007.05.14 
(300) Søknadsprioritet 2006.12.21 DE 306 87 709 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 EURO Kartensysteme CmbH, Solmsstrasse 6, 60486 
FRANKFURT, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske og elektroniske apparater for så 
vidt de inngår i klasse 9; databærere herunder kort med 
integrerte kretser, smartkort, kredttkort, debetkort, 
betalingskort, signaturkort, kodede identifikasjonskort, 
kodede servicekort, magnetiske identifikasjonskort, 
magnetkort, mikrochip, elektroniske interfacer, 
magnetinspillingsbærer/magnetavspillingsbærer, 
spesielt debetkort: databehandlingapparater og 
computere herunder spesielt pengeautomater og 
minibanker. 
 
35 Formidling og støtte av bedriftsforbindelser i 
kontantløse nasjonale og internasjonale 
betalingsoverføringer. 
 
36 Utstedelse av betalingskort og ordning med 
betaling og inkassosaker i forbindelse med disse 
kortene; organisering av et nasjonal eller internasjonal 
betalingskortsystem for kontantløs betaling av tjenester 
og varer for tredjemann, for eksempel bankforetak, 
reisebyråer eller hotel; regnemaskinstøttet ordning av 
et kontantløst betalingssystem mellom handelsbedrifter, 
tjenesteytelsesbedrifter så som hoteller, vertshus, 
bensinstasjoner, verksteder, samferdsels- og 
transportbedrifter og deres respektive kontoførende 
bankinstitusjon for denne bedrift og dennes kunder og 
deres respektive kontoførende bankinstitusjon; 
forsikringsvirksomhet; finansvirksomhet herunder 
spesielt slike tjenester i forbindelse med debetkort; 
finanstransaksjoner herunder spesielt slike tjenester i 
forbindelse med debetkort; clearingtjenester innenfor 
området finansvesen, avregnings-samkvem, fullføre 
pengehandler med debetkort, utstede debetkort, 
formidling av finansiell know-how, banktjenester tilbudt 
hjemme, kapitaloverføringer, herunder elektroniske 
finansielle overføringer, kreditt-formidling, leasing 
finansieringstjenester, online-banktjenester, tele-
banktjenester, organisering av pengeforretningen ved 
hjelp av telekommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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 (111) Reg.nr.: 243891 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200702210 
(220) Inndato: 2007.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2006.10.18 US 77/023,897 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Varco I/P Inc, 10000 Richmond Avenue, TX77042 
HOUSTON, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering og kontroll; apparater for opptak og 
overføring data; computer hardware; computer 
software; instrumentsystemer for boring; 
instrumenterings- og kontrollsystemer og -utstyr til bruk 
ved olje- og gassundersøkelser, -letearbeid og -
produksjon; elektronisk instrumentering, computer 
hardware og computer software for samling, opptak, 
prosessering, analyse og fremvisning av data og 
informasjon om boreparametere og -operasjoner, for 
overvåkning, fremvisning og kontroll av borefunksjoner, 
-prosesser og -operasjoner, for automatisering og 
generering av rapporter, for kommunikasjon med 
kontrollører, kontrollere, boreutstyr og computer 
nettverk; apparater, instrumenter og kontrollere til bruk 
ved olje- og naturgassundersøkelser, herunder 
borekonsoller, datatilegnelsessystemer, 
gassovervåkere og sensorer, vektindikatorer, sensorer, 
trykkindikatorer og -målere, trykkindikeringssystemer, 
dreiemomentindikatorer, 
dreiemomentindikatorsystemer, tachometersystemer, 
målere, boringsregistratorer, pumpefrekvenstellere, 
pumpehastighetsindikatorer, 
rotasjonshastighetsindikatorer, 
vertikalavviksregistratorer, trykkregistratorer, 
linjemonitorer, tensiometere, hydrauliske 
lastcellesystemer, kranbelastningsindikatorer og 
belastnings-/deformasjonsmålerlastpinner og -
lastceller. 
 
37 Boretjenester; boreinstrumenterings- og 
instrumentbrukstjenester; dataassistert boring; online-
informasjon på områdene for boring og olje- og 
naturgassproduksjon; bygging og installasjon av 
borekonsoller, borehus og laboratorier for borerigger. 
 
40 Olje- og naturgassproduksjon 
 
42 Datatjenester; tilveiebringelse/forsyning av 
elektroniske databaser; tilveiebringelse/forsyning av 
teknologi og resurser i form av 
datakommunikasjonsnettverk for muliggjøring av 
kommunikasjon og deling av data blant 
boreoperasjonspersonell og for overvåkning, analyse 
og kontroll av oljeundersøkelser, letearbeid og 
produksjonsfunksjoner, prosesser og operasjoner; 
overvåkning, analyse og kontroll av oljeundersøkelser, 
letearbeid og produksjonsfunksjoner, prosesser og 
operasjoner via datanettverk; oljefelttjenester; olje- og 
naturgassundersøkelser og -leterabeid; online-
informasjon på områdene for boring og olje- og 
naturgassundersøkelser og -letearbeid; tekniske 
konsultasjoner på området for dataassistert boring; 
design av borekonsoller, borehus og laboratorier for 
borerigger. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243892 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200708758 
(220) Inndato: 2007.07.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 The Black & Decker Corp, 701 East Joppa Road, 
MD21286 TOWSON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Støvsugere, rengjøringsapparater som 
utnytter et vakuum; bærbare rengjøringsapparater som 
utnytter et vakuum; håndholdte støvsugere; kraftdrevet 
verktøy, håndholdt kraftdrevet verktøy; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243894 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200504071 
(220) Inndato: 2005.04.29 
(300) Søknadsprioritet 2004.02.23 EM 004110953 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Stora Enso AB, Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, nemlig ikke belagt og belagt papir; 

tidsskriftspapir, avispapir, høyglittet papir, 
selvkopierende (carbonless) papir, termisk kopipapir, 
trykkpapir, skrivepapir, laminert papir, digitalpapir, 
bokpapir, katalogpapir; finpapir, inklusive skrive- og 
tegnepapir, farget papir, skolepapir, kopipapir, laser 
trykkpapir, inkjet papir, telefax papir, offsetpapir, 
perforert skrivepapir, etikettpapir, konvoluttpapir; papir 
til bruk i den grafiske kunsters industri, 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  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243895 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200708762 
(220) Inndato: 2007.07.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Eisai R&D Management Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, 112-8088 TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp ov 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. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 
 
45 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243897 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200709662 
(220) Inndato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Medinnova AS, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 
0027 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Konsulentbistand i forretningssaker; 
konsulentbistand ved ledelse og admininistrasjon av 
bedrifter og foretak, konsulentbistand ved ledelse og 
administrasjon av forskningssamarbeid mellom 
bedrifter eller mellom forskninginstitusjoner og bedrifter; 
kostnadsanalyser; markedsstudier og -undersøkelser; 
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); statistisk 
informasjon; økonomisk planlegging og beregning. 
 
41 Opplæringsvirksomhet, organisering av 
seminarer og konferanser; utgivelse av publikasjoner 
og tekster. 
 
42 Forskning og utvikling av nye produkter (for 
tredjmann]; rådgivning om innovasjon og 
næringsutvikling; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester, forskning og utvikling relatert dertil, industriell 
analyse og forskning; ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise); prosjektstudier (tekniske). 
 
45 Forvaltning av forfatterrettigheter og 
industriell eiendomsrett; juridiske tjenester; lisensiering 
av immaterielle rettigheter; lisensiering av 
eiendomsrett; meklingstjenester; overvåkning av 
immaterielle rettigheter. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243899 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200709668 
(220) Inndato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hargreaves Building Products Ltd, Drax Power Station, 
The Learning Centre, PO Box 3, YO88PQ SELBY, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Byggematerialer, ikke av metall; gulvbelegg, 
takmaterialer, bruleggingsmaterialer og 
veibyggingsmaterialer; blandinger av sand og stein for 
byggeformål. 
 
37 Byggeledelse; reparasjon og vedlikehold av 
bygninger, veier og overflater; byggevirksomhet; 
informasjon og rådgivning vedrørende bygnings- og 
anleggsnæringen; informasjon og rådgivning 
vedrørende byggematerialer. 
 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og designtjenester i den forbindelse; 
konsultasjon vedrørende arkitektur; landmåling; 
planlegging vedrørende bygging; geologiske 
grunnundersøkelser; landmåling; industridesign og 
industriell formgiving; industrielle analyser og forskning; 
ingeniør virksomhet (teknisk ekspertise); 
materialtesting; tekniske prosjektstudier. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243900 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200707568 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling 
av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, varesalg og on-line varesalg i relasjon 
til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243901 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200707570 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling 
av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, varesalg og on-line varesalg i relasjon 
til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.  
 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243902 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200707572 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling 
av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, varesalg og on-line varesalg i relasjon 
til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.  
 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243903 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200707574 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling 
av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, varesalg og on-line varesalg i relasjon 
til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.  
 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243904 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200711483 
(220) Inndato: 2007.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Risør og Tvedestrand Bilruter AS, Østenbømyr, 4950 

RISØR, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Rutebiltransport, transport, busstransport, 

transport av reisende og av gods, 
turoperatørvirksomhet, transportinformasjon, 
organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243905 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713824 
(220) Inndato: 2007.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Solera AS, v/Cuveco AS, Postboks 93, Skøyen, 0212 
OSLO, NO 

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

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

 33 Alkoholholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 243906 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713821 
(220) Inndato: 2007.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Magellan Textile Holdings Ltd, Unit 1001, 10th Floor, 
Star House  3 Salisbury Road, Tsimshatsui 
KOWLOON, HONG KONG, CN 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, strømper, strømpebukser, trikotklær og 
dameundertøy. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243907 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713910 
(220) Inndato: 2007.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Insulin i pulverform. 
 
10 Tomme inhalatorer for terapeutisk bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243908 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200711501 
(220) Inndato: 2007.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Europris AS, Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, NO

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

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

 12 Sykler og tilbehør til sykler. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 243909 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200711154 
(220) Inndato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bizkit A-Com AB, Box 3056, 10361 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks  23, 
1321 STABEKK, NO 

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

om reklame; markedsstudier, markedsundersøkelser; 
fjernsynsreklame, radioreklame, utsendelse av 
reklameannonser; reklamebyråer; oppdatering av 
reklamemateriale; utleie og utsendelse av 
reklamemateriell; reklameoppslag; utleie av 
reklameplass; skrivning, publisering og utarbeidelse av 
reklametekster 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243910 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713438 
(220) Inndato: 2007.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 C R Bard Inc, 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY 
HILL, US 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medisinske apparater og instrumenter; 
avføringshåndteringssystem bestående av et kateter, 
forbindelsesklemmer, drensrør, oppsamlingspose og 
propp, kanyler, oppustings/retentionsmansjett, 
medisinske porter, samt deler og tilbehør til de nevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243911 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713439 
(220) Inndato: 2007.11.05 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.18 JP 2007-049798 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Nipro Corp, 9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku OSAKA-
SHI, OSAKA, JP 

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

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

 10 Medisinske instrumenter og apparater, 
nemlig dialysatorer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243912 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200713440 
(220) Inndato: 2007.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 UltraShape Ltd, Cochav Yoqneam Building, P O Box 

80, 20692 YOQNEAM, IL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske, estetiske og terapeutiske 

ultrasoniske apparater. 
 
44 Medisinske, terapeutiske og estetiske 
behandlingstjenester, kosmetiske kroppspleietjenester; 
kosmetiske pleietjenester; kosmetiske medisinske 
behandlingstjenester; kosmetiske konsultasjoner 
relatert til medisinsk, estetisk og terapeutisk behandling 
ved bruk av ultralydapparater; "body contouring 
services (figurformingstjenester); tilveiebringelse av 
informasjonstjenester vedrørende ultralydbehandling; 
konsultasjoner og rådgivningstjenester i forbindelse 
med alle forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243913 
(151) Reg.dato.: 2008.01.28 
(210) Søknadsnr.: 200702202 
(220) Inndato: 2007.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Virtuoso Ltd, 505 Main street, Suite 500, TX76102 
FORTH WORTH, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Forretnings- og 
markedsføringskonsultasjonstjenester for andre i 
området reisevirksomhet, nemlig markedsføring for 
reisebyråer, cruiselinjer og pakketurer for reisegrupper. 
 
39 Reisebyråtjenester, nemlig reservasjoner og 
bestilling av transport; arrangere reiser; 
reiseguidetjenester; reiseinformasjonstjenester; 
tilveiebringe informasjon i området reising via globalt 
datanettverk. 
 
43 Reisebyråtjenester, nemlig til reservasjoner 
og bestilling av midlertidig innlosjering, restauranter og 
måltider. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243914 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200707575 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling 
av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, varesalg og on-line varesalg i relasjon 
til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.  
 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243915 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200707577 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling 
av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, varesalg og on-line varesalg i relasjon 
til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243916 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200707576 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling 
av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, varesalg og on-line varesalg i relasjon 
til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.  
 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243917 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200706202 
(220) Inndato: 2007.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hjellegjerde ASA, Postboks 143, 6239 SYKKYLVEN, 
NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243918 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200711979 
(220) Inndato: 2007.10.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hasta AB, Fabriksgatan 14, 73150 KÖPING, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

lampestativer. 
 
20 Møbler, speil, billedrammer, 
garderobestativer, gardinbrett, gardinholdere, ikke av 
tekstil, gardinkroker, gardin- , forheng- og 
draperistenger, dusjforheng- og -draperistenger, 
gardinskinner, gardinstangringer, løpere for 
gardinskinner, gardinstangsknotter og -knagger, 
festeinnretninger for gardinstenger, festeinnretninger 
for gardinskinner, gardinskinnelister, gardinskinnebånd, 
mavebelter for gardiner, ikke av tekstil, 
festeinnretninger for mavebelter for gardiner, 
rullegardiner, persienner inkludert vertikalpersienner, 
rullegardiner, liftgardiner, butikkinnredninger, nemlig 
skap, disker, hyller, stativer for oppbevaring og utstilling 
av varer. 
 
21 Husholdnings- og kjøkkenutstyr inkludert 
serviettringer, baderomsutstyr inkludert 
toalettpapirholdere, såpekopper og håndkleholdere 
 
24 Tekstiler, vevde tekstiler og tekstilprodukter, 
gardiner, gardinkapper, sengeklær, persienner av 
tekstil, gardinholdere av tekstil, mavebelter for gardiner 
av tekstil, draperier og forheng inkludert dusjdraperier 
og forheng. 
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, 
knapper, hekter og maljer, nåler, kunstige dekorasjoner 
inkludert blomster, gardinskinnedekorasjoner, 
gardinstangdekorasjoner, gardinpynt 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243919 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200707964 
(220) Inndato: 2007.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Stora Enso AB, Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
kataloger; bøker og trykte publikasjoner. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; ledelse og 
administrasjon av foretak; kontortjenester; 
engroshandel og detaljhandel med papir, papp og varer 
laget av disse materialer, med trykksaker, materialer til 
bokbinding, med skrivesaker og papirvarer, med 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, 
med innpakningsmateriale av papir, papp samt av 
plast, fremskaffelse og tilbud av papir, papp og varer 
laget av disse materialer, av trykksaker, av materialer til 
bokbinding, av skrivesaker og av papirvarer, av 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, av 
innpakningsmateriale av papir, papp samt av plast i 
elektroniske databaser, inkludert interaktiv tilgang til og 
direkte bestillingskapasitet, alle foran nevnte tjenester 
fremskaffet on-line fra en database, Internet eller fra 
andre globale datanettverk. 
 
39 Emballering, forpakning, oppbevaring, 
lagring, transport, skiping og levering av gods og varer 
med ferje, båt, tog, fly og lastebil samt fremskaffelse av 
informasjon, støtte og assistanse vedrørende all foran 
nevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243920 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200703687 
(220) Inndato: 2007.03.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 V&S Danmark A/S, Postboks 2158, 1016 
KØBENHAVN K, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker med Sør Afrika som 
opprinnelsesland (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243921 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200714095 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Nec Infrontia Corp, 2-6-1, Kitamikata, Takatsu-ku, 213-
8511 KAWASAKI-SHI, KANAGAWA, JP 

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

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

 9 Datamaskinvare; nettverkmaskinvare for 
trådløs kommunikasjon; nettverksapparater, herunder 
datamaskiner, datamaskin servere, telefoner, 
asynkrone overførings-modus-omkoblere, sentraler 
(PBX), elektriske omkoblere, fiberoptiske kabler, rutere, 
sendere, multipleksere, modemer, forsterkere, 
nettverksnav og databusser; dataprogramvare; 
nettverkprogramvare for trådløs kommunikasjon og 
forbindelse; dataprogramvare for etablering, 
istandsetting, kontroll og styring av trådløs 
kommunikasjon og forbindelse mellom trådløse enheter 
og kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
sammenkobling, styring, sikring og betjening av lokal- 
og fjern-nett og telefonisystemer; dataprogramvare til 
bruk ved kontroll og styring av datamaskiner, 
datamaskinservere, telefoner, asynkrone overførings-
modus-omkoblere, sentraler (PBX), elektriske 
omkoblere, fiberoptiske kabler, rutere, sendere, 
multipleksere, modemer, forsterkere, nettverksnav og 
databusser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243922 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200714096 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tibotec Pharmaceuticals Ltd, Eastgate Village, 
Eastgate LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, IE 

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

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

 5 Farmasøytiske preparater for mennesker i 
form av antiviraler for behandling av HIV. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243923 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713826 
(220) Inndato: 2007.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Pubcompagniet AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243924 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200714097 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Tibotec Pharmaceuticals Ltd, Eastgate Village, 

Eastgate LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, IE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for mennesker i 

form av antiviraler for behandling av HIV. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 243925 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200710820 
(220) Inndato: 2007.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Vestre AS, Postboks 49, Tåsen, 0301 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler herunder benk; møbler av metall. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 243926 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713112 
(220) Inndato: 2007.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Gunnar Bjørn Olsen, Grimstadgt 24 B, 0464 OSLO, NO
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Kulturelle aktiviteter; teateroppsetninger; 

dukketeater, filmproduksjon. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 243927 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200711955 
(220) Inndato: 2007.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Meeting Point AS, Postboks 107 Nordstrand, 1160 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advoco Advokatfirma DA, Postboks 7139, St. Olavs 
Plass, 0130 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvarer. 

 
35 Markedsstudier, markedsundersøkelser. 
 
42 Utleie av software. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243928 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200711956 
(220) Inndato: 2007.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Meeting Point AS, Postboks 107 Nordstrand, 1160 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advoco Advokatfirma DA, Postboks 7139, St. Olavs 
Plass, 0130 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvarer. 

 
35 Markedsstudier, markedsundersøkelser. 
 
42 Ulteie av software. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243929 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200708721 
(220) Inndato: 2007.07.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Wavefield Inseis ASA, Damsgårdsveien 163, 5162 
LAKSEVÅG, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Optiske sensorer og kabler; optisk-seismiske 
sensorer og kabler; seismiske og geofysiske apparater 
og instrumenter; apparater og instrumenter til olje- og 
gassleting samt olje-og gassproduksjon; geodetiske 
apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til 
måling, overvåkning og testing; apparater og 
instrumenter for opptak og registrering, overføring og 
behandling av data; fiberoptiske apparater og 
instrumenter; akustiske apparater og instrumenter; 
sensorer og indikatorer; akselerometere; kabler; utstyr 
for samling, opptak og registrering av seismisk data; 
deler og tilbehør til alle forannevnte varer; software. 
 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av: 
seismiske og geofysiske apparater og instrumenter, 
apparater og instrumenter til olje-og gassleting samt 
olje- og gassproduksjon, geodetiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til måling, 
overvåkning og testing, apparater og instrumenter for 
opptak og registrering, overføring og behandling av 
data, fiberoptiske apparater og instrumenter, akustiske 
apparater og instrumenter, sensorer og indikatorer, 
akselerometere, kabler, utstyr for samling, opptak og 
registrering av seismisk data, samt av deler og tilbehør 
til alle forannevnte varer, informasjons-, konsultasjons- 
og rådgivningstjenester relatert til det ovennevnte. 
 
42 Kontroll- og overvåkningstjenester av 
undergrunns- samt olje- og gassreservoarer; marine 
geofysiske tjenester; vitenskapelige, teknologiske, 
design-, analyse-, datainnsamlings-samt geodetiske 
tjenester; samling, kontroll og kollasjon samt 
registrering og opptak av seismisk data; inspeksjoner, 
oppmåling og undersøkelser av oljefelt og gassfelt; 
seismiske og geofysiske inspeksjoner, oppmålinger og 
undersøkelser; inspeksjons-, oppmålings, og 
undersøkelsestjenester samt leting, kontroll- og 
overvåkningstjenester der man bruker fiberoptiske 
apparater og instrumenter; kontroll og overvåkning 
samt administrasjon og styring av reservoarer; utførelse 
av gjennomførbarhetsstudier relatert til utnyttelse av 
oljefelt og gassfelt; tekniske konsultasjonstjenester i 
relasjon til utnyttelse av oljefelt og gassfelt; 
databehandlingstjenester; utvikling av systemer for 
overføring av data; design, utvikling, utleie, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av software; informasjons-, 
konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til det 
ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243930 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713803 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Videospillprogramvare; 
computerspillprogramvare; videospillprogrammer; 
computerspillprogrammer; spillprogrammer for 
hjemmespillmaskiner; spillprogrammer for håndholdte 
spillmaskiner; spillprogrammer for mobiltelefoner; 
nedlastbare spillprogrammer; videospilldisker og -
kassetter. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243931 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713804 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.25 GB 2456696 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'Institut 89, 
1330 RIXENSART, BE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Vaksiner til bruk for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243932 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200714100 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Big Baba's AS, Postboks 292 Torshov, 0413 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster, 
næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243933 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200712467 
(220) Inndato: 2007.10.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Flyttegutta og Pianotransport, Brug. 1, 0186 OSLO, NO
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet; flyttebyråer; 

organisering, innpakking og lagring av varer; 
spedisjonstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243934 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200701548 
(220) Inndato: 2007.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Vida Paper AB, Box 100, 34221 ALVESTA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir omfattende akvarellpapir; kartong, 

trykksaker; bokbindingsmaterialer, papirvarer (skrive-og 
kontormateriell) 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243935 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200712492 
(220) Inndato: 2007.10.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

- god morgen 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ekornes ASA, 6222 IKORNNES, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler, madrasser, senger, sengebunner, 

sengegavler. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 



 registrerte varemerker 2008.02.04 - 06/08

 

41 
 

(111) Reg.nr.: 243936 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713980 
(220) Inndato: 2007.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Insulin i pulverform. 
 
10 Tomme inhalatorer for terapeutisk bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243937 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713695 
(220) Inndato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.10 EM 005891734 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Brio AB, Box 305, 20123 MALMÖ, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Barnevogner, herunder, bagvogner, 

kombivogner, triller, sportsvogner, sportstriller, 
paraplytriller for spedbarn og småbarn, samt deler, 
reservedeler og tilbehør til forannevnte varer, inkludert i 
denne klassen; sol-, regn- og vindbeskyttelsesutstyr til 
barnevogner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243938 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713697 
(220) Inndato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.10 EM 005891791 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Brio AB, Box 305, 20123 MALMÖ, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sikkerhetsseter for barn til kjøretøy; 

sikkerhetsseter for barn til biler; sikkerhetsbelter og 
sikkerhetsseler til barneseter i kjøretøy; tilbehør til 
sikkerhetsseter for barn til kjøretøy. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243939 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200709676 
(220) Inndato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.19 EM 006042089 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 JC AB, 43585 MÖLNLYCKE, SE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243940 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200709677 
(220) Inndato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.19 EM 006041982 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 JC AB, 43585 MÖLNLYCKE, SE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243941 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200714102 
(220) Inndato: 2007.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 LKC AS, Postboks 2416, 3104 Tønsberg, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

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

installasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 243942 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200714106 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Askeladden Finans AS, Hovedgaten 39, 4250 

KOPPERVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell virksomhet, finans rådgivning. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243943 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200704791 
(220) Inndato: 2007.04.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 ITT Flygt AB, 17487 SUNDBYBERG, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Pumper og deres deler og tilbehør ( ikke 

opptatt i andre klasser), pumpestasjoner; blandere, 
inkludert nedsenkbare blandere for kloakkanlegg, for 
generell avvanning, flomregulering, avfallsbehandling 
og strømningsgenerering. 
 
9 Software for drift av overvåkning - og 
kontrollsystemer for pumper og blandere; kontroll- og 
overvåkningspanel for pumper og blandere; 
overvåkningsreleer; sensorer for overvåkning av status 
til en pumpe eller en blander, herunder 
væskenivåsensorer og væskenivåkontrollere; elektriske 
anordninger for automatiske kontrolloperasjoner av 
pumper; elektrisk startutstyr og kabler for pumper, 
pumpestasjoner og blandere; alarmtransmittere som 
kombinerer alarm- og overløpsfunksjoner.    
 
11 Installasjoner for rensing av avløpsvann; 
apparater for frembringelse av strøm i væsker og 
bevegelse i væsker, apparater for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilering, vannforsyning og sanitære formål.    
 
41 Undervisnings- og opplæringstjenester 
relatert til pumper, pumpestasjoner og blandere.  
 
42 Tekniske tjenester og forskning og design, 
samt rådgivningstjenester til samme, alle relatert til 
pumper og pumpestasjoner; design og utvikling av 
computer software relatert til pumper, pumpestasjoner 
og blandere. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243944 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713664 
(220) Inndato: 2007.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

VISUAL F# 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA98052-6399 
REDMOND, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer for utvikling av andre 
dataprogrammer, kompileringsprogrammer, 
redigeringsprogrammer, feilsøkings- og 
feilfjerningsprogrammer, samt hjelpeprogrammer for 
utarbeidelse og opprettelse av andre dataprogrammer; 
dataprogrammer til hjelp for utviklere ved utarbeidelse 
av programkode til bruk i flerapplikasjonsprogrammer; 
og dataprogrammer for kjøring av utviklingsprogrammer 
og applikasjonsprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243945 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200612856 
(220) Inndato: 2006.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Dora AS, Postboks 233, 1471 LØRENSKOG, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av 

fast eiendom; boligformidling; eiendomsomsetning; 
utleie av fast eiendom. 
 
39 Sightseeing. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; artistopptredener; 
booking av seter for kulturelle arrangementer; 
filmstudioer; innspillingsstudioer; klubbvirksomhet; 
læreanstalter, utdannelse, undervisning; museumsdrift, 
museumstjenester; teateroppsetninger; organisering av 
kulturelle arrangement. Konferanser, kongresser, 
seminarer; utgivelse av bøker, utgivelse av tekster; 
utleie av sceneutstyr. 
 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243946 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200712865 
(220) Inndato: 2007.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Vifia Santa Cruz SA, Monscñor Escrivá de Balaguer, 
6173 VITACURA, SANTIAGO, CL 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243947 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713133 
(220) Inndato: 2007.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Admit AS, Brusdalsvegen 20-22, Serviceboks 6 

Kunnskapsparken, 6025 ÅLESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand og forretningsvirksomhet knyttet til 
ledelse og administrasjon av virksomheter. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243948 
(151) Reg.dato.: 2008.01.29 
(210) Søknadsnr.: 200713694 
(220) Inndato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.10 EM 005891676 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Brio AB, Box 305, 20123 MALMÖ, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Barnevogner, herunder, bagvogner, 

kombivogner, triller, sportsvogner, sportstriller, 
paraplytriller for spedbarn og småbarn, samt deler, 
reservedeler og tilbehør til forannevnte varer, inkludert i 
denne klassen; sol-, regn- og vindbeskyttelsesutstyr til 
barnevogner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243949 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200711197 
(220) Inndato: 2007.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Reknes Byggjevarer LL, Hosteland, 5986 

HOSTELAND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Bygningsmaterialer av metall. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), 
transportable hus. 
 
20 Møbler, varer av tre. 
 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet. 
 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243950 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200704564 
(220) Inndato: 2007.04.19 
(300) Søknadsprioritet 2006.10.19 US 77/025,329 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Corsair Memory Inc, 46221 Landing Parkway, 
CA94538 FREMONT, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Høyytelsescomputerkomponenter, nemlig 
minnemoduler og computerminne; minnemoduler for 
minneoppgradering; minnemoduler for videospill; 
flashminnekort; USB flash drivere; kraftforsynere; 
høyfrekvens omkoblingskraftforsynere; flytende 
kjølesystemer for computere, bestående av, vannkjølte 
kjølelegemer, pumper, radiatorer, reservoarvifter og 
kjøleblokker; og computer hardware og ytre enheter for 
datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243951 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200713806 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Proteus Sports Inc, 6F-2, No. 4, Lane 226, Jen Ai 

Road, Lin-Kou Hsiang TAIPEI HSIEN, TAIWAN, CN 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Skøyter for bruk på is, rulleskøyter, skøyter 

(støvler med skøytejern), apparater for 
kroppsoppbygging, apparater for fysikalsk trening av 
kroppen, stasjonære treningssykler, ruller for 
stasjonære treningssykler, vektstenger til vektløfting, 
håndvekter (manualer), øvelsesapparater 
(muskelstrekkere), brystekspandere (treningsapparat), 
apparater og redskaper for fysiske øvelser, 
beinskinnebeskyttere (sportsartikler), knebeskyttere 
(sportsartikler), albuebeskyttere (sportsartikler), 
vatteringsinnretninger (deler av sportsklær), balltre til 
spill, baller for spill, golfkøller, selskapsleker, fjærballer 
(spill), hansker (tilbehør til spill), gymnastikkmaskiner 
og -apparater, nett (sportsartikler), racketer, 
sparkesykler (leker), rullebrett, sleder (sportsartikler), 
ski, skikanter, biljardbord, bordtennisbord, surfingbrett, 
diskos 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243952 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714103 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Askeladden Finans AS, Hovedgaten 39, 4250 
KOPPERVIK, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansiell virksomhet, finans rådgivning. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 243953 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714105 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Askeladden Finans AS, Hovedgaten 39, 4250 

KOPPERVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell virksomhet, finans rådgivning. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243954 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200713807 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Vital Base AS, Myravegen 2, 6060 HAREID, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Hofteholdere for medisinske formål; 
medisinske hoftebeskyttere. 
 
25 Undertøy; hofteholdere. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243955 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200713808 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet 2007.07.17 US 77/231,292 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Dell Inc, One Dell Way, TX78682 ROUND ROCK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskin-hardware. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243956 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714104 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Big Baba's AS, Postboks 292 Torshov, 0413 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne 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. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243957 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200713810 
(220) Inndato: 2007.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Cordis Corp, 14201 NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI 
LAKES, US 

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

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

 10 Katetere, hylsterinnføringsanordninger og 
transradialt tilgangsutstyr i form av styrestrenger, nåler, 
hylstre og dilatatorer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243958 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714109 
(220) Inndato: 2007.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Nytelse AS, Vålevn. 29, 3080 HOLMESTRAND, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Handel og markedsføring av erotiske artikler 
og produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243959 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200706296 
(220) Inndato: 2007.06.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 The Bank of Nova Scotia, 44 King Street West, 
Toronto, ON, CA 

(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Økonomisk planlegging og økonomiske 
beregninger; annonse- og reklamevirksomhet; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.   
 
36 Banktjenester; bankvirksomhet; finansiell 
management; finansielle tjenesteytelser; finansiell 
investering; finansiell virksomhet, finansiell virksomhet 
på områdene metaller, valuta og finansielle 
instrumenter samt finansiering, megling og lagring av 
det forannevnte; handelstjenester og trading tjenester, 
så som kjøp, salg, belåning og utlån av edle metaller, 
samt handel og/eller trading av eller knyttet til 
forkjøpsrett, opsjoner, kapital og equity, verdipapirer, 
aksjer, andelsbrev og andelsbeviser, obligasjoner, 
obligasjonsgjeld, bonds, grunnfondsbevis og 
grunnfondsbeholdninger; tjenester knyttet til finansielle 
utlån, finansielle utlånstjenester; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet, forberedelse og analyse av 
finansielle rapporter; finansiell analyse og konsultasjon; 
finansielle råd, finansrådgivning, finansiell rådgivning 
og finansielle forutsigelser, samt finansiell prediksjon og 
planlegging; tilveiebringelse av finansiell informasjon og 
finansielle data via elektroniske hjelpemidler; 
behandling og prosessering av finansiell informasjon; 
utregning, beregning og kalkulering av finansiell risiko, 
vurdering, finansiell management og valuering; 
overslag, verdifastsetting, og vurdering, samt valuering, 
av finansielle verdier, beholdninger, eiendeler, og 
derivater; rådgivning forbundet med evaluering av 
finansiell risiko og forvaltning, taksering og vurdering av 
finansielle aktiva; finansielle verdipapir og derivater; 
tilveiebringelse av online informasjon knyttet til 
finansielle anliggender; organisering av 
handelsmarkeder for derivater; individuell tilpasning, 
modifisering og utvikling av finansielle derivativa 
instrumenter; administrering og management av aktiva 
og meglertjenester, alt i tilknytning til bruks- og 
handelsvarer innen edle metaller og valuta; handel, 
handelsvirksomhet, trading og omsetning med eller av 
edle metaller, valuta, og finansielle instrumenter; 
anskaffelse og tilveiebringelse av edle metaller for utlån 
til smykke- og foredlingsindustrien; meglervirksomhet; 
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
 
39 Transport og lagring av edle metaller, valuta 
og finansielle instrumenter; transportvirksomhet; 
skipsmeglervirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243960 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200712475 
(220) Inndato: 2007.10.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Axellus AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, sminke, kosmetiske hud- og 
kroppspleieprodukter, hårpleiemidler, 
neglpleieprodukter; toalettartikler; tannpussemidler. 
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
naturlegemidler for mennesker og dyr; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
vitaminpreparater; mineralpreparater for dietetiske og 
medisinske formål; kosttilskudd for dietetiske og 
medisinske formål; tran; fiskeoljer og planteoljer for 
dietetiske og medisinske formål; oljer derivert fra sel, 
krill og fugl samt marine og andre planter og dyr, alle 
for dietetiske og medisinske formål; dietetiske og 
medisinske rense- og/eller avgiftningspreparater for 
innvortes bruk; preparater til diagnostikk for medisinsk 
bruk. 
 
9 Vitenskapelige apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til måling og kontroll; 
analyseapparater (unntatt for medisinsk bruk); 
computer hardware; computer software; elektroniske 
publikasjoner. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; 
diagnoseapparater og -instrumenter for medisinske 
formål; analyseapparater for medisinsk bruk; 
innretninger, apparater og instrumenter for analyse av 
blod; testapparater og -instrumenter for medisinsk bruk.
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og 
måltidserstatninger hovedsakelig bestående av kjøtt, 
fisk, fjærkre, vilt og/eller grønnsaker, herunder for 
slankeformål. 
 
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; ferdigretter og måltidserstatninger 
hovedsakelig bestående av mel, korn, ris og/eller pasta, 
herunder for slankeformål; pizza. 
 
31 Næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
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andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
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. 
 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243961 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200712476 
(220) Inndato: 2007.10.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Axellus AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, sminke, kosmetiske hud- og 
kroppspleieprodukter, hårpleiemidler, 
neglpleieprodukter; toalettartikler; tannpussemidler. 
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
naturlegemidler for mennesker og dyr; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
vitaminpreparater; mineralpreparater for dietetiske og 
medisinske formål; kosttilskudd for dietetiske og 
medisinske formål; tran; fiskeoljer og planteoljer for 
dietetiske og medisinske formål; oljer derivert fra sel, 
krill og fugl samt marine og andre planter og dyr, alle 
for dietetiske og medisinske formål; dietetiske og 
medisinske rense- og/eller avgiftningspreparater for 
innvortes bruk; preparater til diagnostikk for medisinsk 
bruk. 
 
9 Vitenskapelige apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til måling og kontroll; 
analyseapparater (unntatt for medisinsk bruk); 
computer hardware; computer software; elektroniske 
publikasjoner. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; 
diagnoseapparater og -instrumenter for medisinske 
formål; analyseapparater for medisinsk bruk; 
innretninger, apparater og instrumenter for analyse av 
blod; testapparater og -instrumenter for medisinsk bruk.
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og 
måltidserstatninger hovedsakelig bestående av kjøtt, 
fisk, fjærkre, vilt og/eller grønnsaker, herunder for 
slankeformål. 
 
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; ferdigretter og måltidserstatninger 
hovedsakelig bestående av mel, korn, ris og/eller pasta, 
herunder for slankeformål; pizza. 
 
31 Næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
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fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
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. 
 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243962 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714057 
(220) Inndato: 2007.11.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

Kalsio Kildevann rikt på kalsium
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Metnor AS, 1407 VINTERBRO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Drikkevann med og uten kullsyre. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 243963 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200712477 
(220) Inndato: 2007.10.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Axellus AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, sminke, kosmetiske hud- og 
kroppspleieprodukter, hårpleiemidler, 
neglpleieprodukter; toalettartikler; tannpussemidler. 
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
naturlegemidler for mennesker og dyr; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
vitaminpreparater; mineralpreparater for dietetiske og 
medisinske formål; kosttilskudd for dietetiske og 
medisinske formål; tran; fiskeoljer og planteoljer for 
dietetiske og medisinske formål; oljer derivert fra sel, 
krill og fugl samt marine og andre planter og dyr, alle 
for dietetiske og medisinske formål; dietetiske og 
medisinske rense- og/eller avgiftningspreparater for 
innvortes bruk; preparater til diagnostikk for medisinsk 
bruk. 
 
9 Vitenskapelige apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til måling og kontroll; 
analyseapparater (unntatt for medisinsk bruk); 
computer hardware; computer software; elektroniske 
publikasjoner. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; 
diagnoseapparater og -instrumenter for medisinske 
formål; analyseapparater for medisinsk bruk; 
innretninger, apparater og instrumenter for analyse av 
blod; testapparater og -instrumenter for medisinsk bruk.
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og 
måltidserstatninger hovedsakelig bestående av kjøtt, 
fisk, fjærkre, vilt og/eller grønnsaker, herunder for 
slankeformål. 
 
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; ferdigretter og måltidserstatninger 
hovedsakelig bestående av mel, korn, ris og/eller pasta, 
herunder for slankeformål; pizza. 
 
31 Næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Øl: mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
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drikker. 
 
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. 
 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243964 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200713688 
(220) Inndato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 ZeeGet Interactive AS, Bleikerveien 14, 1387 ASKER, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Outsourcingstjenester [forretningsassistanse] 
av programmering, publisering av reklametekster, 
systematisering av informasjon for bruk i databaser, 
utleie av reklameplass, utsendelse av 
reklameannonser.  
 
38 Mobiltelefontjenester, overføring av beskjeder 
og bilder ved datamaskiner, tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk.  
 
41 Spilltjenester tilbudt online, 
underholdningsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243965 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200712437 
(220) Inndato: 2007.10.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Axellus AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, 

kosmetikk, sminke, kosmetiske hud- og 
kroppspleieprodukter, hårpleiemidler, 
neglpleieprodukter; toalettartikler; tannpussemidler. 
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
naturlegemidler for mennesker og dyr; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
vitaminpreparater; mineralpreparater for dietetiske og 
medisinske formål; kosttilskudd for dietetiske og 
medisinske formål; tran; fiskeoljer og planteoljer for 
dietetiske og medisinske formål; oljer derivert fra sel, 
krill og fugl samt marine og andre planter og dyr, alle 
for dietetiske og medisinske formål; dietetiske og 
medisinske rense- og/eller avgiftningspreparater for 
innvortes bruk; preparater til diagnostikk for medisinsk 
bruk. 
 
9 Vitenskapelige apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til måling og kontroll; 
analyseapparater (unntatt for medisinsk bruk); 
computer hardware; computer software; elektroniske 
publikasjoner. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; 
diagnoseapparater og -instrumenter for medisinske 
formål; analyseapparater for medisinsk bruk; 
innretninger, apparater og instrumenter for analyse av 
blod; testapparater og -instrumenter for medisinsk bruk.
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og 
måltidserstatninger hovedsakelig bestående av kjøtt, 
fisk, fjærkre, vilt og/eller grønnsaker, herunder for 
slankeformål. 
 
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; ferdigretter og måltidserstatninger 
hovedsakelig bestående av mel, korn, ris og/eller pasta, 
herunder for slankeformål; pizza. 
 
31 Næringsmidler til dyr, malt. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 
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42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 
 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243966 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200700652 
(220) Inndato: 2007.01.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Statkraft AS, Lilleakerveien 6, 0216 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Hydrogen; kraftoverføringsvæsker; gass; 

preparater for rensing av gass; gass i fast form for 
industriell bruk. 
 
4 Brensel og belysningsstoffer, brennstoffer og 
brensel, tørr gass, naturgasskondensater; 
mineralholdige brennstoffer; belysningsgass, 
forbrenningsgass, generator gass, mager gass, gass i 
fast form; ved; briketter av tre, brikettkull, diesel, 
drivstoffer, elektrisk kraft, rapsolje, solsikkeolje, 
torvbrensel, torvbriketter, gassoppblandede drivstoff; 
ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer, drivstoffer for 
motorer; gasolin; gassolje; kull; trebriketter. 
 
9 Vitenskapelige og elektriske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll og instrumenter for føring, måling, 
kopling, overføring, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av elektrisitet, utstyr for elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, elektriske apparater og 
instrumenter brukt i sammenheng med elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, utstyr for nettverksinnretninger, 
og energiomforming, batterier/akkumulatorer, elektriske 
apparater og instrumenter brukt i kombinasjon med 
batterier/akkumulatorer; computerprogrammer og 
software for computere, media med software og 
programmer for computere; elektriske og elektroniske 
apparater og instrumenter; elektriske og elektroniske 
komponenter og ytre enheter; telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsutstyr, -apparater og -instrumenter; 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
og eller bilder, magnetiske databærere;, computer 
software og computerprogrammer relatert til sikkerhet i 
hjemmet; apparater, instrumenter og utstyr relatert til 
sikkerhet i hjemmet; apparater, instrumenter og utstyr 
relatert til tilveiebringelse av elektrisitet for hjemme og 
forretningsbruk; deler og komponenter for alle de 
forannevnte varer; akkumulatorer, analyseapparater, 
anvisere for elektrisitetstap, batterier, bokser, 
bryterbokser, brytere, bølgemålere, drivstoffer, 
dynamometre, elektrisitetsmålere, elektrisk strømføring, 
elektriske akkumulatorer, elektriske batterier, elektriske 
brytere, elektriske koblinger, elektriske ledere, 
elektriske ledninger, elektriske releer, fordelingsskap, 
analyseapparater for gass, gassmålere, isolatorer, 
koblingsbokser, kontakter, kontrolltavler, ledninger, 
ledningsnett motstander, måleinstrumenter, målere, 
skap, strøm, strømkoblere, strømmålere, 
strømvekslere, strømvendere, tavler, vindstyrkemålere; 
elektriske kabler; elektriske ledninger; magnetiske 
ledninger; identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
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identifikasjonsdeksler for elektriske ledninger; 
telegrafledninger; holdere for elektriske spoler; materiell 
for elektriske hovedledninger (ledninger og kabler); 
isolerte kobberledninger; telefonledninger; hylser for 
påføring for elektriske kabler. 
 
11 Solfangere for oppvarming, solsamlere for 
oppvarming, renseapparater for gass, gassrensere, 
gassrørledninger, gassgenerator, gassrørledninger 
forbrenningsanlegg, dampproduksjon; apparater for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilering, airconditioning, vanntilførsel 
og sanitære formål. 
 
17 Isolasjon for elektriske strømføring og 
isolasjon for elektrisitetsledninger. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; 
samling, oppbevaring og innhenting av data og 
informasjon, analyse av kostnader og priser; innsamling 
og systematisering av informasjon til bruk i databaser, 
markedsstudier/undersøkelser, 
prissammenligningstjenester; handel og overdragelse 
av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; 
tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, 
elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; pris og 
kostnadsanalyser. 
 
36 Megling av energi, elektrisk kraft, vannkraft, 
gasskraft, vindkraft; finansiell virksomhet; forretninger 
med fast eiendom. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; vedlikeholds- og 
reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft- , vindkraft -, 
gasskraftverk; installasjon av elektriske apparater, 
installasjon og reparasjon av varmeapparater og 
sentralvarmeapparater; drift av servicestasjoner; 
konstruksjon av kraftanlegg; drift og 
vedlikeholdstjenester; bygging av forbrenningsanlegg; 
drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; 
byggevirksomhet; byggevirksomhet vedrørende 
industrikomplekser; bygningstjenester i forbindelse med 
demning-, reservoar- og hydrauliske kraftstasjoner, 
bygningstjenester; installasjon, reparasjon og 
bearbeiding og vedlikehold av termiske, hydroelektriske 
og kjernefysiske anlegg . 
 
38 Telekommunikasjons- og 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; overføring av data; 
tjenester relatert til globale datanettverk; 
kommunikasjon via computerterminaler, rådgivning, 
konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til alle 
de forannevnte tjenester; overføring og formidling av 
informasjon og data via globale datamaskinnettverk. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; transport av tørr gass og distribusjon av 
elektrisk kraft; distribusjon av elektrisk kraft og 
elektrisitet; vanndistribusjon; kurertjenester; 
utsendelsestjenester; distribusjon av energi; 
elektrisitets- og gassdistribusjon, utbringelse av pakker; 
transportinformasjon; lagringstjenester og 
kraftlagringstjenester; vanndistribusjon og 
vannforsyning; konsultasjoner, rådgivnings- og 
informasjonstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester; distribusjon av elektrisk kraft; tjenester 
relatert til distribusjon av elektrisitet; overføring og 
distribusjon av energi; distribusjon av vann, gass 
og/eller elektrisitet; kanalisering av vann. 
 
40 Bearbeiding av materialer og stoffer, så vel 
som bearbeidelse av tørr gass, naturlig gass og 
naturgasskondensater, bearbeidelse av petrokjemiske 
produkter; produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet, 
produksjon av fjernvarme; avfallsforbrenning; 

produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester 
relatert til produksjon av energi; rensing av gass; 
luftrensing; vannbehandling; destruksjon av søppel og 
avfall; forbrenning av avfall og søppel. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelig og 
industriell forskning; datamaskinprogrammering; 
eksperttjenester og konsultasjoner relatert til 
datamaskiner og datamaskinprogrammer; 
brukerstøttetjenester relatert til datamaskinprogrammer 
og programvare, utleie av datamaskinprogrammer, 
utvikling av datamaskinprogrammer; geologiske 
beregning, geologisk prospektering, geologiske 
grunnundersøkelser; design og konsultasjonstjenester, 
tjenester relatert til prosessautomasjonssystemer og 
datamaskinsystemer brukt i kraftstasjoner, elektriske 
transformator stasjoner, testtjenester 
miljøbeskyttelsestjenester relatert til industri; 
datamaskinnettverkstjenester; konsultasjon, design, 
testing, teknologisk forskning og rådgivningstjenester, 
alle relatert til databehandling, dataprogrammering og 
globale nettverk; datamaskinprogrammering; 
datamaskin, databaseutleie; analyse av data og 
informasjon; prosjektering og planleggingstjenester 
relatert til utstyr for telekommunikasjon; online 
datamaskintjenester, nemlig søk, gjenfinning, 
katalogisering og organisering av data i elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og online datamaskintjenester 
for å forbedre responsen og funksjonen av elektroniske 
nettverk; informasjon, konsultasjon og 
rådgivingstjenester relatert til alt det forannevnte 
inkludert tjenester tilveiebrakt online eller via ekstranett 
- nettverk på et globalt nettverk; databasetjenester; 
ingeniørvirksomhet og forskning relatert til energi, 
elektrisitet, vannkraft, vindkraft, gasskraft; 
planleggingstjenester relatert til bygging av 
energikraftverk, vannkraft, vindkraft, gasskraft, testing 
av vannkraft- , vindkraft -, gasskraftverk; tekniske 
prosjektstudier; materialtesting; konsulenttjenester i 
forbindelse med energisparing, forskning i forbindelse 
med miljøvern; arkitektur og arkitektonisk konsultering, 
bakteriologisk forskning, teknisk måling, kjemisk 
analyse og forskning; konsultering på området for 
datamaskiners databaser, for maskinvare og 
programvare for datamaskiner, programmering av 
datamaskiner og for planlegging av programvarer, 
profesjonell teknisk konsultering (ikke om forretninger), 
konsulentvirksomhet i sikkerhetsspørsmål; industriell 
planlegging og konstruksjonstegning; ingeniørtjenester 
og tjenester vedrørende ingeniørtegning; 
undervannsforskning; geologisk prospektering, 
forskning og besiktigelse; landmålingstjenester; 
mekanisk forskning og teknisk materialtesting; tjenester 
vedrørende teknisk kvalitetskontroll; utvikling av teknisk 
materiell og industrianlegg også på energiområdet; 
tekniske prosjektstudier med det formål å finne og 
skape nye energikilder og ingeniørtekniske tjenester i 
forbindelse med dette.  
 
45 Juridiske tjenester; lisensiering av 
immaterialrettslig eiendom og eksploatering av patent. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243967 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200700654 
(220) Inndato: 2007.01.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Statkraft AS, Lilleakerveien 6, 0216 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Hydrogen; kraftoverføringsvæsker; gass; 

preparater for rensing av gass; gass i fast form for 
industriell bruk. 
 
4 Brensel og belysningsstoffer, brennstoffer og 
brensel, tørr gass, naturgasskondensater; 
mineralholdige brennstoffer; belysningsgass, 
forbrenningsgass, generator gass, mager gass, gass i 
fast form; ved; briketter av tre, brikettkull, diesel, 
drivstoffer, elektrisk kraft, rapsolje, solsikkeolje, 
torvbrensel, torvbriketter; gassoppblandede drivstoff; 
ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer; drivstoffer for 
motorer; gasolin; gassolje; kull; trebriketter. 
 
9 Vitenskapelige og elektriske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll og instrumenter for føring, måling, 
kopling, overføring, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av elektrisitet, utstyr for elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, elektriske apparater og 
instrumenter brukt i sammenheng med elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, utstyr for nettverksinnretninger, 
og energiomforming, batterier/akkumulatorer, elektriske 
apparater og instrumenter brukt i kombinasjon med 
batterier/akkumulatorer; computerprogrammer og 
software for computere, media med software og 
programmer for computere; elektriske og elektroniske 
apparater og instrumenter; elektriske og elektroniske 
komponenter og ytre enheter; telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsutstyr, -apparater og -instrumenter; 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
og eller bilder, magnetiske databærere;, computer 
software og computerprogrammer relatert til sikkerhet i 
hjemmet; apparater, instrumenter og utstyr relatert til 
sikkerhet i hjemmet; apparater, instrumenter og utstyr 
relatert til tilveiebringelse av elektrisitet for hjemme og 
forretningsbruk; deler og komponenter for alle de 
forannevnte varer; akkumulatorer, analyseapparater, 
anvisere for elektrisitetstap, batterier, bokser, 
bryterbokser, brytere, bølgemålere, drivstoffer, 
dynamometre, elektrisitetsmålere, elektrisk strømføring, 
elektriske akkumulatorer, elektriske batterier, elektriske 
brytere, elektriske koblinger, elektriske ledere, 
elektriske ledninger, elektriske releer, fordelingsskap, 
analyseapparater for gass, gassmålere, isolatorer, 
koblingsbokser, kontakter, kontrolltavler, ledninger, 
ledningsnett motstander, måleinstrumenter, målere, 
skap, strøm, strømkoblere, strømmålere, 
strømvekslere, strømvendere, tavler, vindstyrkemålere; 
elektriske kabler; elektriske ledninger; magnetiske 
ledninger; identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsdeksler for elektriske ledninger; 
telegrafledninger; holdere for elektriske spoler; materiell 
for elektriske hovedledninger (ledninger og kabler); 
isolerte kobberledninger; telefonledninger; hylser for 
påføring for elektriske kabler. 
 
11 Solfangere for oppvarming, solsamlere for 
oppvarming, renseapparater for gass, gassrensere, 
gassrørledninger, gassgenerator, gassrørledninger 
forbrenningsanlegg, dampproduksjon; apparater for 

belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilering, airconditioning, vanntilførsel 
og sanitære formål. 
 
17 Isolasjon for elektriske strømføring og 
isolasjon for elektrisitetsledninger. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; 
samling, oppbevaring og innhenting av data og 
informasjon, analyse av kostnader og priser; innsamling 
og systematisering av informasjon til bruk i databaser, 
markedsstudier/undersøkelser, 
prissammenligningstjenester; handel og overdragelse 
av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; 
tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, 
elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; pris og 
kostnadsanalyser. 
 
36 Megling av energi, elektrisk kraft, vannkraft, 
gasskraft, vindkraft; finansiell virksomhet; forretninger 
med fast eiendom. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; vedlikeholds- og 
reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft- , vindkraft -, 
gasskraftverk; installasjon av elektriske apparater, 
installasjon og reparasjon av varmeapparater og 
sentralvarmeapparater; drift av servicestasjoner; 
konstruksjon av kraftanlegg; drift og 
vedlikeholdstjenester; bygging av forbrenningsanlegg; 
drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; 
byggevirksomhet; byggevirksomhet vedrørende 
industrikomplekser; bygningstjenester i forbindelse med 
demning-, reservoar- og hydrauliske kraftstasjoner, 
bygningstjenester; installasjon, reparasjon og 
bearbeiding og vedlikehold av termiske, hydroelektriske 
og kjernefysiske anlegg . 
 
38 Telekommunikasjons- og 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; overføring av data; 
tjenester relatert til globale datanettverk; 
kommunikasjon via computerterminaler; rådgivning, 
konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til alle 
de forannevnte tjenester; overføring og formidling av 
informasjon og data via globale datamaskinnettverk. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; transport av tørr gass og distribusjon av 
elektrisk kraft; distribusjon av elektrisk kraft og 
elektrisitet; vanndistribusjon; kurertjenester; 
utsendelsestjenester; distribusjon av energi; 
elektrisitets- og gassdistribusjon, utbringelse av pakker; 
transportinformasjon; lagringstjenester og 
kraftlagringstjenester; vanndistribusjon og 
vannforsyning; konsultasjoner, rådgivnings- og 
informasjonstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester; distribusjon av elektrisk kraft; tjenester 
relatert til distribusjon av elektrisitet; overføring og 
distribusjon av energi; distribusjon av vann, gass 
og/eller elektrisitet; kanalisering av vann. 
 
40 Bearbeiding av materialer og stoffer, så vel 
som bearbeidelse av tørr gass, naturlig gass og 
naturgasskondensater, bearbeidelse av petrokjemiske 
produkter; produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet, 
produksjon av fjernvarme; avfallsforbrenning; 
produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester 
relatert til produksjon av energi; rensing av gass; 
luftrensing; vannbehandling; destruksjon av søppel og 
avfall; forbrenning av avfall og søppel. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelig og 
industriell forskning; datamaskinprogrammering; 
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eksperttjenester og konsultasjoner relatert til 
datamaskiner og datamaskinprogrammer; 
brukerstøttetjenester relatert til datamaskinprogrammer 
og programvare, utleie av datamaskinprogrammer, 
utvikling av datamaskinprogrammer; geologiske 
beregning, geologisk prospektering, geologiske 
grunnundersøkelser; design og konsultasjonstjenester, 
tjenester relatert til prosessautomasjonssystemer og 
datamaskinsystemer brukt i kraftstasjoner, elektriske 
transformator stasjoner, testtjenester 
miljøbeskyttelsestjenester relatert til industri; 
datamaskinnettverkstjenester; konsultasjon, design, 
testing, teknologisk forskning og rådgivningstjenester, 
alle relatert til databehandling, dataprogrammering og 
globale nettverk; datamaskinprogrammering; 
datamaskin, databaseutleie; analyse av data og 
informasjon; prosjektering og planleggingstjenester 
relatert til utstyr for telekommunikasjon; online 
datamaskintjenester, nemlig søk, gjenfinning, 
katalogisering og organisering av data i elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og online datamaskintjenester 
for å forbedre responsen og funksjonen av elektroniske 
nettverk; informasjon, konsultasjon og 
rådgivingstjenester relatert til alt det forannevnte 
inkludert tjenester tilveiebrakt online eller via ekstranett 
- nettverk på et globalt nettverk; databasetjenester; 
ingeniørvirksomhet og forskning relatert til energi, 
elektrisitet, vannkraft, vindkraft, gasskraft; 
planleggingstjenester relatert til bygging av 
energikraftverk, vannkraft, vindkraft, gasskraft, testing 
av vannkraft- , vindkraft -, gasskraftverk; tekniske 
prosjektstudier; materialtesting; konsulenttjenester i 
forbindelse med energisparing, forskning i forbindelse 
med miljøvern; arkitektur og arkitektonisk konsultering, 
bakteriologisk forskning, teknisk måling, kjemisk 
analyse og forskning; konsultering på området for 
datamaskiners databaser, for maskinvare og 
programvare for datamaskiner, programmering av 
datamaskiner og for planlegging av programvarer, 
profesjonell teknisk konsultering (ikke om forretninger), 
konsulentvirksomhet i sikkerhetsspørsmål; industriell 
planlegging og konstruksjonstegning; ingeniørtjenester 
og tjenester vedrørende ingeniørtegning; 
undervannsforskning; geologisk prospektering, 
forskning og besiktigelse; landmålingstjenester; 
mekanisk forskning og teknisk materialtesting; tjenester 
vedrørende teknisk kvalitetskontroll; utvikling av teknisk 
materiell og industrianlegg også på energiområdet; 
tekniske prosjektstudier med det formål å finne og 
skape nye energikilder og ingeniørtekniske tjenester i 
forbindelse med dette. 
 
45 Juridiske tjenester; lisensiering av 
immaterialrettslig eiendom og eksploatering av patent. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243968 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200700693 
(220) Inndato: 2007.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Statkraft AS, Lilleakerveien 6, 0216 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Hydrogen; kraftoverføringsvæsker; gass; 
preparater for rensing av gass; gass i fast form for 
industriell bruk. 
 
4 Brensel og belysningsstoffer, brennstoffer og 
brensel, tørr gass, naturgasskondensater; 
mineralholdige brennstoffer; belysningsgass, 
forbrenningsgass, generator gass, mager gass, gass i 
fast form; ved; briketter av tre, brikettkull, diesel, 
drivstoffer, elektrisk kraft, rapsolje, solsikkeolje, 
torvbrensel, torvbriketter; gassoppblandede drivstoff; 
ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer; drivstoffer for 
motorer; gasolin; gassolje; kull; trebriketter. 
 
9 Vitenskapelige og elektriske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll og instrumenter for føring, måling, 
kopling, overføring, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av elektrisitet; utstyr for elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, elektriske apparater og 
instrumenter brukt i sammenheng med elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, utstyr for nettverksinnretninger, 
og energiomforming, batterier/akkumulatorer, elektriske 
apparater og instrumenter brukt i kombinasjon med 
batterier/akkumulatorer; computerprogrammer og 
software for computere; media med software og 
programmer for computere; elektriske og elektroniske 
apparater og instrumenter; elektriske og elektroniske 
komponenter og ytre enheter; telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsutstyr, -apparater og -instrumenter; 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
og eller bilder; magnetiske databaæere; computer 
software og computerprogrammer relatert til sikkerhet i 
hjemmet; apparater, instrumenter og utstyr relatert til 
sikkerhet i hjemmet; apparater, instrumenter og utstyr 
relatert til tilveiebringelse av elektrisitet for hjemme og 
forretningsbruk, deler og komponenter for alle de 
forannevnte varer; akkumulatorer, analyseapparater, 
anvisere for elektrisitetstap, batterier, bokser, 
bryterbokser, brytere, bølgemålere, drivstoffer, 
dynamometre, elektrisitetsmålere, elektrisk strømføring, 
elektriske akkumulatorer, elektriske batterier, elektriske 
brytere, elektriske koblinger, elektriske ledere, 
elektriske ledninger, elektriske releer, fordelingsskap, 
analyseapparater for gass, gassmålere, isolatorer, 
koblingsbokser, kontakter, kontrolltavler, ledninger, 
ledningsnett motstander, måleinstrumenter, målere, 
skap, strøm, strømkoblere, strømmålere, 
strømvekslere, strømvendere, tavler, vindstyrkemålere; 
elektriske kabler; elektriske ledninger; magnetiske 
ledninger; identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsdeksler for elektriske ledninger; 
telegrafledninger; holdere for elektriske spoler; materiell 
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for elektriske hovedledninger (ledninger og kabler); 
isolerte kobberledninger; telefonledninger, hylser for 
påføring for elektriske kabler. 
 
11 Solfangere for oppvarming, solsamlere for 
oppvarming, renseapparater for gass, gassrensere, 
gassrørledninger, gassgenerator, gassrørledninger 
forbrenningsanlegg, dampproduksjon; apparater for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilering, airconditioning, vanntilførsel 
og sanitære formål. 
 
17 Isolasjon for elektriske strømføring og 
isolasjon for elektrisitetsledninger. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; 
samling, oppbevaring og innhenting av data og 
informasjon; analyse av kostnader og priser; innsamling 
og systematisering av informasjon til bruk i databaser, 
markedsstudier/undersøkelser, 
prissammenligningstjenester; handel og overdragelse 
av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; 
tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, 
elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; pris og 
kostnadsanalyser. 
 
36 Megling av energi, elektrisk kraft, vannkraft, 
gasskraft, vindkraft; finansiell virksomhet; forretninger 
med fast eiendom. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og 
reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft- , vindkraft -, 
gasskraftverk, installasjon av elektriske apparater, 
installasjon og reparasjon av varmeapparater og 
sentralvarmeapparater; drift av servicestasjoner; 
konstruksjon av kraftanlegg; drift og 
vedlikeholdstjenester; bygging av forbrenningsanlegg; 
drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; 
byggevirksomhet; byggevirksomhet vedrørende 
industrikomplekser; bygningstjenester i forbindelse med 
demning-, reservoar- og hydrauliske kraftstasjoner; 
bygningstjenester; installasjon, reparasjon og 
bearbeiding og vedlikehold av termiske, hydroelektriske 
og kjernefysiske anlegg . 
 
38 Telekommunikasjons- og 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester, overføring av data; 
tjenester relatert til globale datanettverk; 
kommunikasjon via computerterminaler; rådgivning, 
konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til alle 
de forannevnte tjenester; overføring og formidling av 
informasjon og data via globale datamaskinnettverk. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; transport av tørr gass og distribusjon av 
elektrisk kraft; distribusjon av elektrisk kraft og 
elektrisitet; vanndistribusjon; kurertienester; 
utsendelsestjenester; distribusjon av energi; 
elektrisitets- og gassdistribusjon; utbringelse av pakker; 
transportinformasjon; lagringstjenester og 
kraftlagringstjenester; vanndistribusjon og 
vannforsyning; konsultasjoner, rådgivnings- og 
informasjonstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester; distribusjon av elektrisk kraft; tjenester 
relatert til distribusjon av elektrisitet; overføring og 
distribusjon av energi; distribusjon av vann, gass 
og/eller elektrisitet; kanalisering av vann. 
 
40 Bearbeiding av materialer og stoffer, så vel 
som bearbeidelse av tørr gass, naturlig gass og 
naturgasskondensater, bearbeidelse av petrokjemiske 
produkter; produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet; 
produksjon av fjernvarme; avfallsforbrenning; 
produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester 
relatert til produksjon av energi; rensing av gass; 

luftrensing; vannbehandling; destruksjon av søppel og 
avfall; forbrenning av avfall og søppel. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelig og 
industriell forskning; datamaskinprogrammering; 
eksperttjenester og konsultasjoner relatert til 
datamaskiner og datamaskinprogrammer; 
brukerstøttetjenester relatert til datamaskinprogrammer 
og programvare, utleie av datamaskinprogrammer, 
utvikling av datamaskinprogrammer, geologisk 
beregning, geologisk prospektering, geologiske 
grunnundersøkelser; design og konsultasjonstjenester, 
tjenester relatert til prosessautomasjonssystemer og 
datamaskinsystemer brukt i kraftstasjoner, elektriske 
transformator stasjoner, testtjenester 
miljøbeskyttelsestjenester relatert til industri; 
datamaskinnettverkstjenester; konsultasjon, design, 
testing, teknologisk forskning og rådgivningstjenester, 
alle relatert til databehandling, dataprogrammering og 
globale nettverk, datamaskinprogrammering; 
datamaskln, databaseutleie; analyse av data og 
informasjon; prosjektering og planleggingstjenester 
relatert til utstyr for telekommunikasjon; online 
datamaskintjenester, nemlig søk, gjenfinning, 
katalogisering og organisering av data i elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og online datamaskintjenester 
for å forbedre responsen og funksjonen av elektroniske 
nettverk; informasjon, konsultasjon og 
rådgivingstjenester relatert til alt det forannevnte 
inkludert tjenester tilveiebrakt online eller via ekstranett 
- nettverk på et globalt nettverk; databasetjenester; 
ingeniørvirksomhet og forskning relatert til energi, 
elektrisitet, vannkraft, vindkraft, gasskraft; 
planleggingstjenester relatert til bygging av 
energikraftverk, vannkraft, vindkraft, gasskraft, testing 
av vannkraft- , vindkraft -, gasskraftverk; tekniske 
prosjektstudier, materialtesting; konsulenttjenester i 
forbindelse med energisparing, forskning i forbindelse 
med miljøvern; arkitektur og arkitektonisk konsultering, 
bakteriologisk forskning, teknisk måling, kjemisk 
analyse og forskning; konsultering på området for 
datamaskiners databaser, for maskinvare og 
programvare for datamaskiner, programmering av 
datamaskiner og for planlegging av programvarer; 
profesjonell teknisk konsultering (ikke om forretninger), 
konsulentvirksomhet i sikkerhetsspørsmål; industriell 
planlegging og konstruksjonstegning; ingeniørtjenester 
og tjenester vedrørende ingeniørtegning; 
undervannsforskning; geologisk prospektering, 
forskning og besiktigelse; landmålingstjenester; 
mekanisk forskning og teknisk materialtesting; ; 
tjenester vedrørende teknisk kvalitetskontroll, utvikling 
av teknisk materiell og industrianlegg også på 
energiområdet; tekniske prosjektstudier med det formål 
finne og skape nye energikilder og ingeniørtekniske 
tjenester i forbindelse med dette. 
 
45 Juridiske tjenester; lisensiering av 
immaterialrettslig eiendom og eksploatering av patent. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243969 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714143 
(220) Inndato: 2007.11.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Inet Design DA, Øvre Slottsgate 5, 0157 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer.    Utleie av webhotell med sentralisert 
fillager og database- / lagringsløsning.  Utleie av 
publiseringsløsning for endring av informasjon på 
websider. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243970 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200700939 
(220) Inndato: 2007.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Statkraft AS, Lilleakerveien 6, 0216 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Hydrogen; kraftoverføringsvæsker; gass; 
preparater for rensing av gass; gass i fast form for 
industriell bruk. 
 
4 Brensel og belysningsstoffer, brennstoffer og 
brensel, tørr gass, naturgasskondensater; 
mineralholdige brennstoffer; belysningsgass, 
forbrenningsgass, generator gass, mager gass, gass i 
fast form; ved; briketter av tre, brikettkull, diesel, 
drivstoffer, elektrisk kraft, rapsolje, solsikkeolje, 
torvbrensel, torvbriketter; gassoppblandede drivstoff; 
ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer; drivstoffer for 
motorer; gasolin; gassolje; kull; trebriketter. 
 
9 Vitenskapelige og elektriske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll og instrumenter for føring, måling, 
kopling, overføring, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av elektrisitet; utstyr for elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, elektriske apparater og 
instrumenter brukt i sammenheng med elektrokjemisk 
oppbevaring av energi, utstyr for nettverksinnretninger, 
og energiomforming, batterier/akkumulatorer, elektriske 
apparater og instrumenter brukt i kombinasjon med 
batterier/akkumulatorer; computerprogrammer og 
software for computere; media med software og 
programmer for computere; elektriske og elektroniske 
apparater og instrumenter; elektriske og elektroniske 
komponenter og ytre enheter; telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsutstyr, -apparater og -instrumenter; 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
og eller bilder; magnetiske databærere;, computer 
software og computerprogrammer relatert til sikkerhet i 
hjemmet; apparater, instrumenter og utstyr relatert til 
sikkerhet i hjemmet; apparater,instrumenter og utstyr 
relatert til tilveiebringelse av elektrisitet for hjemme- og 
forretningsbruk; deler og komponenter for alle de 
forannevnte varer; akkumulatorer, analyseapparater, 
anvisere for elektrisitetstap, batterier, bokser, 
bryterbokser, brytere, bølgemålere, drivstoffer, 
dynamometre, elektrisitetsmålere, elektrisk strømføring, 
elektriske akkumulatorer, elektriske batterier, elektriske 
brytere, elektriske koblinger, elektriske ledere, 
elektriske ledninger, elektriske releer, fordelingsskap, 
analyseapparater for gass, gassmålere, isolatorer, 
koblingsbokser, kontakter, kontrolltavler, ledninger, 
ledningsnett motstander, måleinstrumenter, målere, 
skap, strøm, strømkoblere, strømmålere, 
strømvekslere, strømvendere, tavler, vindstyrkemålere; 
elektriske kabler; elektriske ledninger; magnetiske 
ledninger; identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsdeksler for elektriske ledninger; 
telegrafledninger; holdere for elektriske spoler; materiell 
for elektriske hovedledninger (ledninger og kabler); 
isolerte kobberledninger; telefonledninger; hylser for 
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påføring for elektriske kabler. 
 
11 Solfangere for oppvarming, solsamlere for 
oppvarming, renseapparater for gass, gassrensere, 
gassrørledninger, gassgenerator, gassrørledninger 
forbrenningsanlegg, dampproduksjon; apparater for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilering, airconditioning, vanntilførsel 
og sanitære formål. 
 
17 Isolasjon for elektriske strømføring og 
isolasjon for elektrisitetsledninger. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; 
samling, oppbevaring og innhenting av data og 
informasjon; Analyse av kostnader og priser; 
innsamling og systematisering av informasjon til bruk i 
databaser, markedsstudier/undersøkelser, 
prissammenligningstjenester; handel og overdragelse 
av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; 
tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, 
elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; pris og 
kostnadsanalyser; 
 
36 Megling av energi, elektrisk kraft, vannkraft, 
gasskraft, vindkraft; finansiell virksomhet; forretninger 
med fast eiendom. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; vedlikeholds- og 
reparasjonsvirksomhet relatert til, vannkraft- , vindkraft -
, gasskraftverk; installasjon av elektriske apparater, 
installasjon og reparasjon av varmeapparater og 
sentralvarmeapparater; drift av servicestasjoner; 
konstruksjon av kraftanlegg; drift og 
vedlikeholdstjenester; bygging av forbrenningsanlegg; 
drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; 
Byggevirksomhet; byggevirksomhet vedrørende 
industrikomplekser; bygningstjenester i forbindelse med 
demning-, reservoar- og hydrauliske kraftstasjoner; 
bygningstjenester; installasjon, reparasjon og 
bearbeiding og vedlikehold av termiske, hydroelektriske 
og kjernefysiske anlegg . Telekommunikasjons- og 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; overføring av data; 
tjenester relatert til globale datanettverk; 
kommunikasjon via computerterminaler; rådgivning, 
konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til alle 
de forannevnte tjenester; overføring og formidling av 
informasjon og data via globale datamaskinnettverk. 
 
38 Telekommunikasjons- og 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; overtaxing av data; 
tjenester relatert til globale datanettverk; 
kommunikasjon via computerterminaler; rådgivning, 
konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til alle 
de forannevnte tjenester; overføring og formidling av 
informasjon og data via globale datamaskinnettverk. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; transport av tørr gass og; distrubusjon av 
elektrisk kraft; distribusjon av elektrisk kraft og 
elektrisitet; vanndistribusjon; kurertjenester; 
utsendelsestjenester; distribusjon av energi; 
elektrisitets- og gassdistribusjon; utbringelse av pakker; 
transportinformasjon; lagringstjenester og 
kraftlagringstjenester; vanndistribusjon og 
vannforsyning; konsultasjoner, rådgivnings- og 
informasjonstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester; distribusjon av elektrisk kraft; tjenester 
relatert til distribusjon av elektrisitet; overføring og 
distribusjon av energi; Distribusjon av vann, gass 
og/eller elektrisitet; kanalisering av vann; 
 
40 Bearbeiding av materialer og stoffer, så vel 
som bearbeidelse av tørr gass, naturlig gass og 

naturgasskondensater, bearbeidelse av petro-kjemiske 
produkter; produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet; 
produksjon av fjernvarme; avfallsforbrenning; 
produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester 
relatert til produksjon av energi; rensing av gass; 
luftrensing; vannbehandling; destruksjon av søppel og 
avfall; forbrenning av avfall og søppel. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelig og 
industriell forskning; datamaskinprogrammering; 
eksperttjenester og konsultasjoner relatert til 
datamaskiner og datamaskinprogrammer; 
brukerstøttetjenester relatert til datamaskinprogrammer 
og programvare, utleie av datamaskinprogrammer, 
utvikling av datamaskinprogrammer; geologisk 
beregning, geologisk prospektering, geologiske 
grunnundersøkelser; design og konsultasjonstjenester, 
tjenester relatert til prosessautomasjonssystemer og 
datamaskinsystemer brukt i kraftstasjoner, elektriske 
transformator stasjoner, testtjenester 
miljøbeskyttelsestjenester relatert til industri; 
datamaskinnettverkstjenester; konsultasjon, design, 
testing, teknologisk forskning og rådgivningstjenester, 
alle relatert til databehandling, dataprogrammering og 
globale nettverk; datamaskinprogrammering; 
datamaskin-, database utleie; analyse av data og 
informasjon; prosjektering og planleggingstjenester 
relatert til utstyr for telekommunikasjon; online 
datamaskintjenester, nemlig søk, gjenfinning, 
katalogisering og organisering av data i elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og online datamaskintjenester 
for å forbedre responsen og funksjonen av elektroniske 
nettverk; informasjon, konsultasjon og 
rådgivingstjenester relatert til alt det forannevnte 
inkludert tjenester tilveiebrakt online eller via ekstranett 
- nettverk på et globalt nettverk; databasetjenester; 
ingeniørvirksomhet og forskning relatert til energi, 
elektrisitet, vannkraft, vindkraft, gasskraft; 
planleggingstjenester relatert til bygging av 
energikraftverk, vannkraft, vindkraft, gasskraft, testing 
av vannkraft- , vindkraft -, gasskraftverk;  tekniske 
prosjektstudier; materialtesting; konsulenttjenester i 
forbindelse med energisparing, forskning i forbindelse 
med miljøvern; arkitektur og arkitektonisk konsultering, 
bakteriologisk forskning, teknisk måling, kjemisk 
analyse og forskning; konsultering på området for 
datamaskiners databaser, for maskinvare og 
programvare for datamaskiner, programmering av 
datamaskiner og for planlegging av programvarer; 
profesjonell teknisk konsultering (ikke om forretninger), 
konsulentvirksomhet i sikkerhetsspørsmål; industriell 
planlegging og konstruksjonstegning; ingeniørtjenester 
og tjenester vedrørende ingeniørtegning; 
undervannsforskning; geologisk prospektering, 
forskning og besiktigelse; landmålingstjenester; 
mekanisk forskning og teknisk materialtesting; tjenester 
vedrørende teknisk kvalitetskontroll; utvikling av teknisk 
materiell og industrianlegg også på energiområdet; 
tekniske prosjektstudier med det formål å finne og 
skape nye energikilder og ingeniørtekniske tjenester i 
forbindelse med dette. 
 
45 Juridiske tjenester; lisensiering av 
immaterialrettslig eiendom og eksploatering av patent. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243971 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200712005 
(220) Inndato: 2007.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Nordek AS, Torggata 3, 2317 HAMAR, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Stive rør (ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; 
transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av 
metall). 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salg av ferdighus/typehus. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; arkitekttjenester. 
 
45 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243972 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200712006 
(220) Inndato: 2007.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Nordek AS, Torggata 3, 2317 HAMAR, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Stive rør (ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; 
transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av 
metall). 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salg av ferdighus/typehus. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; arkitekttjenester. 
 
45 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243973 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714059 
(220) Inndato: 2007.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Magellan Textile Holdings Ltd, Unit 1001, 10th Floor, 
Star House  3 Salisbury Road TSIMSHATSUI, 
KOWLOON, HK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Toalettartikler, kosmetikk, parfymevarer, 
eteriske oljer, såper, hårvann, hårfjerningskremer. 
 
8 Barberkniver, -høvler og -maskiner, deler og 
tilbehør. 
 
25 Klær, strømper, strømpebukser, trikotklær og 
dameundertøy. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243974 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200705589 
(220) Inndato: 2007.05.14 
(300) Søknadsprioritet 2006.12.21 DE 306 78 708 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 EURO Kartensysteme CmbH, Solmsstrasse 6, 60486 
FRANKFURT, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske og elektroniske apparater for så 
vidt de inngår i klasse 9; databærere herunder kort med 
integrerte kretser, smartkort, kredttkort, debetkort, 
betalingskort, signaturkort, kodede identifikasjonskort, 
kodede servicekort, magnetiske identifikasjonskort, 
magnetkort, mikrochip, elektroniske interfacer, 
magnetinspillingsbærer/magnetavspillingsbærer, 
spesielt debetkort: databehandlingapparater og 
computere herunder spesielt pengeautomater og 
minibanker. 
 
35 Formidling og støtte av 
forretningsforbindelser i kontantløse nasjonale og 
internasjonale betalingsoverføringer. 
 
36 Utstedelse av betalingskort og ordning med 
betaling og inkassosaker i forbindelse med disse 
kortene; organisering av et nasjonal eller internasjonal 
betalingskortsystem for kontantløs betaling av tjenester 
og varer for tredjemann, for eksempel bankforetak, 
reisebyråer eller hotel; regnemaskinstøttet ordning av 
et kontantløst betalingssystem mellom handelsbedrifter, 
tjenesteytelsesbedrifter så som hoteller, vertshus, 
bensinstasjoner, verksteder, samferdsels- og 
transportbedrifter og deres respektive kontoførende 
bankinstitusjon for denne bedrift og dennes kunder og 
deres respektive kontoførende bankinstitusjon; 
forsikringsvirksomhet; finansvirksomhet herunder 
spesielt slike tjenester i forbindelse med debetkort; 
finanstransaksjoner herunder spesielt slike tjenester i 
forbindelse med debetkort; clearingtjenester innenfor 
området finansvesen, avregnings-samkvem, fullføre 
pengehandler med debetkort, utstede debetkort, 
formidling av finansiell know-how, banktjenester tilbudt 
hjemme, kapitaloverføringer, herunder elektroniske 
finansielle overføringer, kreditt-formidling, leasing 
finansieringstjenester, online-banktjenester, tele-
banktjenester, organisering av pengeoverføringer og 
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kontantløs betaling ved hjelp av telekommunikasjon. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 243975 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200713645 
(220) Inndato: 2007.11.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Kay Ståle Johansen, Øvre Maihaugen 2C, 3741 

SKIEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for lydgjengivelse. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 243976 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200614351 
(220) Inndato: 2006.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Petrokjemiske produkter; ubehandlet 

plastmateriale; svovel; alt inkludert i klasse 1. 
 
4 Råolje; petroleum; petroleums produkter; 
smøreoljer og fett; naturgass; naturgasskondensater; 
flytende naturgass; drivstoffer og brennstoffer utledet 
av råolje; alt inkludert 1 klasse 4.  
 
35 Markedsføring av råolje og petroleums 
produkter, naturgass, drivstoffer og brennstoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243977 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200614352 
(220) Inndato: 2006.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Petrokjemiske produkter; ubehandlet 

plastmateriale; svovel; alt inkludert i klasse 1. 
 
4 Råolje; petroleum; petroleums produkter; 
smøreoljer og fett; naturgass; naturgasskondensater; 
flytende naturgass; drivstoffer og brennstoffer utledet 
av råolje; alt inkludert 1 klasse 4.  
 
35 Markedsføring av råolje og petroleums 
produkter, naturgass, drivstoffer og brennstoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243978 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200614353 
(220) Inndato: 2006.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Petrokjemiske produkter; ubehandlet 

plastmateriale; svovel; alt inkludert i klasse 1. 
 
4 Råolje; petroleum; petroleums produkter; 
smøreoljer og fett; naturgass; naturgasskondensater; 
flytende naturgass; drivstoffer og brennstoffer utledet 
av råolje; alt inkludert 1 klasse 4.  
 
35 Markedsføring av råolje og petroleums 
produkter, naturgass, drivstoffer og brennstoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 243979 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714116 
(220) Inndato: 2007.11.19 
(300) Søknadsprioritet 2007.05.21 US 77/185,679 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Alphatec Spine Inc (a California Corp), 2051 Palomar 
Airport Road, Suite #100, CA92011 CARLSBAD, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medisinske og kirurgiske apparater og 
instrumenter, nemlig kirurgiske implantater sammensatt 
av kunstige materialer for behandling av sykdommer i 
ryggraden; ryggradsfusjonsanordninger, nemlig 
stenger, skruer, ekspanderbare skruer, plater, 
fusjonsrammer, avstandsinnretninger og servikalplater; 
dynamiske ryggradsstabiliseringsanordninger, nemlig 
kunstige plater og implantater bestående av kunstig 
materiale; ryggradsdeformitetskorreksjonsanordninger, 
nemlig stenger, skruer, plater, fusjonsrammer, 
avstandinnretninger og implantater bestående av 
kunstig materiale, kunstige plater, kunstige 
virvelorganer, kirurgisk nett, samt 
interryggradsplateproteser; samt 
ryggradsimplantatsverktøy og 
posisjoneringsanordninger, nemlig kirurgiske gripere og 
måleinstrumenter for plassering av 
ryggradsimplantater. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243980 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200508944 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.17 EU 004450276 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

PUPILLO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(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 Fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til signalering, kontroll og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; fjernsynsapparater og instrumenter, 
telekommunikasjonsutstyr; elektronisk utstyr for å motta 
fjernsyns og globale 
kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføre dem 
til et fjernsyn eller annet skjermbildeutstyr og 
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 håndholdte computere og 
stasjonære datamaskiner; computer hardware og 
computer utmatingsenheter, printere til bruk i 
forbindelse med datamaskiner, kopieringsmaskiner; 
digital trådløs telekommunikasjons hardware og 
software; nedlastbar data inkludert publikasjoner og 
software; elektroniske og online ordbøker, 
synonymordbøker, restaurantguider og hotellguider; 
computer software og publikasjoner i elektronisk form 
tilbudt online fra databaser eller fra systeminnretninger 
fremskaffet på Internet (inkludert nettsteder); 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. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
fotografier; skrivesaker og papirvarer, instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser). 
 
28 Spill og leketøy; sportsartikler; elektroniske 
spill. 
 
35 Ledelse av handels- eller industribedrifter; 
byråer for handels- eller industriinformasjon; 
administrasjon av dataporter, ledelse av havner; 

annonse- og reklamevirksomhet samt markedsførings- 
og informasjonstjenester relatert til disse tjenestene; 
utleie av reklameplass; fjernsynsreklameinnslag; 
kompilering av annonser og reklamer for bruk som 
Web-sider på Internet; forberedelse og presentasjon av 
audiovisuelle displayer for reklameformål; 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 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, 
låser, barbermaskiner, elektriske barbermaskiner, 
barberhøvler, tannbørster, elektriske tannbørster, 
kammer, svamper, billedrammer, speil, 
husholdningsredskaper og beholdere, glasstøy, 
porselen, krystal 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 varer; rådgivning og assistanse ved 
utvelgelse av varer og tjenester; formidlende tjenester 
relatert til å bringe kunder og/eller kjøpere og selgere 
sammen; fremskaffelse av informasjon, 
konsultasjonstjenester og rådgivning relatert til de 
forannevnte tjenester; organisering av salgsfremmende 
aktiviteter gjennom audiovisuelle media; lokalisering av 
folk, kjæledyr og fasiliteter. 
 
36 Sponsing av konkurranser. 
 
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, teleletter, elektronisk post, faksmaskin, 
fjernsyn, mikrobølge, laserstråle, 
kommunikasjonssatellitt, mikrobølgelinker, 
bakkebundne hjelpemidler, kabel, trådløs eller 
trådlenket system eller andre kommunikasjonsmidler; 
fremskaffelse av multimedia informasjon og interaktive 
multimedia tjenester, fremskaffelse og drift av 
søkemotorer, konsultasjonstjenester relatert til 
datakommunikasjon; overføring, fremskaffelse av/og 
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visning av informasjon for forretnings- eller 
hjemmeformål fra en computerlagret databank; 
elektroniske posttjenester; 
telekommunikasjonstjenester relatert til Internet; 
telekommunikasjon av informasjon (inkludert Web-
sider), computerprogrammer og alle andre data, 
fremskaffelse av brukertilgang til Internet 
(tjenestetilbyder); fremskaffelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til Internet eller 
databaser, teletekst tjenester; 
telekommunikasjonstilgangstjenester, fremskaffelse av 
telekommunikasjon online tilgang og linker til Internet 
og Intranett, fremskaffelse av tilgang til Internet; 
fremskaffelse av Internettjenester; fremskaffelse av 
tilgang til nettsteder på et elektronisk 
informasjonsnettverk, fremskaffelse av tilgang til 
forskjellige databaser; fremskaffelse av en online 
interaktiv oppslagstavle; fremskaffelse av informasjon, 
konsultasjonstjenester og rådgivning relatert til det 
foregående; alle de forannevnte tjenester også 
fremskaffet online fra en computer databaser eller fra 
Internet, drift og organisering av prateforum på Internet 
(chatrooms). 
 
41 Organisering og ledelse av konferanser, 
utstillinger, konkurranser og spørreleker, organisering 
av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
organisering og sponsing av konkurranser; arrangering 
og ledelse av praktiske seminarer; organisering og 
ledelse av seminarer, opplæringsvirksomhet; 
publikasjon av bøker og tekster; 
underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; 
kringkastingstjenester; utdanning og underholdning, 
sports- og fritidstjenester i form av planlegging, 
produksjon og distribusjon av direkte eller innspilte 
audio, visuelt eller audiovisuelt materiale for 
kringkasting via bakkebundne hjelpemidler, kabel, 
satellittkanaler, Internet, trådløse eller trådlenkete 
systemer og andre kommunikasjonsmidler; 
fremskaffelse av informasjon relatert til fjernsyn og 
radioprogrammer, underholdning, musikk, sport og 
rekreasjon, informasjon relatert til underholdning eller 
utdannelse fremskaffet online fra en computer 
database eller lnternet 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; pengespillvirksomhet, 
veddemåls-, lotteri- og gamblingstjenester; informasjon 
og rådgivningstjenester relatert til utdanning og 
underholdning; 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, utleie og leasing av fjernsynsapparater og 
fjernsynsfremvisningsapparater. 
 
42 Konstruksjon av dataporter, installasjon av 
fasiliteter i dataporter og bestilling og idriftsetting av 
dataporter; konstruksjon av havner, installasjon av 
fasiliteter i havner og bestilling og idriftsetting av 
havner; design, tegning og kommisjonert skriving, alt 
for kompilering av Web-sider på Internet, opprettelse og 
vedlikehold av Web-sider for andre; webhotell (tilby 
vertsserver for andres hjemmesider); installasjon og 
vedlikehold av computer software; leasing av tilgangstid 
til en computer database (andre enn fra 
internettleverandører), nyhets- og 
aktualitetsinformasjonstjenester, 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, 
innretninger som konverterer digitale fjernsynssignaler 
til analoge for visning på konvensjonelt TV-apparat 
(set-top boxes), computer programmer, computer 
terminaler, monitorer, computer tastaturer, bærbare 
datamaskiner, modemer, computer periferiutstyr, alt 
annet Internet utstyr og deler og tilbehør til alle disse 
varene; datatjenester; datatjenester fremskaffet online 
fra Internet; konsultasjonstjenester relatert til 
dataindustrien, fremskaffelse av elektroniske og online 
ordbøker, synonymordbøker, restaurant- og 
hotellguider; 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  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243981 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714117 
(220) Inndato: 2007.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Oftalmiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243982 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714115 
(220) Inndato: 2007.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

TERMINADOS 
(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:  

 33 Alkoholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 243983 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200714119 
(220) Inndato: 2007.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater for behandling av 
kardiovaskulære, sentralnervesystem, endokrine, 
gastrointestinale, gynekologiske, hematologiske, 
immunologiske, infeksjons, inflammatoriske, 
menopause, muskel og skjellett, nevrologiske, 
onkologiske, opthalmologiske, psykiatriske, luftveis, 
søvn, urologiske og virale sykdommer og lidelser; 
farmasøytiske preparater for behandling av allergier, 
erektil dysfunksjon, seksuell dysfunksjon, fedme, 
smerte og HIV/AIDS; farmasøytiske preparater nemlig 
antifungale preparater, dermatologiske preparater, 
preparater for røykeavvenning; alle forannevnte varer 
ekskluderer preparater for behandling av diabetes 
og/eller metabolske sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243984 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200711958 
(220) Inndato: 2007.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

LIVING ON THE EDGE 
(541) Merket er et ordmerke 
(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 Lyd, video og dataopptaks- og 
gjengivelsesapparater for lagring, opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og/eller bilder; 
underholdningsapparater for spill for bruk med en 
fjernsynsskjerm eller videomonitor; datastyrte eller 
elektroniske underholdningsapparater; mynt- eller 
polettopererte elektriske eller elektroniske 
underholdningsapparater, computer software; 
computerspill; elektroniske spill; videospill, CD-ROM 
spill; audio outputspill; spillkassetter for 
computervideospill og videooutputspillmaskiner; 
computerspillkassetter, computerspillprogrammer; 
computerspilltape; lyd og videoopptak; fonografopptak; 
grammofonplater; kinematografiske og fotografiske 
filmer; spillefilmer og videotape; MP3 spillere; digitale 
kameraer, mobiltelefoner og alle typer trådløse 
mobiltelefonutstyr og -tilbehør, herunder 
mobiltelefondeksler; ringetoner i form av nedlastbare 
ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill og videobilder for 
trådløse mobile kommunikasjonsinnretninger; trådløs 
overføringsinnretninger og mobile 
kommunikasjonsinnretninger som tillater 
stemmegivning og mottak av stemme- og 
tekstmeldinger med andre trådløse 
kommunikasjonsinnretninger; solbriller/briller; 
magnetiske databærere med bilder og/eller lyd, 
laserdisker, videodisker, CD'er, CD ROM; CD-I'er, 
DVD'er, magnetbånd, videokassetter; kassetter, kort 
med filminnslag, nyheter, sport og fjernsynsserier, 
dokumentarer, spillshow, animasjoner (film), konserter 
og andre fremføringer, minnebærere; interaktive 
kompaktdisker og CD ROM, bæreesker for kassetter og 
CD'er, interaktive elektroniske spill for bruk med 
computere. 
 
38 Kringkastings- og 
telekommunikasjonstjenester; kabel og 
satellittoverføringstjenester, tjenester vedrørende 
trådløse mobiltelefoner; tilveiebringelse av nedlastbare 
ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder og 
informasjon for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; tilveiebringelse av 
trådløs overføring av opplasting og nedlasting av 
ringetoner, tale, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder, 
informasjon og nyheter via et globalt computernettverk 
til en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning, 
stemmegivning og rundspørring gjennom en trådløs 
mobilkommunikasjonsinnretning; fremskaffelse av on-
line stemmesystem via internett eller en trådløs 
kommunikasjonsenhet; sending og mottak av tale og 
tekstmeldinger mellom trådløse mobilkommunikasjoner; 
fremskaffelse av online stemmesystemer via lnternett 
eller en trådløs kommunikasjonsinnretning; lnternett-
tjenester som inkluderer kommunikasjonstjenester, 
nemlig overføring av uavbrutt lyd og audiovisuelle 
opptak via lnternett. 
 
41 Utdanning, undervisning og opplæring, 
underholdning, sportstjenester og kulturelle tjenester, 
herunder produksjon av radio og fjernsynsprogrammer; 
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produksjon av filmer og levende underholdning; 
produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; 
tjenester vedrørende film- og fjernsynsstudioer; 
tjenester vedrørende filmunderholdning, 
fjernsynsunderholdning og levende 
underholdningsfremføringer og -show, tjenester 
vedrørende utgivelse av bøker, magasiner og 
tidsskrifter; fremskaffelse av informasjon om søkerens 
fjernsynsprogramtjenester til et stort antall brukere via 
world wide web eller internett eller andre on-line 
databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og 
videoprisutdelingsshow; komedieshow, 
konkurranseshow og sportsbegivenheter med publikum 
tilstede og for direktesending eller for opptak for senere 
sending; levende musikkonserter; fjernsynssendinger; 
organisering av talentkonkurranser og musikk- og 
fjernsynsprisutdelingsarrangementer, organisering og 
presentasjon av vising av underholdning vedrørende 
stil og mote; fremskaffelse av informasjon på området 
underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk.

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 243985 
(151) Reg.dato.: 2008.01.30 
(210) Søknadsnr.: 200713418 
(220) Inndato: 2007.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Sveplants E-grupp ek för, Knut Påls väg 5, 25669 
HELSINGBORG, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  06/08, 2008.02.04 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

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

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

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

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

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

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

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 51. 
 
(111) Int.reg.nr: 0374167 
(151) Int.reg.dato: 1970.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200709189 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rhoss SpA, Via delle Industrie, 211, 45031, ARQUA' 
POLESINE (RO), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Circulating pumps. 

 
9 Electric regulating devices. 
 
11 Boilers for heating; air-conditioning 
apparatus; burners and radiators. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0789805 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200709496 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jeanjean SA, Saint-Felix-de-Lodez, 34150, GIGNAC, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0792685 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200708697 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Ihsan Dede Cad. 
No.133, GEBZE, KOCAELI, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps for personal use, bath foam and salt, 

shampoos, hair tonics, hair conditioners, hair lotions, 
styling gel, brilliantine, preparations for hair cleaning, 
hair waving preparations, hair dyes, hair sprays, 
depilatory preparations, mouth washes not for medical 
purposes, tooth pastes, cosmetic creams and lotions, 
essential oils, make up powders, sun-tanning 
preparations, shaving foam and soap, cosmetic 
preparations for skin care, cleaning preparations for 
skin, tonics, moisturizers, cosmetic creams, beauty 
masks, make-up, make-up powder, make-up 
preparations, mascaras, cosmetic pencils, lipsticks, nail 
polish, nail varnish, nail polish remover, make-up 
removers, perfumes, colognes, aftershave lotions and 
creams, deodorants for personal use, baby-care 
products, baby oil, powder and tonics, creams, cleaning 
milk for babies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0860938 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200510289 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.04 EM 4274064 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 La Communauté Européenne représentée par la 
Commission Européenne, Rue de la Loi 200, 1049, 
BRUSSEL, BE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science, 
especially genetic sequences such as circular and non-
circular plasmids, genetic amplification primers, 
enzymes, in particular polymerases and buffers. 
 
9 Scientific apparatus and instruments for 
measuring and controlling, especially kits, apparatus 
and instruments for diagnosing and quantifying genetic 
sequences present in biological samples. 
 
42 Scientific and technological services and 
related research and design services, especially 
services for analysing, measuring, controlling, 
diagnosing and quantifying genetic sequences present 
in biological samples. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0871722 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200708703 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Caffe' River SpA, Via Piero Gobetti, 64, 52100, 
AREZZO, AR, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 

 
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. 
 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0878177 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200603358 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STR 8 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Gr Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etairia 
Kallyntikon Endymaton Oikiakon & Farmakeftikon 
Eidon, Amarousiou - Halandriou 26, 15125, MAROUSI, 
GR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0894852 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200610312 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.01 IT UD2005C000310 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ducati Energia SpA, Via Marco Emilio Lepido, 182, 
40132, BOLOGNA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for cooking and refrigerating. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0908334 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200700053 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.01.04 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.04 IT MI2006C 000044 

2006.02.03 IT MI2006C 001150 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trussardi SpA, Piazza Duse, 4, 20122, MILANO, IT 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery articles and articles for personal 

care and beauty namely perfumes, soaps, bath foams, 
shampoo, bath and shower creams and gels, talc 
powder, essential oils, creams and gels for body, face 
and hands; cosmetics; make up products, products for 
hair care namely mousse, gels and creams; 
aromatherapy products; dentifrices; nail care products; 
deodorants and antiperspirants for personal use. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 
 
24 Textiles, textiles for household use, textiles 
for vehicle internals, textile wall hangings, textile 
tapestries and arrases; textiles articles such as 
household linen namely bed and table covers; towels 
and beach towels. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, snap fasteners, hooks and eyes, pins and 
needles; zipper and zip-fasteners, artificial flowers. 
 
35 Retail services and wholesaling relating to 
perfumery articles and articles for personal care and 
beauty namely perfumes, soaps, bath foams, shampoo, 
bath and shower creams and gels, talc powder, 
essential oils, creams and gels for body, face and 
hands; cosmetics; make up products, products for hair 
care namely mousse, gels and creams; aromatherapy 
products; dentifrices; nail care products; deodorants 
and antiperspirants; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials and not included in 
other classes; animal skins; trunks and travelliing bags; 
umbrellas, parasols and walking stics; textiles, textiles 
for houshold use, textiles for vehicle internals, textile 
wall hangings, textile tapestries and arrases; textiles 
articles such as household linen namely bed and teble 
covers; towels and beach towels; clothing, footwear, 
headgear; lace and embroidery, ribbons and braid, 
buttons, snap fasteners, hooks and eyes, pins and 
needles; zipper and zip-fasteners, artificial flowers; 
management of shops, shopping centers and stores; 
advertising; business management; office functions; 
marketing and merchandising activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0910693 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200701263 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.02.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.07 DK VA 2005 02894 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DT Group A/S, Postboks 210, 2860, SØBORG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(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; toolboxes of metal (empty); nails and screws of 
metal, hinges of metal, windows and doors of metal as 
well as frames therefore of metal; mail boxes of metal, 
blinds (outdoor) of metal, handles of metal, handles of 
metal for furniture, roofs (of metal); greenhouses and 
parts therefore (of metal); carports (of metal), tool 
sheds (of metal); playhouses (of metal). 
 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated; incubators for eggs; electrical powered tools, 
tools powered by fuel, garden machines, high pressure 
cleaners, washing machines, vacuum cleaners; 
lawnmowers, hedge cutters, kitchen machines. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors; garden tools (hand tools), 
including manually operated hedge cutters; painting 
tools (hand tools) namely spatulas, stirrers, palette 
knives; cutlery including for camping purposes; 
accessories for fireplaces namely bellows, fire tongs 
and pokers. 
 
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;  automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; fire-extinguishing apparatus; electrical articles 
namely switches and plugs, wires, sockets, dimmers; 
batteries; telephones; burglar alarms; binoculars. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included 
in other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. 
 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; windows and doors (not of metal), stones, tiles, 
wooden floor coverings for existing floors, including 
parquet flooring, plasterboards, roofs (not of metal); 
greenhouses and accessories therefore (not of metal); 
carports (not of metal), tool sheds (not of metal), 
playing houses (not of metal), compregnated wood, 
surface stones, stucco, blinds (outdoor) (not of metal), 
floor boards, tiles and oblong (floor) tiles. 

 
35 Advertising; business management; business 
administration; office function; the bringing together, for 
the benefit of others of all the aforesaid goods in 
classes 6,7,8,9,17 and 19(excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods including retailing and wholesale 
trade also via the Internet; provision of consumer 
product information via computer networks. 
 
37 Building construction; repair, except in 
connection with computers and vehicles; installation 
services. 
 
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0913986 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200702919 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.15 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.08 BX 1113224 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vestel Holland BV, Stationsplein 45, 3013AK, 
ROTTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Appliances, devices and instruments for 

recording, reproducing, transmitting and amplifying 
sound and/or images and/or other signals, such as 
radios, televisions, video equipment, compact disc (CD) 
players, receivers and recorders, digital video disc 
players (DVD), receivers and recorders, satellite 
receivers, digital satellite, terrestrial and cable receivers 
and recorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0918207 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200704665 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Showa Glove Co, 565, Tohori, 670-0802, HIMEJI-SHI, 
HYOGO, JP 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Gloves for protection against accidents. 
 
21 Gloves for household purposes; gardening 
gloves. 
 
25 Gloves; mittens. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0918330 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200710452 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tutku dis Ticaret ve Kozmetik San Ltd Sti, Istoç Tic. 
Mrk.21., Ada No:44-46, BAGCILAR-ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Lipstick, nail polish, roll-on deodorants, 

lotions for hand, face and body, after shave, body hair 
removal creams; creams for hand, face and body, 
shaving cream, cologne, hair styling gel, epilating wax, 
face blush, shampoo, hair conditioner. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0918453 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200704705 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.26 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.23 EM 5494968 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Euro Accident Health & Care Insurance AB, 
Svärdvägen 3B, 18233, DANDERYD, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Taking care of artists and athletes business 

interests; employment agencies; personnel recruitment 
and thereto related services; psychological testing in 
connection with recruitment; personnel rental; 
personnel administration; consultancy in the field of 
personnel administration and recruitment; consultancy 
services related to the labour market; business 
management assistance; professional business 
consultancy; consultancy regarding business 
management and organization; business investigations; 
accountancy services; advertising; market studies; 
marketing of artists and athletes; sales promotion 
services; arranging fairs for commercial or marketing 
purposes. 
 
36 Insurance; - brokerage; insurance 
consultations; financial sponsoring and counseling on 
financial sponsoring; financial services and financial 
consultation; tax advice; information services related to 
insurance and finance. 
 
41 Teaching/education; arranging of 
supervision/instruction; arranging and conducting 
seminars and workshops; information on education and 
training; vocational guidance; sport and athletic 
activities; arranging and promoting sports competitions 
and events. 
 
44 Psychological counselling; psychological 
consultations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0918542 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200704822 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.03 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.14 DK VA 2006 03224 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Audionord International A/S, Dali Allé 1, 9610, 
NØRAGER, DK 

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

NO 
(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; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0920118 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200705495 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.30 DE 307 05 091.2/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 
KONSTANZ, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0920169 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200705505 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KK Phenix, 10-8, Yutaka-cho 2-chome, CHIBATA-SHI, 
NIGATA-KEN, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Cases of leather; bags; handbags; 

backpacks; briefcases; trunks; suitcases; net bags for 
shopping; wheeled shopping bags; pouches; vanity 
cases (not fitted); saddlery; rawhide; raw skins; tanned 
leather; fur. 
 
25 Caps and hats; hoods; knitted caps; shower 
caps; swimming caps; shirts; sweaters; knitwear 
(clothing); T-shirts; overcoats; raincoats; jackets; pants; 
trousers; skirts; jerseys (clothing); sweat shirts; sweat 
pants; babies' diapers of textile; waterproof clothing; 
nightwear; underwear; neckties; bandanas; thermal 
underwear, mufflers, ear muffs (clothing), gloves, ski 
gloves, shawls, scarves; garters; sock suspenders; 
braces for clothing (suspenders); waistbands; belts for 
clothing; shoes; sandals; boots; masquerade costumes; 
clothing for winter sports; ski wear; ski pants; 
snowboard wear; pants for snowboarding; clothing for 
sports; clothing for gymnastics; swimming suits. 
 
28 Wax for skis; bags especially designed for 
skis, snowboards and surfboards; golf clubs; golf 
gloves; golf bags with or without wheels; edges for skis 
and snowboards; skis; snowboards; sole coverings for 
skis; snowshoes; elbow guards (sports articles); knee 
guards (sports articles); shin guards (sports articles); 
balls for sports. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0920191 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200705515 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.04 DE 306 48 333.5/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Magirus International GmbH, Eichwiesenring 9, 70567, 
STUTTGART, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electronic components and groups of 

components for data processing technology; software; 
electrical and electronic equipment (included in this 
class). 
 
37 Maintenance of electrical and electronic 
equipment as well as of electronic components and 
groups of components. 
 
42 Development and technical project planning 
of electrical and electronic equipment as well as of 
electronic components and groups of components for 
data processing technology; development and 
maintenance of software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0921019 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200705831 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cramo AB, Torshamnsgatan 35, 16495, KISTA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals and their alloys; metal 

building materials; metal scaffolding; transportable 
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; 
non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery; pipes and tubes of metal; safes; ores. 
 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated; incubators for eggs. 
 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 
 
35 Retail services in relation to used machines. 
 
37 Building construction; repair; installation 
services; construction and building services; rental of 
constructing and building equipment; construction 
information. 
 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; rental of storage containers, 
loading trucks and storage facilities. 
 
42 Architecture, construction drafting including 
engineering advice; engineering services. 
 
43 Renting of movable buildings; renting of 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.04 - 06/08

 

73 
 

(111) Int.reg.nr: 0921638 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200706072 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.28 EM 005723614 
(540) Gjengivelse av merket: 

Businesses Living IN Change 
BLINC 

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

 Unit 4 Agresso Business Software Holding BV, 
Stationspark 200, 3364DA, SLIEDRECHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magnetic data carriers; computers and 

computer networks; data processing apparatus and 
instruments; computer hardware, computer software; 
apparatus and instruments, all for use with computers. 
 
37 Installation, implementation, cleaning and 
maintenance of computer hardware and networks. 
 
42 Computerization services, including computer 
programming; design and writing of computer programs 
and computer software; consultancy on 
computerization and computer programming; 
installation, implementation and maintenance of 
computer software, including security software; 
consultancy in the field of setting up IT infrastructures; 
consultancy in the field of security of computer 
hardware and networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0921689 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200706084 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.01 DE 30654369.9/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TUI AG, Karl-Weichert-Allee 4, 30625, HANNOVER, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport and storage of goods, namely, 

documents, luggage, raw materials, furniture and other 
freight; transport of persons and goods, namely, by 
road, rail, sea and air; porter services; transport of 
money and valuables; travel organization, booking and 
arrangement of travel, excursions and cruises; 
arrangement of transport services; rental of diving suits; 
organization, booking and arrangement of excursions, 
day trips and sightseeing tours; travel consultancy and 
escorting of travellers; rental, booking and providing of 
aircraft; rental, booking and providing of ships, namely, 
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, 
rental, booking and providing of motor vehicles and 
bicycles, horses; packaging and storage of goods; 
parcel delivery; organization of trips, holidays and 
sightseeing tours; travel agency services, in particular 
consultancy and booking services for travel; providing 
information about travel, arrangement of transport 
services and travel; reservation services for travel 
(included in this class); information about travel on the 
Internet, namely, about reservation and booking in the 
tourism and business travel sector (online travel 
agencies); all the above services namely, in the travel 
and recreational sector; delivery, dispatching and 
distribution of newspapers and magazines; consultation 
provided by telephone call centres and hotlines in the 
field of tourism, transport and storage; location of 
passenger vehicles by computer. 
 
41 Education and continuous training, 
educational consultancy; teaching in the field of 
correspondence and language courses; entertainment; 
film and video film production, film and video rental, film 
and video performances; artist agency services; 
modelling for artists (entertainment); musical 
performances; circus performances; public 
entertainment; theatrical performances; organization 
and providing of an after school children's 
entertainment centre featuring educational 
entertainment; entertainment services, namely holiday 
camp services; arranging and administration of 
teaching in the field of sports, languages, film and 
musical performances; health club services, namely, 
providing equipment and instruction in the field of 
physical fitness (included in this class), providing 
training clubs and fitness clubs, golf courses, tennis 
courts, riding facilities, kindergartens (education, 
entertainment), cinema theatre facilities, discotheques, 
museum facilities, amusement arcades, sports camps 
and sports facilities, amusement parks; rental of skin 
diving equipment; organization of sports competitions; 
organization and arrangement of cultural and sporting 
events; reservation services (included in this class) for 
sporting, scientific and cultural events; providing of 
information for entertainment purposes and continuing 
education via the Internet; entertainment services, 
namely, providing on-line games; rental of recorded 
data carriers (films, music, games), projector apparatus 
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and the accessories thereof (included in this class); 
rental of newspapers and magazines, publication of 
books, newspapers, magazines and other printed 
material also in terms of electronic media including CD-
ROMs; issuing of printed matter, namely, of books, 
magazines, catalogues and newspapers including 
electronic publications, especially online; recording of 
DVDs and CD-ROMs, video taping; organization of 
exhibitions for cultural and teaching purposes; services 
of a recreation and amusement park in the education 
and entertainment sector; services of an interpreter and 
of a translator; photography; radio entertainment, 
television entertainment; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
education and entertainment; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
reservation services for sporting, scientific and cultural 
events; information about entertainment and 
entertainment events via online network and Internet; 
rental of diving equipment (included in this class). 
 
43 Providing temporary accommodation, 
providing of food and drinks for guests; accommodation 
bureau services; providing and rental of holiday homes, 
holiday flats and apartments; providing room 
reservation and hotel reservation services, providing 
hotel, boarding house and motel services; catering; 
services of boarding houses, hotels and motels; rental 
of meeting rooms; providing of food and drinks in 
restaurants and bars; providing food and drinks in 
Internet cafes; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of temporary room, 
boarding accommodation and accommodation bureau 
services, providing and rental of holiday homes, 
accommodation service and hotel reservation as well 
as accommodation and catering for guests. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0921707 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200706091 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.18 EM 005395686 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rapunzel Naturkost AG, Haldergasse 9, 87764, 
LEGAU, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; edible oils and fats; roasted, dried, salted, 
spiced and seasoned nuts. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; honey, yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; pasta, noodles; chocolate. 
 
31 Grains, not included in other classes; fresh 
fruits and vegetables; peanuts (fruits), cereal grains and 
cereal grains (unprocessed); hazelnuts, coconuts; 
lentils, fresh; almonds, nuts, sesame, sugar cane. 
 
35 Wholesale and retail services in relation to 
biological raw materials, in particular from organic 
farming. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0922386 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200706420 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osram GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 81543, 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus, especially electric lamps 

and luminaires; parts of the aforementioned goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0922387 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200706421 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.04 DE 306 67 513.7/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 bon prix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer 
Strasse 61, 22179, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0922401 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200706423 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.23 DK VA 2006 01442 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fortitech Inc, Riverside Technology Park, 2105 
Technology Drive, NY12308, SCHENECTADY, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetic substances adapted for medical use, 

medicated additives for foodstuffs; medical foodstuff 
additives for pharmaceutical use; amino acids for 
medical purposes; pharmaceutical preparations 
containing amino acids; herbal extracts for medical 
purposes; additives for foodstuffs for health food 
purposes; dietary and nutritional supplements; health 
food supplements; mineral additives for foodstuffs; 
vitamin additives for foodstuffs; trace element additives 
for foodstuffs; mineral preparations; vitamin 
preparations; trace element preparations; mineral 
preparations for use as nutritional additives for 
foodstuffs; vitamin preparations for use as nutritional 
additives for foodstuffs; trace element preparations for 
use as nutritional additives for foodstuffs; amino acid 
preparations for use as nutritional foodstuffs; nucleotide 
preparations for use as nutritional foodstuffs; medical 
protein preparations and protein preparations for health 
purposes in the form of food additives for foodstuffs. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; chemistry services; chemical 
analysis and research; services in connection with 
testing of materials; biological research and analysis. 
 
44 Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services; the 
aforesaid services also provided from the Internet or 
other digital or electronic medias. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.04 - 06/08

 

76 
 

(111) Int.reg.nr: 0922436 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200706430 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.07 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.07 EM 005669825 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aktieselskabet af 21 november 2001, Fredskovvej 5, 
7330, BRANDE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0924537 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200707360 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.15 EM 005259809 
(540) Gjengivelse av merket: 

EnergyPOINT 
(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; pre-payment apparatus and 
instruments; key-operated meters and flow meters; 
keypad-operated meters and flow meters; smartcards-
operated meters and flow meters; token-operated 
meters and flow meters; radio key-operated apparatus 
and instruments; radio modules apparatus and 
instruments; 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, modem. 
 
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: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.02.04 - 06/08

 

77 
 

(111) Int.reg.nr: 0925051 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200707479 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.30 DE 307 05 573.6/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, 60487, 
FRANKFURT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer programs; electronic publications 

(downloadable). 
 
16 Printed matter, printed publications, in 
connection with stock exchange and financial services. 
 
35 Systematization and compilation of data into 
computer data bases. 
 
36 Financial affairs, in particular services of a 
stock exchange, of an electronic stock exchange; 
services of a bank, of a clearing house as well as of a 
stock and/or financial broker; stock exchange 
quotations; ascertaining, calculating and issuing of 
indices in connection with securities and options and 
futures contracts; information services relating to 
finance and the stock exchange provided on-line from 
computer databases or the Internet. 
 
42 Design and updating of computer software 
and data base software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0925303 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200707673 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Speed 1971 Ltd, Speed House, Green Lane, TW46BY, 
HOUNSLOW, MIDDLESEX, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0926426 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200708098 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.23 BX 1127511 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BlueCielo ECM Solutions Holding BV, Handelskade 49, 
2288BA, RIJSWIJK, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electronic apparatus and instruments not 

included in other classes; apparatus for reproducing 
and storing data; computers, computer peripheral 
equipment and recorded computer programmes; 
components for the aforementioned goods not included 
in other classes; magnetic data carriers; picture and/or 
sound carriers, including video tapes, audio CD's, CD-
Rom's, interactive CD's (CDI's), laser discs, optical 
discs and photo CD's; computer software and computer 
programmes. 
 
16 Paper and paper products and goods made 
from these materials, not included in other classes; 
printed matter; advertising and packaging material not 
included in other classes; continuous forms; leaflets, 
brochures and magazines; educational publications, 
printing matter containing computer programs, program 
descriptions and documentation; database outputs 
printed on paper, database manuals, books, 
dictionaries, correspondence courses, handbooks. 
 
42 Computer programming, development and 
engineering; management of computer projects 
excluding installation, reparation and maintenance; 
designing and developing computer systems and 
software; computer system methodology and 
development; advice in the field of computer software, 
automation recommendations and information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0926474 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200708106 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 DE 306 74 639.7/14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Porcelaines Bernardaud GmbH, Forstweg 8, 82031, 
GRÜNWALD, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith, (included in this 
class); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware 
(included in this class). 
 
34 Tobacco; smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0926516 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200708114 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.26 IT FI2007C000112 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Black Sheep SpA, Via San Quirico, 199/B, Località 
Capalle, 50010, CAMPI BISENZIO (FIRENZE), IT 

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0926528 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200708119 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.11 BX 1124911 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260, SCHELLEBELLE, 
BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter, photographs. 

 
25 Corsets [underclothing], brassieres, lingerie, 
women's underwear, girls underwear, bathing wear for 
men, ladies and children, leisure clothing. 
 
35 Intermediary services related to advertising; 
advertising and distribution of advertisements and 
advertising via direct mail, canvassing and marketing 
research. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0926657 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200708139 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.22 EM 005488481 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 J Engelmann AG, Frankenthaler Str. 137-141, 67059, 
LUDWIGSHAFEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Discharging device containers, containers, 

silos, drums of metal. 
 
7 Sifters, namely vibration sifters, long-stroke 
sifters, centrifugal sifters, special sifters; crushing 
devices, namely sand lump breakers, two-shaft 
breakers, breaking valves, sieve graters; mixers, 
namely container mixers, conical screw mixers, band 
mixers, drum hoop mixers, double cone mixers, drum 
mixers, tumbling mixers, trough mixers; conveyors, 
namely double conveying screws, single conveying 
screws, small metering screws, metering devices, 
namely blow-off valves, metering rotary valves, rotary 
valves, discharging valves, rotary valves for granular 
products; shut-off devices, namely pneumatic flat slide 
valves, flat slide valves with hand wheel, hand control 
valves, samplers; devices for emptying and filling big-
bags; filling and emptying devices, namely drum tipping 
devices, drum tipping cabins, discharging devices, 
aeration plates, docking units, lifting columns; 
heating/cooling screws, vortex screw mixers, weighing 
units with metering screws, drum hoop mixers, multi-
purpose mixers, appliances for measuring densities of 
stamped masses, automatic pigment mullers, varnish 
coating centrifuges. 
 
9 Scales, namely drum filling and weighing 
units, container filling and weighing units, big-bag filling 
and weighing units, bag filling and weighing units, 
carton filling and weighing units; computer programs for 
process control engineering. 
 
11 Dryers, namely conical screw dryers, double 
cone dryers, paddle dryers, tumble dryers, 
heating/cooling screws, fluidised bed dryers. 
 
20 Discharging device containers, containers, 
silos, drums, not of metal. 
 
42 Engineering in the field of chemical 
engineering; inspection of chemical installations, 
conducting tests in the field of crushing, screening and 
filling of products, mixing and drying. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0926940 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200708400 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.23 FR 06 3 458 345 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Essilor International (Compagnie Generale d'Optique), 
147, rue de Paris, 94220, CHARENTON LE PONT, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and installations for polishing and 

surfacing ophthalmic lenses and spectacle lenses; 
parts and components for all the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0926998 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200708409 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.04 FR 063454351 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cie Generale de Geophysique, 1, rue Léon-Migaux, 
91300, MASSY, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software (recorded programmes), scientific 

apparatus and instruments, measuring, signalling, 
checking (surveillance) apparatus and instruments for 
the acquisition, processing, interpreting of geophysical 
data, seismic or electromagnetic data, for underground 
exploration and exploitation; software (recorded 
programmes), scientific apparatus and instruments, 
measuring, signalling, checking (surveillance) 
apparatus and instruments for the acquisition, 
processing, interpreting of seismic and electromagnetic 
data for the exploitation of hydrocarbons pools. 
 
42 Scientific services, namely services for the 
acquisition, processing, interpreting of geophysical 
data, of seismic and electromagnetic data, for 
underground exploration and exploitation; services for 
the acquisition, processing, interpreting of seismic and 
electromagnetic data for hydrocarbon pool research or 
exploitation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0927128 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200708439 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.07 BX 1128662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Unilever NV, Weena 455, 3013AL, ROTTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
scented water, toilet water, perfumed body sprays; 
cosmetic oils, creams and lotions for the skin; shaving 
foam, shaving gel, pre-shaving and after-shaving 
lotions for cosmetic use; talcum powder for toilet use; 
cosmetic preparations for shower and bath; hair lotions; 
dentifrices; mouthwashes, not for medical purposes; 
deodorants for personal use; anti-perspirants for 
personal use (toiletries); toiletries. 
 
38 Broadcasting of television and radio 
programmes through networks. 
 
41 Entertainment and education via or with the 
help of radio, television and computer broadcasts 
through networks; radio and television entertainment 
services; entertainment by film performances, music 
performances, sporting activities, video performances 
and theatre productions; production and post-
production, including preparation, presentation, 
dissemination and rental of television and radio 
programmes and of films, animated films and sound 
and video recordings; production of live entertainment 
programmes, production of television programmes; 
compilation and rental of educational materials; 
publication of printed matter; organization and 
presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes; organization and presentation 
of competitions, contests, games, quizzes, 
entertainment days, exhibitions for cultural or 
educational purposes, sporting events, shows, 
roadshows, stage events, theatre productions, 
concerts, live performances and events for sporting, 
cultural, educational and recreational purposes with 
audience participation; information relating to the 
aforesaid services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0927257 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200708471 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.09 PT 407987 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Frezigest SGPS SA, Rua do Vau 173, 4785-229, 
TROFA, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Cutting instruments for machine tools, which 

will not be used to install and service industrial 
equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0927260 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200708472 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 FR 06/3.468.138 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower 
gels and salts not for medical purposes; toilet soaps; 
deodorants for personal use; cosmetics, in particular 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; sun-tanning milks, gels and oils and 
after-sun preparations (cosmetics); make-up 
preparations; shampoos; gels, mousses, balms and 
preparations in aerosol form for hairdressing and 
haircare; hair lacquers; hair-colouring and hair-
bleaching preparations; preparations for waving and 
setting hair; essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0927277 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200708475 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 BX 1124852 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arcelor FCS Commercial SA, 19 avenue de la Liberté, 
2930, LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals and their alloys; steels; 

coated steels in the form of sheets of metal, slabs, 
bars, cross pieces, sides, these products being made of 
metal. 
 
12 Metal parts for motor vehicles namely car 
body components such as parts providing structural 
reinforcement and safety for motor vehicles such as 
bumpers, vehicle crossmembers; chassis; welded 
sides; wheel arms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0927308 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200708482 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.05 CH 558689 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, 105-
8422, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco; 

smokers' articles; matches. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0927347 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200708489 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aliaune Thiam, 2839 Paces Ferry Road, Suite 850, 
GA30339, ATLANTA, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Jewelry. 

 
25 Clothing, namely, shirts, pants, t-shirts, 
jerseys, jackets, shoes, dresses, coats, blouses, suits, 
hats, underwear, socks, ties, sleepwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0927365 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200708491 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.06 LI 14226 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494, 
SCHAAN, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Materials for use in dentistry, namely 

materials for the manufacture of inlays and prostheses; 
tooth filling materials; adhesive agents; materials for 
cavity treatment; materials for the cosmetic restoration 
of damaged teeth; materials for the manufacture of 
crowns, bridges and veneers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0927366 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200708492 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.06 LI 14227 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494, 
SCHAAN, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Materials for use in dentistry, namely 

materials for the manufacture of inlays and prostheses; 
tooth filling materials; adhesive agents; materials for 
cavity treatment; materials for the cosmetic restoration 
of damaged teeth; materials for the manufacture of 
crowns, bridges and veneers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0928866 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200708894 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.02 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.25 DE 306 59 017.4/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deutsche Messe AG, Messegelände, 30521, 
HANNOVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter, especially periodicals, 

catalogues, prospectuses, posters and photographs; 
instructional and teaching materials (except apparatus).
 
35 Organization and conducting of fairs and 
exhibitions for economical and advertising purposes; 
consultation in the realization and conducting of fairs 
and exhibitions, included in this class; organisation and 
conducting of fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely organization of 
participation in fairs; presentation of enterprises and 
their products and services for advertising purposes as 
well as sales promotion and arranging business 
contacts, also in the Internet; provision and rental of 
floor space and booths including associated equipment, 
included in this class; public relations; advertising, 
rental of advertising space, marketing, marketing 
studies and marketing analysis, organisation and 
conducting of product presentations. 
 
41 Conferences, special shows for cultural, 
teaching and educational purposes, congresses, 
symposium, and competitions for cultural, teaching and 
educational purposes; publication and issuing of 
journals, catalogues and prospectus; organisation, 
arrangement and carrying out of seminars, workshops 
(education) and exhibitions for cultural or teaching 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0929643 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200709184 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.22 DK VA 2006 05145 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Genmab A/S, Toldbodgade 33, 1253, KØBENHAVN K, 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0929762 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200709327 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.19 EM 005767553 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TV Shop Europe AB, Box 385, 20123, MALMÖ, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils; 
cosmetics; hair lotions; bath gel; non-medicated 
preparations for the skin and hair. 
 
7 Kitchen machines; food processors (electric); 
mixers (machines); machine tools; handheld tools other 
than hand-operated; vacuum cleaners. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
electric tools included in this class; razors; electric 
razors and clippers; cutlery; garden tools (hand-
operated); saws; knives; tin-openers; scissors; 
manicure and pedicure sets; parts and fittings included 
in this class for the aforesaid goods. 
 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic and optic data carriers; 
cameras; printers, computers; recorded or 
downloadable computer programs and software; 
telephones and telephone accessories; recording discs; 
prerecorded cassettes; CDs, DVDs; recorded or blank 
video tapes; irons; alarms; battery chargers; scales; 
life-saving equipment for children and adults; electronic 
telemeters; electronic and electric alarm and 
communications equipment; computer games; 
cameras; electronic translation apparatus and 
instruments; sunglasses; parts and fittings included in 
this class for the aforesaid goods. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs, 
brushes and sponges; electric toothbrushes; articles for 
cleaning purposes; steelwool; spice mills; glassware, 
porcelain and earthenware included in this class; works 
of art, of porcelain, terracotta or glass. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles included in this class; fitness 
machines; fishing tackle; decorations for Christmas 
trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0929771 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200709329 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.11 EM 005897178 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GE Fleet Company BV, Europalaan 6, 5203DB, 'S-
HERTOGENBOSCH, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Arranging and conducting of meetings for 

promotional and advertising purposes in the field of 
environmentally-friendly and safe driving, including 
within the framework of awareness campaigns; publicity 
campaigns promoting environmentally-friendly and safe 
driving; compiling, setting up and management of 
databases and files; administrative services especially 
with regard to cars fleet management services, leasing 
and rental of vehicles; commercial and business 
activities necessary to carry out the management of car 
fleets including the organization and provision of 
maintenance services, reparation services, reparation 
of car windows, breakdown assistance for vehicles; 
provision of information and guidance concerning the 
aforementioned services; consultancy and information 
regarding the aforesaid services, including via 
electronic networks such as the Internet. 
 
36 Insurance, in particular car and motorcycle 
insurance; financial affairs, car lease; leasing of 
vehicles; financial services with regard to fleet 
management services; provision of information and 
guidance concerning the aforementioned services. 
 
39 Vehicle rental; provision of information and 
guidance concerning the aforementioned services. 
 
42 Design, development, implementation, 
updating and upgrading of computer software and 
software packages, in particular for on-line reporting; 
computer programming; making available computer 
hardware and computer software for consulting on-line 
information from a database via the Internet or mobile 
telecommunication networks; making available the 
computer hardware and computer software necessary 
for obtaining on-line database services; scientific 
research, information and consultancy in the field of 
environmentally-friendly and safe driving; consultancy 
in the field of environmental protection, nature 
conservation and environmental management; 
consultancy and information regarding the aforesaid 
services, including via electronic networks such as the 
Internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0929778 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200709331 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 BX 1124800 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Secrétariat d'EUREKA Association Internationale sans 
But Lucratif, Rue Neerveld 107, 1200, BRUSSEL, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Services assisting with investment and 

financing for research and development (R&D) projects 
for European small and medium-sized enterprises 
(SMEs); advisory, consulting and information services 
relating to the search for funds and subsidies intended 
for the financing of research and development (R&D) 
projects for European small and medium-sized 
enterprises (SMEs); advice and assistance with a view 
to obtaining subsidies intended to finance research and 
development expenditures for European small and 
medium-sized enterprises (SMEs); services co-
ordinating national and European financing instruments 
intended for SMEs. 
 
41 Training and educational services in 
connection with the search for funds and subsidies 
intended for the financing of research and development 
(R&D) projects for European SMEs; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, conventions, 
seminars and symposiums; publishing and distribution 
services for newspapers, pamphlets, periodicals and 
other printed matter in connection with the search for 
funds and subsidies intended for the financing of 
research and development (R&D) projects for 
European SMEs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0929779 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200709332 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 BX 1124805 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Secrétariat d'EUREKA Association Internationale sans 
But Lucratif, Rue Neerveld 107, 1200, BRUSSEL, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Services assisting with investment and 

financing for research and development (R&D) projects 
for European small and medium-sized enterprises 
(SMEs); advisory, consulting and information services 
relating to the search for funds and subsidies intended 
for the financing of research and development (R&D) 
projects for European small and medium-sized 
enterprises (SMEs); advice and assistance with a view 
to obtaining subsidies intended to finance research and 
development expenditures for European small and 
medium-sized enterprises (SMEs); services co-
ordinating national and European financing instruments 
intended for SMEs. 
 
41 Training and educational services in 
connection with the search for funds and subsidies 
intended for the financing of research and development 
(R&D) projects for European SMEs; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, conventions, 
seminars and symposiums; publishing and distribution 
services for newspapers, pamphlets, periodicals and 
other printed matter in connection with the search for 
funds and subsidies intended for the financing of 
research and development (R&D) projects for 
European SMEs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0929993 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200709388 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 EM 005613195 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gerhard Johannes Rüsken, Am Wildwechsel 23, 
49811, LINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Trolleys for tables and chairs. 

 
20 Chairs, including dining chairs, stacking 
chairs, conference chairs, bistrot chairs, garden chairs 
and loungers, included in this class; tables, including 
folding tables, high tables, bistrot tables, tables of wood 
and/or metal, flower tables, desks, included in this 
class; cushions, including chair cushions and pillows, 
included in this class; protective covers for furniture. 
 
24 Table linen, including tablecloths, table 
valances, undercloths, included in this class, table and 
chair covers, included in this class. 
 
35 Retailing, wholesaling, mail order retailing 
and retailing and wholesaling via the Internet of trolleys 
for tables and chairs, chairs, dining chairs, stacking 
chairs, conference chairs, bistrot chairs, garden chairs 
and loungers, tables, folding tables, high tables, bistrot 
tables, flower tables, desks, cushions, chair cushions, 
pillows, protective covers for furniture, table linen, 
tablecloths, table valances, undercloths, table and chair 
covers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930290 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200709447 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.23 BX 1127504 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE, 
HEERLEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Enzymes and enzyme preparations for use in 

the baking and flour milling industry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930292 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200709448 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIGI COLOUR RADIANT GLOSS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Toni & Guy (USA) Ltd, Tigi House, Bentinck Road, 
West Drayton, UB77RQ, MIDDLESEX, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hair care products, colour treatment 

products, shampoos, conditioners, gels, hair pomades, 
hair creams and lotions, hair bleach, hair permanent 
colour, semi permanent hair colour, hair dye, hair 
volume conditioner, hair sprays, hair gels, hair 
mousses, hair colour preparations, coloured hair gels 
and mousses; cosmetics; moisturising creams and 
lotions; toners; cleaning gels and polishing scrubs; eye 
makeup removers; eye creams for firming skin around 
eyes; nail polish. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930313 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200709450 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Italpizza SpA, Via Gherbella, 454/A, 41100, SAN 
DONNINO (MO), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Frozen pizzas; frozen foodstuffs of vegetable 

origin. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0930315 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200709451 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.23 FR 07 3 476 274 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIOR ADDICT ULTRA-GLOSS 
REFLECT 

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

 Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 75008, 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Lipsticks and lip glosses. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930316 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709452 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 AT AM 8211/2006 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOSE TO YOUR DESIRES 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Palmers Textil AG, Palmersstraße 6-8, 2351, WIENER 
NEUDORF, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930321 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200709454 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.11 CH 559887 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930322 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200709455 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.11 CH 559885 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930323 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200709456 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930324 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200709457 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0930337 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200709459 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teracue AG, Schlossstr. 18, 85235, ODELZHAUSEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Electronic bulletin board services. 

 
42 Design and development of computer 
hardware and computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930338 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200709460 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ritter Solar GmbH & Co KG, Kuchenäcker 1, 72135, 
DETTENHAUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Thermal engines, in particular block-type 

thermal engines. 
 
9 Devices for hydrogen production, in particular 
electrolysis devices. 
 
11 Air-condition and ventilation devices as well 
as sanitation facilities, lighting systems, water piping 
parts, heating systems, especially those using solar 
technology and/or heat pumps; heat recovery devices, 
mainly consisting of ventilation devices including an 
exhaust heat exchanger; devices for household supply 
and disposal, namely hydrid storage units, fuel cells; 
mechanical and biological devices for water purification, 
especially for the purification of grey water, apparatus 
for the recovery of usable material from waste products 
in household and commercial fields (recycling), namely 
composting apparatus made of metal or not made of 
metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930342 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709461 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.24 DE 306 52 110.5/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Media-Print Group GmbH, Eggertstrasse 28, 33100, 
PADERBORN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter, in particular books, 

periodicals, prospectuses, pamphlets, calendars, 
catalogues; bookbinding material, photographs, 
stationery; teaching and instructional materials (except 
apparatus); packaging material made of paper, 
cardboard and plastics, included in this class. 
 
35 Advertising agency services, in particular 
advertising, dissemination and updating of advertising 
matter and advertising material, distribution of test 
samples for advertising purposes, publication of 
publicity texts and demonstration of goods for 
advertising purposes; business management, 
commercial information agencies, business 
management consultancy and personnel management 
consultancy; business management and organization 
consultancy, professional business consultancy, 
business organization consultancy, efficiency experts; 
marketing research, marketing studies and analysis, 
public relations; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses); 
data search in computer files (for others); systemization 
and compilation of information in computer databases; 
sales promotion for others; economic forecasting; call 
center services, namely provision of organization 
consultancy via a call center. 
 
36 Financial affairs and insurance services, 
included in this class. 
 
38 Telecommunications, providing user access 
to a global computer network, electronic bulletin board 
services; mobile radio telephone services; collecting 
and delivering news, information transmission, 
computer aided transmission of messages and images; 
rental of message sending apparatus; news agency 
services, included in this class, collecting and delivering 
press reports by means of telecommunications. 
 
39 Services in the field of transportation, 
included in this class; packaging and storage of goods, 
storage information, rental of storage containers, 
delivery of parcels and other goods, other freight 
forwarding services, except customs clearance of 
goods for others. 
 
41 Education, continuous education, as well as 
educational consultancy, vocational guidance; 
publishing and issuing of printed matter and texts 
(except advertising texts); arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses, symposiums, 
seminars, workshops (education) and other events for 
cultural, educational and teaching purposes, services of 
publishers, included in this class. 
 

42 Programming, updating, maintenance, repair 
and rental of computer software, creation of programs 
for data processing, computer system analysis, 
providing computer facilities for electronic data storage; 
rental of programs for data processing and of data 
processing apparatus; industrial design and dress 
designing, research and development with respect to 
new products for others, graphic arts designing; 
construction drafting, technical project studies and 
surveying. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930353 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200709462 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 178, 13342, 
BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations, namely 

hormonal preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930355 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200709463 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Knoch-Lichttechnik GmbH, Am Waldstadion 4, 07937, 
ZEULENRODA, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Infrared thermal radiator. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930360 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200709464 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.19 US 77160617 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cadeka Microcircuits LLC, 1215 South Grant Avenue, 
CO80537, LOVELAND, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Solid-state electronic components, namely 

buffers, amplifiers, converters, multipliers, multiplexers 
and track and holds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930362 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200709466 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.13 JP 2007-25474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Suzuki Motor Corp, 300 Takatsuka-cho, 432-8611, 
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Ships and watercraft (excluding air cushion 

vehicle), automobiles and parts thereof, namely tires, 
wheels, bumpers, spoilers, fenders, grilles, grille 
guards, bush guards, lamp stays, steps, rear ladders, 
under guards, tank guards, mud flaps, stabilizers, 
wheel caps, wheel covers, roof carriers, roof racks, roof 
boxes, steering wheels, steering bosses, horn buttons, 
foot rests, spare tire covers, safety bars, strut bars, 
lateral rods, sun shades, mirror cowlings, clutch covers, 
clutch disks, seats, seat belts and traction control for 
automobiles; motorcycles and parts thereof, namely 
tires, wheels, rear view mirrors, wind shields, meter 
visors, number plate holders, cowlings, tank covers, 
tank pads, seat covers, handle covers, knuckle covers, 
bike covers, rear carriers, front baskets, tail boxes, side 
stands, clutches, turn signals, fuel tanks, handles and 
swing arms; bicycles, electric tricycles, adhesive rubber 
patches for repairing tire or tubes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0930369 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200709467 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhejiang Jindun Pressure Vessel Co Ltd, Qiantian 
Village, Xiaoyue Town, 312367, SHANGYU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Bottles (metal containers) for compressed 

gas or liquid air; containers of metal for storing acids; 
containers of metal for compressed gas or liquid air; 
packaging containers of metal; tanks of metal; casks of 
metal; containers of metal for liquid fuel; floating 
containers of metal; steel bottles for compressed gas 
and reducing valves for hydraulic pressure gas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930449 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200709724 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.20 CH 554813 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cidway Holding SA, Avenue Juste-Olivier 11, 1006, 
LAUSANNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sound transmitting apparatus; sound alarms; 

recorded computer programs; recorded operating 
system programs (for computers); software (recorded 
programs); devices enabling wireless connection 
between portable electronic apparatus (bluetooth 
apparatus); interfaces (for computers); 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, 
transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing and computer equipment; fire extinguishers.
 
35 Computer file management. 
 
38 Transmission of speech/voice signals in 
several data packets, as well as the restitution thereof 
(VoIP); services for making computer connections 
available (links) via a global network (Internet). 
 
42 Data conversion of computer programs and 
data (not physical conversion); security services, 
namely the on-line protection of computer networks 
against unauthorized third-party access; computer 
security consultancy; computer system design; leasing 
access time to a computer for the manipulation of data 
(computing service); on-line surveillance, including 
analysis of access to computer networks; leasing 
access time to a database server centre (computing 
service); certification of procedures, apparatus and 
facilities in connection with information technology, 
including delivery of marks and authentication 
certificates; conversion of computer data and 
programmes (not physical conversion); security 
services, namely the on-line protection of computer 
networks against unauthorized third-party access; 
rental of computer software; management of systems 
and networks for control and administration of 
heterogenous computer networks and for the control 
and administration of client-server systems; duplication 
of computer programs; scientific and technological 
services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
digitizing and compressing of speech/voice in several 
data packets, as well as the decompressing thereof. 
 
45 Legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0930512 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200709742 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bucchi SrL, Via Bonsi S.N.C, 48022, LUGO (RA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Taps and valves made of metal or of plastics. 
 
17 Plastic pipes, plastic connectors for pipes; 
plastic seals for pipes; plastic couplings for pipes. 
 
20 Water-pipe valves of plastic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930515 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200709743 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.16 EM 005944707 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH, Porschestrasse 
4, 71634, LUDWIGSBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Potting compost; peat; compost; nutrients for 

soil; peat preparations being manures; solid and liquid 
manures; plant protection chemicals being chemicals 
used in agriculture. 
 
5 Plant protection chemicals being chemicals 
for destroying plant parasites; fungicides, pesticides, 
herbicides. 
 
31 Agricultural, forestry and horticultural 
products (included in this class), mulch, wood fibres, 
bark fibres, seeds, bulbs, natural plants and flowers; 
wood chips, bark ships. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930521 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200709744 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.16 FR 06 3 463 242 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 75008, 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, perfumery, eaux de toilette, eaux 

de Cologne, deodorants; shaving lotions, balms and 
gels, pre-shaving lotions, balms and gels, after-shave 
lotions, balms and gels; shower gels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930524 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200709746 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.05 IT TO2007C000442 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fiat Auto SpA, Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135, 
TORINO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles, bodyworks, engines, transmission 

assemblies, braking systems. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0930677 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200709780 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COLORIFICIO SAN MARCO spa, Via Alta, 10, 30020, 
MARCON (VE), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Paints, varnishes, lacquers, rust and anti-rust 

converters. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930772 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200709795 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA, ul. Armii 
Krajowej 12, 05-500, PIASECZNO, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics for care of the skin, body and hair, 

creams, makeup removal cream, tonics, gels, 
shampoos, soaps, gels and liquids for the shower. 
 
5 Balms, ointments, oils, lotions, salts, gels, 
creams, all for medicinal use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930788 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200709801 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.13 EM 005579412 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beckhoff Automation GmbH, Eiserstrasse 5, 33415, 
VERL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools, in particular 

machines and machine tools controlled by computer 
programs; motors and engines (except for land 
vehicles) and drives, servo motors, stepping motors, in 
particular motors, engines, drives, servo motors and 
stepping motors controlled by computer programs; 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles), in particular machine 
coupling and transmission components controlled by 
computer programs. 
 
9 Electric, electronic and optical measuring, 
signalling, checking (supervision), regulating and 
control apparatus, instruments and installations; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; servo amplifiers; data processing equipment 
and computers, networks, network components and 
interfaces; computer programs for controlling, 
regulating, optimising and diagnosing of machines and 
installations, network-based computer programs; 
computer programs recorded on data media; 
apparatus, instruments and installations for building 
and home automation; data processing programs, data 
processing programs recorded on data media. 
 
42 Computer programming; engineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930795 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709803 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.20 FR 06/3.470.775 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEFINE-A-LINE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic and make-up products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0930808 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200709805 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.15 SE 2006/09784 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tac AB, Jägershillsgatan 18, 21375, MALMÖ, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus, instruments, computers, computer 
software, computer hardware, microcomputers, 
microprocessors, micro controllers for the inspection, 
measuring, signalling, regulating, adjusting, control, 
maintenance, supervision, design, management of 
lighting, heating, cooling, humidification, ventilation, air 
conditioning equipment, energy consumption, fire 
security, access control, energy management and 
process control applications, all for building and 
building automation systems, namely power 
applications; electric relays, differential relays, 
protection relays, pilot and measuring relays; timer 
units; distribution boards (electricity), distribution boxes 
(electricity), branch boxes (electricity), regulating 
apparatus (electric), control panels (electricity); 
electrical power switching or cutting apparatus, in 
particular circuit breakers, switches, fuse-switch 
disconnectors, contactors, source changers; electric 
converters; inverters (electricity); electric connectors; 
electrical cables, conduits and wires; instrument 
transformers; connecting auxiliaries for electric boards 
or switch boxes; remote control telemetering machines 
and instruments; water and heat meters; regulators; 
sensors; detectors; electronic installations for 
automation of buildings; multimedia devices for 
automation installations for buildings; computer 
numerical control (CNC) equipment, modules and 
controllers for such CNC equipment, CD-ROMs, 
magnetic disks, magnetic cards, other recording media 
programmed for such CNC equipment; other 
components for such CNC equipment; user-
programmable software installed in computers to 
control equipment; remote controls, programmable 
controllers, programmable logic modules, 
programmable logic controllers. 
 
11 Apparatus and installations for the lighting, 
heating, cooling, humidification, ventilation and air 
conditioning of buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930815 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200709807 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 FR 06 3 468 242 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELIXIR DE LINGERIE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Euralis, Avenue du Loup Pendu, 69140, RILLIEUX-LA-
PAPE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear; underclothing, 

intimate apparel, sleepwear; bathing suits, beachwear; 
stockings and tights. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930818 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709809 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 FR 06/3.471.018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and 
products in the form of aerosols for hair care and hair 
styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; 
hair waving and hair setting products, essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930831 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200709811 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Global Connections Ltd ApS, Rosenbakken 92, 6100, 
HADERSLEV, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Women's and men's bags. 

 
25 Clothing and shoes. 
 
35 Retail shops with clothing and shoes, 
together with women's and men's bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0930846 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200709812 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.22 DK VA 2006 05144 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Genmab A/S, Toldbodgade 33, 1253, KØBENHAVN K, 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930849 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200709813 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gigablast Inc, 5600 Wyoming Blvd. NE, Suite 160, 
NM87109, ALBUQUERQUE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software containing a search 

engine that collects information from computers on a 
network and creates a searchable index from that 
information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930853 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200709815 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.15 US 77132057 
(540) Gjengivelse av merket: 

I WANT YOU ALL OVER ME 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 LAMB-GRS LLC, c/o Goldring Hertz Lichtenstein & 
Haft, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th Floor, CA90210, 
BEVERLY HILLS, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfume; perfume oils; cosmetics; cologne; 

face lotion; body lotion; body soaps; nail polish; scented 
body spray; scented ceramic stones; and shaving 
lotion. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0930868 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200709816 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.24 EM 005664362 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leineweber GmbH & Co KG, Wittekindstr. 16-18, 
32051, HERFORD, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Clocks, especially watches (as far as 

included in this class). 
 
18 Bags, suitcases; articles of leather and/or 
imitation leather (as far as included in this class). 
 
25 Clothing, footwear, headgear, belts (as far as 
included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931015 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709845 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.08 US 77175273 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Water Technologies Corp, 181 Thorn Hill 
Road, PA15086, WARRENDALE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Pumps used in separation devices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0931025 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200709846 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.14 DE 30656997.3 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Venyon OY, 1, Itamerenkatu, 00180, HELSINGFORS, 
FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrical devices, namely data processing 

devices for communication with cards, in particular for 
communication with cards having an integrated circuit 
(chip cards) and cards having a contactless interface, 
and in particular data processing devices for writing 
data into or onto the cards, for reading data out of or 
from the cards, and for displaying data of the cards on 
a display; data processing devices for personalizing 
cards; machine-readable recording mediums, in 
particular recording mediums having an integrated 
circuit for storing, processing and providing data and 
programs; cards having an integrated circuit (chip 
cards), in particular cards having microprocessors for 
communication with external data processing devices 
or with mobile radio terminals; coded 
telecommunication cards; coded cards having a 
contactless interface; integrated circuits having 
characteristic physical properties for protection against 
forgery, in particular for and in connection with cards 
such as chip cards; electrical devices for processing 
and securing, in particular encrypting, data for cash-
less payment transactions both in online operation and 
in offline operation, in particular for payment 
transactions using cards, in particular magnetic strip 
cards and chip cards; software for applications in 
computer networks, in particular for Internet, intranet 
and extranet applications; software for 
telecommunication with chip card-activated mobile 
phones and in particular for associated chip cards and 
mobile phones, and programs for activating, changing, 
testing and displaying data and software structures 
stored in such telecommunication cards; software for 
encrypting and signing data; operating system software 
and applications software for cards having an 
integrated circuit, in particular for chip cards, and for 
data processing devices for communication with such 
cards; computer programs for developing, managing 
and maintaining all the above-mentioned kinds of 
software; recording mediums having the above-
mentioned software. 
 
36 Leasing of software. 
 
38 Providing of access to data in computer 
networks, transmission of data in computer networks; 
telecommunications services, namely personalization 
and configuring of mobile phones and other 
telecommunication terminals by over-the-air methods. 
 
42 Developing, programming, installing and 
maintaining of software and consultation on the 
application of software, in particular in connection with 
the above-mentioned kinds of software and in particular 
in connection with a transmission of software via 
contact-less interfaces; rental of software, preparation 
of concepts for and technical consultation on the 
securing of data against imitation, falsification and 
unauthorized eaves-dropping in electronic 
communication systems; services of a certifying 
authority (trust center), namely issuing and 
management of digital keys, encryption algorithms 
and/or digital signatures; analog or digital storage of 
data and data management in computer networks. 
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45 Licensing of software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931032 
(151) Int.reg.dato: 2006.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200709848 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.13 DE 306 24 297.4/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ESK Ceramics GmbH & Co KG, Max-Schaidhauf-
Srasse 25, 87437, KEMPTEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry and science; 

nitrides and borides of the metals and semi-metals as 
well as their mixed phases, especially in the form of 
powders, grains, suspensions, granules, plates, rods, 
tubes and molded bodies; ceramic compositions for 
sintering; powders, grains, particles and granules 
consisting of titanium diboride for the preparation of 
technical ceramics and of composite materials; sintered 
and hot pressed titanium diboride and titanium diboride 
containing composite materials as well as corrosion-
resistant and wear-resistant ceramic products made 
therefrom; chemical additives for metallurgical 
purposes; powder consisting of titanium diboride as 
loading material for refractory materials. 
 
7 Plates, rods, spheres, molded articles and 
profiled articles, in particular consisting of titanium 
diboride, all of which as machine parts in machines and 
machine tools, including refining machines, foundry 
machines as well as in transmission gearings for 
machines. 
 
11 Parts, in particular consisting of titanium 
diboride, of drying ovens and kilns, kiln furniture, 
namely filling supports and filling devices, in particular 
consisting of titanium diboride; furnace linings, in 
particular consisting of titanium diboride. 
 
19 Building materials made of ceramic raw 
materials, in particular, consisting of titanium diboride; 
refractory materials, in particular, consisting of titanium 
diboride; refractory building elements (not of metal), in 
particular, consisting of titanium diboride, including 
foundry molds, gutters, crucibles and protective tubes 
for foundry applications; technical ceramic made of 
composite inorganic materials (as semi-finished or 
finished products). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0931044 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200709849 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.29 CH 557876 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Clock hands (clock and watch-making), 

anchors (clock and watch-making), rings (jewelry), 
pendulums (clock and watch-making), barrels (clock 
and watch-making), jewelry articles, clock cases, watch 
cases, earrings, buckles of precious metal (jewelry), 
buckles (clock and watch-making, namely wristwatch 
buckles), cufflinks, bracelets (jewelry), watchstraps, 
charms, brooches (jewelry), dials (clock and watch-
making), sundials, chains (jewelry), watch chains, 
chronographs (watches), stopwatches, timekeeping 
instruments, jewel cases of precious metal, necklaces 
(jewelry), control clocks (master clocks), diamonds, 
cases of precious metal, cases for watches, pins 
(jewelry), ornamental pins, cases for clock and watch-
making, threads of precious metal (jewelry), wire of 
precious metal (jewelry), clocks, atomic clocks, electric 
clocks, jewelry, medallions (jewelry), watches, 
wristwatches, clock and watch movements, ornaments 
(jewelry), silver ornaments, wall clocks (clock and 
watch-making), pearls (jewelry), semi-precious stones, 
precious stones, watch springs, watch crystals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931068 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200709852 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.28 DE 306 73 049.9/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

Qualifiers 2010 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sportfive GmbH & Co KG, Aachener Str. 1036, 50858, 
KÖLN, DE 

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

hair lotions, dentifrices. 
 
4 Industrial oils and greases, lubricants; fuels 
(including motor spirit) and illuminants. 
 
6 Metal building materials; metallic doors; 
ironmongery, small items of metal hardware. 
 
7 Construction machines, electric hand drills, 
machines for processing wood and metal, as well saws 
(machines), machine tools. 
 
9 Photographic, cinematographic, optical, 
signalling apparatus and instruments, including fixed 
and mobile telephone apparatus; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; recording discs; data processing equipment 
and computers. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; parts for vehicles included in this class; 
tires for vehicle wheels. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials (included in this class). 
 
17 Flexible pipes, not of metal. 
 
19 Building materials (non-metallic); doors (non-
metallic). 
 
28 Games, playthings; gymnastic and sporting 
articles (included in this class). 
 
30 Pastry and confectionery, ices; convenience 
foods, included in this class. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 
 
35 Business management; business 
administration. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
38 Telecommunications. 
 
42 Design and development of computer 
hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0931100 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200709860 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.07 EM 5532131 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cantor Market Data, 110 East 59th Street, NY10022, 
NEW YORK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial services; providing financial 

information concerning financial instruments, 
investment securities and interest rate derivatives; 
providing financial information in the fields of 
investments, investment securities, and interest rate 
derivatives via an on-line computer database; providing 
financial information in the fields of investments, 
investment securities, and interest rate derivatives via a 
computer website. 
 
38 Telecommunications; communication of 
financial information through an online global computer 
network; provision of access to information concerning 
financial instruments, investment securities and interest 
rate derivatives via telecommunications networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931107 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200709861 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.14 IT MI2007C002776 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Italcementi SpA, Via G. Camozzi, 124, 24121, 
BERGAMO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and 
artists; cement varnishes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931114 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200709862 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.15 DE 307 16 662.7/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

label2watch 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co KG, 
Boehnertweg 9, 45359, ESSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Goods made of leather and imitations of 

leather (included in this class), namely bags and other 
containers not adapted to the products they are 
intended to contain, as well as small leather articles, 
especially purses, wallets, key cases; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931123 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200709863 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beijing Gome Appliance Co Ltd, No. 43 Qianmen West 
Street, Xicheng District, BEIJING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Electric appliance installation and repair; air 

conditioning apparatus installation and repair; freezing 
equipment installation and repair; office machines and 
equipment installation, maintenance and repair; kitchen 
equipment installation and repair; film projector repair 
and maintenance; machinery installation, maintenance 
and repair; photographic apparatus repair; telephone 
installation and repair; construction. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0931124 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200709864 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beijing Gome Appliance Co Ltd, No. 8 Xincheng 
Industrial Park, 1, Lucheng Town, Tongzhou District, 
BEIJING, CN 

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

information; auctioneering; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; rental 
of photocopying machines; accounting; rental of 
vending machines. 
 
37 Construction information; rental of 
construction equipment; mining extraction; 
upholstering; burner maintenance and repair; electric 
appliance installation and repair; vehicle repair; airplane 
maintenance and repair; shipbuilding; photographic 
apparatus repair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931129 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200709866 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.18 US 77085871 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Surgipath Medical Industries Inc, 5205 Route 12, 
IL60071, RICHMOND, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Histology and cytology reagents and stains 

for preparation of pathology tissue specimens for 
research purposes. 
 
5 Histology and cytology reagents and stains 
for preparation of pathology tissue specimens for 
medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931176 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200709871 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kingspan Group Plc, Dublin Road, KINGSCOURT, 
COUNTY CAVAN, IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Building materials of metal; metal coated 

building materials; metal cladding and sheeting; 
transportable buildings of metal, ironmongery, small 
items of metal hardware; pipes and tubes of metal; 
parts and fittings for the aforesaid goods included in 
this class with exception of fire barriers (barriers for 
buildings) for transport installations and ventilation 
installation. 
 
17 Packing, stopping and insulating materials 
included in this class; plastics in extruded form for use 
in manufacture; flexible pipes included in this class; 
parts and fittings for the aforesaid goods included in 
this class. 
 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for buildings; non-metallic transportable 
buildings; parts and fittings for the aforesaid goods 
included in this class with exception of fire barriers 
(barriers for buildings) for transport installations and 
ventilation installation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931181 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200709872 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.15 EM 006005987 
(540) Gjengivelse av merket: 

RO-LINX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Rogers NV, Afrikalaan, 188, 9000, GENT, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Busbars; electrical conductors. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0931187 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200709874 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

microprocessors. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931206 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200709875 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.19 SE 2007/03531 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Salescom AB, Ejdervägen 5, 14172, SEGELTORP, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telecommunication. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931222 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200709876 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SPA Sp zoo, ul. Reymonta 8, 64-030, SMIGIEL, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, preserves made of meat, shasliks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931227 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200709877 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yaxell Corp, 41, Sakaemachi 2-Chome, 501-3253, 
SEKI-CITY, GIFU, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Cutlery; bladed or pointed hand tools; 

scissors; scissors for children; scissors for household 
use; scissor blades; gardening shears and scissors; 
metal-cutting scissors (tin shears); nail clippers; nail 
scissors; Japanese grip scissors (Japanese thread 
clippers); punches (hand tools); woolen shears; hair 
cutting scissors; cutters; knives; thin-bladed kitchen 
knives; folding knives; glass cutters; paring knives; 
scaling knives; paring irons; fish slicing kitchen knives; 
tatami mat choppers; carving knives; Japanese 
chopping kitchen knives; drawknives; vegetable knives; 
cleavers; table knives; wine knives/sommelier knives; 
cutters for wine bottle foil; non-electric razors; safety 
razors; razor blades; straight razors; Japanese razors; 
hand-operated hair clippers; gaffs; fish scoops; rice 
scoops; sugar scoops; hand hooks; fertilizer scoops; 
planes; awls; saws (hand-operated); chisels (hand-
operated); axes; sickles and scythes; hatchets; 
broadaxes; center punches (hand-held); dies (hand 
tools); taps (hand tools); drills; milling cutters (hand 
tools); files (hand-held); reamers (hand-held); swords; 
sabres (sword); sword canes; daggers; Japanese 
swords; hand tools, hand-operated; bush hammers 
(stone hammers); mallets; hammers (hand-operated); 
spanners; screwdrivers; adjustable spanners; wrenches 
(hand-operated); masons' trowels; branding irons; 
vices; carpenters' pincers (nail pullers); nippers; pliers; 
cutting pliers (linemans' pliers); tongs; pickaxes and 
mattocks; spades; gardening trowels; shovels; snow 
shovels; razor strops (leather strops); sharpening 
steels; whetstones (sharpening stones); can openers 
(non-electric); spoons; cheese slicers (non-electric); 
pizza cutters (non-electric); forks (cutlery). 
 
21 Cooking pots and pans (non-electric); rice 
cooking pots (non-electric); griddles (non electric); 
mess-tins (rice cooking canteens); frying pans (non-
electric); cooking steamers (non-electric); kettles (non-
electric); tableware (other than knives, forks and 
spoons) not of precious metal; Japanese style tea-
serving pots (kyusu); drinking cups (not of precious 
metal); sake cups (not of precious metal); dishes and 
plates (not of precious metal); salad bowls (not of 
precious metal); Japanese nests of food boxes 

(jubako); Japanese rice bowls not of precious metal 
(chawan); dish covers; decanters; sake serving bottles 
(tokkuri); serving bowls (hachi); beer mugs; lunch 
boxes; jugs (not of precious metal); teacups (yunomi); 
Japanese style soup serving bowls (wan); tea 
canisters; kitchen urns (not of precious metal); bread 
cases for kitchen use; ice pails; whisks (non-electric); 
pepper pots (not of precious metal); sugar bowls (not of 
precious metal); salt shakers (not of precious metal); 
lemon squeezers (citrus juicers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931232 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200709878 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.29 CH 550208 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712, 
STÄFA, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sound transmitting apparatus; namely 

adapters for connecting with external sound sources 
and for use with headsets (headsets with 
earphones/earpieces and/or microphones worn on the 
head as well as wireless receivers and transmitters) 
and apparatus for protecting hearing; connectors 
(inasmuch as included in this class); interfaces 
(computing). 
 
10 Components of acoustic apparatus, namely 
adapters for connecting with external sound sources. 
 
20 Goods made of plastics, namely earpieces 
with adapters for connecting to external sound sources, 
neither for medical use, nor for technical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931249 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200709882 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.07 IT TV2006C 000819 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Otlav SpA, Via A. Volta, 26, 31025, SANTA LUCIA DI 
PIAVE (TREVISO), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Hinges of metal, window and door stops (of 

metal), weather strips for windows and doors (of metal), 
window and door frames (of metal), door and window 
closers (non-electric), door and window handles (of 
metal), spring locks, locks of metal other than electric, 
locks of metal for vehicles; 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. 
 
20 Hinges not of metal, window and door stops 
(not of metal), weather strips for windows and doors 
(not of metal), locks not of metal other than electric, 
locks not of metal for vehicles; 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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931253 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200709883 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.12 ES 2.744.867 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BD Barcelona 1972 SL, C. Pujades, 63, 08005, 
BARCELONA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not 

included in other classes, of wood, cork, cane, rush, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all 
these materials or plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0931272 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200709886 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.16 DE 307 01 798.2/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG, 
Hofmannstr. 51, 81379, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical, electrotechnical and electronic 

apparatus and devices (to the extent included in this 
class); electrical devices for recording, emission, 
transmission, reception, reproduction and processing of 
sounds, signals, characters and/or images except for 
photographic, cinematographic and radiographic 
devices; devices for recording, processing, sending, 
transmission, switching, storage and output of 
messages and data; communications computers, 
software for telecommunication technology; optical, 
electrotechnical and electronic communications 
equipment, in particular pertinent to telephone 
switching and telephone communications technology, 
such as telephones, videophones, voice boxes, dialing 
devices, domestic telephone systems, private 
automatic branch exchanges; devices for voice 
recognition; telecommunication networks consisting of 
switching and transmission devices, individual modules 
and components of such devices, such as power 
supply units; transmission media such as 
telecommunication cables and optical fibres and 
pertinent connection elements; parts of all the 
apparatus and devices mentioned above; installations 
composed of a combination of the aforementioned 
apparatus and devices. 
 
37 Installation, mounting, maintenance and 
repair of telecommunication devices, systems and 
telecommunication networks (hardware). 
 
38 Operation of telecommunication systems, 
telecommunication networks and of pertinent facilities 
and parts (to the extent included in this class); renting 
of telecommunication appliances and devices and of 
telecommunication networks. 
 
41 Training in the setting-up and operation of 
telecommunication systems and telecommunication 
networks. 
 
42 Consultancy in the setting-up and operation 
of telecommunication systems and telecommunication 
networks, to the extent included in this class; technical 
development and project-design of telecommunication 
and information processing services and facilities and 
telecommunication networks; technical planning and 
project-design of telecommunication and data 
processing systems, telecommunication networks and 
pertinent facilities and parts; development, generation 
and renting of data processing programs for 
telecommunication systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931277 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200709887 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sounds for Silence 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Okidokie Pty Ltd, PO Box 1764, Vic3354, BALLARAT, 
AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 CDs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931279 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200709888 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.30 DK VA 2006 04786 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Indgang 
C, 2640, HEDEHUSENE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Propagating and growing media for seeds 

and plants consisting wholly or principally of mineral 
fibers. 
 
9 Recorded computer programs and 
downloadable computer software, for use in connection 
with the cultivation of plants and the control of crops. 
 
44 Professional advisory services and 
consultancy relating to the cultivation of plants and 
relating to plant diseases, also on-line; information by a 
central database about the cultivation of plants and the 
control of crops; advice and assistance services 
relating to crop growing in the field of agriculture and 
horticulture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0931332 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200709893 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.27 DE 307 27 378.4/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brilliant AG, 1, Brilliantstrasse, 27442, 
GNARRENBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lights, lamps, apparatus and installations for 

lighting; parts of the aforementioned products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931333 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200709894 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.05 BX 1130540 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, 
5831AN, BOXMEER, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations for veterinary 

use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931358 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709969 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.05 GB 2457566 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Compass Group Nederland BV, Laarderhoogtweg 11, 
1101DZ, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Building construction; repair; installation 

services; maintenance services relating to the 
aforesaid. 
 
38 Telecommunications and communication 
services. 
 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangements. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 
 
45 Legal services; security services for the 
protection of property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the needs of 
individuals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931372 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200709970 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AsahiKasei Medical Co Ltd, 9-1, Kanda Mitoshiro-cho 
Chiyoda-ku, 101-8481, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Filtering machines and hollow fiber filters 

thereof used to remove viruses and microbes; filtering 
machines and hollow fiber filters thereof used in the 
manufacturing process of plasma fractionation products 
and pharmaceutical products using biotechnology; 
hollow fiber filters, being parts of machines, used in the 
manufacturing process of chemical products and 
pharmaceuticals. 
 
9 Hollow fiber filters as laboratory apparatus 
and instruments, for removing viruses and microbes. 
 
10 Hollow fiber filters as medical apparatus and 
instruments, for removing viruses and microbes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0931380 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200709972 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.01 DE 306 54 421.0/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VNG - Verbundnetz Gas AG, Braunstraße 7, 04347, 
LEIPZIG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Fuels, in particular natural gas and gas, 

namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal 
gas, lean gas, stabilised gas (fuel), oil gas, liquefied 
gas (included in this class); gas oil; electrical energy. 
 
35 Advertising; marketing, in particular sports 
marketing; telephone marketing for third parties; 
telephone marketing; marketing and advertising 
consulting, organisation and implementation of 
advertising activities; consumer consultation, in 
particular energy counseling; organisation of trade fairs; 
exhibitions, marketing activities for commercial, 
advertising or promotional purposes (included in this 
class); rental of advertising space; rental of advertising 
materials; advertisements in magazines and trade 
journals as well as newspaper ads; radio and television 
advertising; advertising on jerseys and tyres in sports 
stadiums; development (included in this class) and 
distribution of promotional items and advertising 
materials; composition of advertising articles for third 
parties for sales purposes; sponsoring in the form of 
advertising; agency for advertising and promotional 
contracts for third parties; company and organisational 
consulting, in particular commercial energy consultancy 
(national and business economic); company and 
organisational consulting (business economic) in the 
areas of safety of gas technical facilities, pipeline 
network for transporting fuels, in particular natural gas 
and gas, namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, 
gasoline, coal gas, lean gas, stabilised gas (fuel), gas 
oil, liquefied gas, for refueling installations for vehicles 
powered by natural gas as well as underground storage 
tanks, in particular storage in porous rocks and 
caverns, in particular work safety, health protection and 
fire prevention; business and advertising consulting for 
developing and operating pipeline networks for 
transporting fuels, in particular natural gas and gas, 
namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal 
gas, lean gas, stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied 
gas for refueling installations for vehicles powered by 
natural gas as well as underground storage tanks, in 
particular storage in porous rocks and caverns; 
implementation of commercial services, namely 
calculation of energy deliveries and tank processes for 
storing natural gas at petrol stations; mediating 
contracts for third parties with respect to transport 
capacities and transport services through pipeline 
networks; compiling data from computer databases; 
creating and sending invoices (office work) for tank 
processes for storing natural gas at petrol stations; 
systemizing and compiling data in computer databases; 
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market research; organization and realisation of 
advertising meetings, advertising lectures and product 
information meetings; planning, organisation, setting up 
and conducting trade shows. 
 
36 Collection of outstanding debts (debt 
collection business); financial consulting, in particular 
with respect to commercial and promotional 
opportunities, financial services for operators of natural 
gas storage areas at petrol stations (included in this 
class), in particular consulting in financial and money 
matters, insurance and fixed assets; distribution of 
petrol cards for third parties with payment function. 
 
37 Construction planning, building, building 
inspection, repairs, maintenance of gas facilities, 
pipeline networks for transporting fuels, in particular 
natural gas and gas, namely fuel gas, gaseous fuel 
mixtures, gasoline, coal gas, lean gas, stabilised gas 
(fuel), gas oil, liquefied gas, for refueling installations for 
vehicles powered by natural gas as well as 
underground storage tanks, in particular storage in 
porous rocks and caverns; technical consulting, 
construction consulting. 
 
38 Telecommunications; operating facilities for 
telecommunications, in particular the operations of data 
networks; provision of platforms and information on the 
Internet (communication services); telecommunications 
through fibre optical networks; telephone services using 
call centres; consulting for telecommunications 
technology matters. 
 
39 Transportation sector; transport, distribution 
and delivery of fuels, in particular natural gas and gas, 
namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal 
gas, lean gas, stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied 
gas through pipelines to distributors, redistributors, 
brokers, consumers and end-users, trade and 
industries; transport and distribution of fuels, in 
particular natural gas and gas, namely fuel gas, 
gaseous fuel mixtures, gasoline, coal gas, lean gas, 
stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied gas and liquids in 
underground storage tanks, in particular storage in 
porous rocks and caverns; delivery of fuel to end-users, 
in particular natural gas and gas, namely fuel gas, 
gaseous fuel mixtures, gasoline, coal gas, lean gas, 
stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied gas, thermal 
(heating) and energy; distribution of fuels, in particular 
natural gas and gas, namely fuel gas, gaseous fuel 
mixtures, gasoline, coal gas, lean gas, stabilised gas 
(fuel), gas oil, liquefied gas and liquids through pipeline 
networks; storage of electronically stored data such as 
documents. 
 
40 Production of thermal energy and energy in 
combined heat and power plants. 
 
41 Personnel development and qualification 
through education, training consulting and further 
education; consulting, planning, organisation, setting up 
and conducting conferences, symposia, conventions, 
seminars, workshops, colloquia, balls, entertainment 
shows, meetings, exhibitions, shows, live shows, 
cultural events, in particular art exhibits, music exhibits 
(orchestra), concerts, art shows, sports events and 
sports tournaments (included in this class). 
 
42 Engineering services (included in this class), 
in particular in the areas of gas transportation, fuel 
supply, in particular natural gas and gas, namely fuel 
gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal gas, lean 
gas, stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied gas, heat 
and energy as well as the use of fuels, in particular 
natural gas and gas, namely fuel gas, gaseous fuel 
mixtures, gasoline, coal gas, lean gas, stabilised gas 
(fuel), gas oil, liquefied gas, in particular for generating 
heat and as fuel for motorised vehicles; gas services 

(included in this class), in particular creating analyses 
for the production of fuels, in particular natural gas and 
gas, namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, 
coal gas, lean gas, stabilised gas (fuel), gas oil, 
liquefied gas, implementation and monitoring of (search 
for) drilling for fuels, in particular natural gas and gas, 
namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal 
gas, lean gas, stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied 
gas, creating expert reports for the deposit of fuels, in 
particular natural gas and gas, namely fuel gas, 
gaseous fuel mixtures, gasoline, coal gas, lean gas, 
stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied gas, chemical 
analyses of fuels, in particular natural gas and gas, 
namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal 
gas, lean gas, stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied 
gas; services for operators of natural gas storage at 
petrol stations (included in this class), namely 
establishment (interior design) of natural gas storage at 
petrol stations of environmental protection, it consulting, 
technical consulting, energy services, namely energy 
consulting; technical consultation in the area of safety 
of gas technical plants, pipeline networks to transport 
fuels, in particular natural gas and gas, namely fuel 
gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal gas, lean 
gas, stabilised gas (fuel), oil gas, liquefied gas, of 
refueling systems for natural gas powered motor 
vehicles as well as underground storage tanks, in 
particular storage in porous rocks and caverns in 
particular work, health and fire-protection; scientific 
research; production of technical expert reports and 
technical calculations in the areas of gas transportation 
as well as fuel usage, in particular natural gas and gas, 
namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal 
gas, lean gas, stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied 
gas, in particular for generating heat and for fuel for 
motorised vehicles; establishing technical expert 
reports; establishing scientific expert reports; technical 
consulting in the field of gas-technical plants, safety of 
gas technical plants, pipeline network for transporting 
fuels, in particular natural gas and gas, namely fuel 
gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal gas, lean 
gas, stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied gas, 
refuelling installations/systems for vehicles powered by 
natural gas, underground storage tanks, in particular 
storage in porous rocks and caverns, in particular work 
safety, health protection and fire prevention, technical 
planning and construction planning for refueling 
installations for vehicles powered by natural gas; 
computer programming, in particular programmes in the 
area of gas transportation, fuel delivery, in particular 
natural gas and gas, namely fuel gas, gaseous fuel 
mixtures, gasoline, coal gas, lean gas, stabilised gas 
(fuel), gas oil, liquefied gas, heat and energy as well as 
fuel usage, in particular natural gas and gas, namely 
fuel gas, gaseous fuel mixtures, gasoline, coal gas, 
lean gas, stabilised gas (fuel), gas oil, liquefied gas, in 
particular for thermal energy and as fuel for motorised 
vehicles; inquiries, research in databases and on the 
internet for third parties; agency and rental of access 
times to databases (computer services); electronic data 
storage; data management on servers, calibration; 
calibration and functional testing of measuring 
equipment, in particular gas meter test equipment and 
test equipment for flow connection unit; inspection, 
namely technical testing of gas equipment, pipeline 
networks for transporting fuels, in particular natural gas 
and gas, namely fuel gas, gaseous fuel mixtures, 
gasoline, coal gas, lean gas, stabilised gas (fuel), gas 
oil, liquefied gas, for refueling installations for vehicles 
powered by natural gas as well as underground storage 
tanks, in particular storage in porous rocks and 
caverns. 
 
45 Legal counseling and legal representation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931423 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200709974 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.16 US 77083590 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industry Systems Software Inc, 1810 S. Range Ave. 
Suite 5, LA70726, DENHAM SPRINGS, US 

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

managing, organizing, and revising documents; tablet 
style personal computers networked together with 
document management software to enable users to 
collaborate and to manage, to organize, and to revise 
documents relating to construction project assets; 
computer hardware and software for use in database 
management of records relating to asset records and 
documents. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931446 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709979 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, 15185, 
SÖDERTÄLJE, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931450 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200709980 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 DE 306 79 082.3/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450, 
HANAU, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Impression materials for dental purposes, 

tooth filling materials. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0931451 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200709981 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 DE 306 79 081.5/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450, 
HANAU, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Impression materials for dental purposes, 

tooth filling materials. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931452 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200709982 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 DE 306 79 085.8/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450, 
HANAU, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Impression materials, particularly from 

synthetic material, for dental purposes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931477 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709983 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.28 AT AM 5796/2006 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Durisol-Werke GmbH Nachf KG, Durisolstraße 1, 2481, 
ACHAU, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools, their parts and 

accessories, namely, casts (parts of machines) used in 
manufacturing materials for building blocks, especially 
for insulated concrete forms and filling cabinets, as well 
as, control mechanisms for machines; cutter heads, 
especially for the production of wood chip cement and 
products made of this, of building blocks, of insulated 
concrete forms, as well as, of pre-fabricated sections 
and wall elements produced from these. 
 
19 Building materials (non-metallic), especially 
wood chip cement, building elements, building slabs, 
beams, wall elements, ceiling elements, chimney 
elements and cladding elements (non-metallic or 
predominantly not of metal), cement-based building 
elements, especially building blocks, building elements 
containing vegetable aggregates, especially building 
blocks, non-metallic transportable buildings, cavity 
concrete masonry unit blocks, insulated concrete forms, 
insulated concrete forms as filling material, insulated 
concrete forms produced on the basis of wood chips, 
building blocks with cavities for erecting walls and wall 
elements, also as semi-finished products and as pre-
fabricated sections, wood chip cement, also as semi-
finished product, building slabs produced on the basis 
of wood chips, cement sheathing elements produced 
on the basis of wood chips, pre-fabricated sections of 
insulated concrete forms with supporting structures of 
wood or metal, pre-fabricated sections of insulated 
concrete forms, filled with cement, wood chip cement, 
lean concrete or reinforced concrete, building elements 
(as far as included in this class) for erecting noise 
barriers. 
 
20 Furniture, especially racks for the storing of 
wine bottles, rack elements, which can be stacked, 
based on building blocks, especially based on building 
blocks produced using wood chips. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; research in the fields of building 
block production as well as of thermal and noise 
insulation; design and development of computer 
hardware and software; engineering services, industrial 
design, construction planning, surveying, technical 
project planning, technical planning, consulting and 
research in the field of building construction, services 
offered by engineer; basic material testing, material 
testing, research and development services concerning 
new products for third parties; engineering services, 
namely, technical planning of, and consulting 
concerning production plants and installations as well 
as machines for the production of wood chip cement, of 
building blocks and of pre-fabricated sections for 
building purposes; engineering services, namely, 
technical planning of, and consulting concerning noise 

barriers. 
 
45 Copyright management, licencing of 
intellectual property, especially of know-how, 
concerning the production of building blocks, especially 
of jacketed stones, of material for the production of 
building blocks and of pre-fabricated sections produced 
from these and concerning machines for the production 
of building blocks and of wood chip products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0931478 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200709984 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.05 US 77076666 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Furukawa Electric North America Inc, 2000 Northeast 
Expressway, GA30071, NORCROSS, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 40 Custom assembling of materials for others in 

the field of video, voice, and data transmission 
equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0931483 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200709985 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.26 FR 06 3 452 640 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Skis Lacroix France, Charpenay, 69210, LENTILLY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Ski helmets. 
 
18 Carrying bags for ski boots; carrying bags for 
skis; bags for climbers; rucksacks; sports bags; 
travelling bags. 
 
25 Parts for ski shoes and snowboards; clothing, 
footwear, headgear, sports clothing; sports footwear; 
protective clothing for skiing; protective gloves. 
 
28 Sports goods and ski equipment including 
cross-country skis, touring skis, snowboards, anti-
friction coated plates for skis, bindings for alpine skis, 
cross-country skis and touring skis, snowboard 
bindings, front bindings and toepieces, security 
leashes, brakes for skis, heel blocks, spare parts and 
releases for skis, sticks for downhill skiing, cross-
country ski sticks and touring ski sticks, pole straps, 
handles for downhill ski sticks, cross-country ski sticks 
and touring ski sticks, pole straps, handles for sticks, 
baskets, knee guards; elbow guards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0931784 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200710055 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Currence iDEAL BV, Beethovenstraat 300, 1077WZ, 
AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Magnetic cards and cards bearing machine 

readable coded information; cards with integrated 
facilities for storing and processing information (so 
called "smart cards"); apparatus for reading and 
recording coded information on cards; payment cards, 
as far as not included in other classes; apparatus for 
processing information; registered computer programs. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; accepting and authorising financial 
transactions, including services enabling the user upon 
presentation of his credit or payment card or by using 
his mobile telephone or after his payment card has 
been approved by an electronic payment system, also 
through Internet, or after he has identified himself in 
any other way to purchase goods or have services 
provided for which payment takes place afterwards, for 
instance by means of automatic debt collection from 
bank or giro account, or by means of automatic debt 
collection in any other way, including through Internet. 
 
38 Telecommunications; transfer of signals on 
behalf of remote data consulting and on behalf of 
electronic payments (also through Internet). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0932018 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200710102 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.06 FR 06 3 467 678 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Red Castle France, 20, boulevard du Roi René, 13100, 
AIX EN PROVENCE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Cushions, carry cots and other moulded 

articles made of foam for bedding of babies and infants, 
specially designed for use in pediatrics, designed for 
holding the baby or infant and keeping it in a lying 
position. 
 
20 Cushions, carry cots and other moulded 
articles made of foam for bedding of babies and infants, 
for non-medical use, designed for holding the baby or 
infant and keeping it in a lying position. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932049 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200710107 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shanghai Laofengxiang Co Ltd, 260 Cao Xi Road, 
SHANGHAI, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Services of precious metal; candlesticks of 

precious metal; household containers of precious 
metal; objects of imitation gold; coffee services of 
precious metal; vases of precious metal; silver plate 
(plates, dishes); ormolu ware; jewelry; precious stones 
and alloys and goods of precious metal; horological and 
chronometric instruments and their components; tie 
clips. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932068 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200710109 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.08 FR 073473230 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Ladies' and men's clothing, shoes and 

slippers, hats, bonnets, gloves, mittens, ties, belts, 
foulards, scarves, stockings, socks, tights and 
suspenders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932079 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200710110 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.12 BX 1137121 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 
6824BM, ARNHEM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Paints, including coatings and enamels; 

varnishes; colorants, distempers, lacquers; siccatives 
(drying agents) for paints and varnishes; wood 
preservatives; mordants; anti-corrosive preparations; 
anti-fouling compositions; anti-fouling paints; thinners 
for the aforesaid goods; primers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932080 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200710111 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.02 US 77098330 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Skyventure LLC, 5000 Plaza on the Lake, Suite 290, 
TX78746, AUSTIN, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Amusement park rides, namely tunnels with 

forced air used to simulate skydiving. 
 
41 Entertainment services, namely providing 
facilities for engaging in simulated skydiving. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0932084 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200710112 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 DE 306 74 820.7/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co Betriebs 
KG, Türkenstrasse 89, 80799, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Film and video recording, playback and 

projection equipment; film and video processing and 
viewing apparatus; measuring and control instruments, 
test equipment for the analysis of the picture quality; 
accessories for all the aforementioned goods, namely 
tripods, tripod heads and hanging fixtures, 
multifunctional remote control equipment, lenses, film 
and video cassettes, lens hoods (sunshades in front 
of/for camera lenses with filter rings), optical filters and 
filter holders (metal frames for adjusting optical filters); 
adaptors, monitors (visual display units), marker discs 
providing means for the setting of camera lenses with 
respect to the fixation of set values, counters, mounted 
accumulators, blimps (soundproof coverings for 
cameras), anamorphic lenses, motor handles, time 
coding devices; digital, optical and magnetic data 
carriers; memory chips; apparatus for digital picture 
processing; apparatus for recording and conversion of 
information stored on film strips to digital data carrier; 
computers, computer software; scanner (data 
processing); apparatus for recording and exposure of 
information stored on data digital carrier to film strips, in 
particular laser exposures; batteries, rechargeable 
electric batteries, power packs, voltage converters and 
(electrical, electronic) controlling devices for lamps, 
spotlights, searchlights and other lighting; electrical pre-
switch devices for lamps, spotlights, searchlights and 
other lighting, not as parts of the aforementioned 
goods; electrical signalling apparatus, 
electrical/electronic signal and advertising boards; 
illuminated notices; flashes and flash lights (for 
photography); optical fibers, namely apparatus for 
sending, receiving and conversion of control signals for 
lamps and lighting; accessories of the aforementioned 
goods included in this class; transport cases which are 
adapted to the aforementioned goods. 
 
11 Film lighting, video lighting and stage lighting 
apparatus and installations thereof; accessories for the 
aforementioned goods, namely apparatus devices for 
influencing colour, brightness and reflective features, 
included in this class; adapted fixed, manual and/or 
powered hanging facilities for lighting and lamps; 
adapted control facilities and bearings for lighting and 
lamps, in particular suspensions and adaptors, included 
in this class; transport cases which are adapted to the 
aforementioned goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932085 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200710113 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 DE 306 74 819.3/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co Betriebs 
KG, Türkenstrasse 89, 80799, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Film and video recording, playback and 

projection equipment; film and video processing and 
viewing apparatus; measuring and control instruments, 
test equipment for the analysis of the picture quality; 
accessories for all the aforementioned goods, namely 
tripods, tripod heads and hanging fixtures, 
multifunctional remote control equipment, lenses, film 
and video cassettes, lens hoods (sunshades in front 
of/for camera lenses with filter rings), optical filters and 
filter holders (metal frames for adjusting optical filters); 
adaptors, monitors (visual display units), marker discs 
providing means for the setting of camera lenses with 
respect to the fixation of set values, counters, mounted 
accumulators, blimps (soundproof coverings for 
cameras), anamorphic lenses, motor handles, time 
coding devices; digital, optical and magnetic data 
carriers; memory chips; apparatus for digital picture 
processing; apparatus for recording and conversion of 
information stored on film strips to digital data carrier; 
computers, computer software; scanner (data 
processing); apparatus for recording and exposure of 
information stored on data digital carrier to film strips, in 
particular laser exposures; batteries, rechargeable 
electric batteries, power packs, voltage converters and 
(electrical, electronic) controlling devices for lamps, 
spotlights, searchlights and other lighting; electrical pre-
switch devices for lamps, spotlights, searchlights and 
other lighting, not as parts of the aforementioned 
goods; electrical signalling apparatus, 
electrical/electronic signal and advertising boards; 
illuminated notices; flashes and flash lights (for 
photography); optical fibers, namely apparatus for 
sending, receiving and conversion of control signals for 
lamps and lighting; accessories of the aforementioned 
goods included in this class; transport cases which are 
adapted to the aforementioned goods. 
 
11 Film lighting, video lighting and stage lighting 
apparatus and installations thereof; accessories for the 
aforementioned goods, namely apparatus devices for 
influencing colour, brightness and reflective features, 
included in this class; adapted fixed, manual and/or 
powered hanging facilities for lighting and lamps; 
adapted control facilities and bearings for lighting and 
lamps, in particular suspensions and adaptors, included 
in this class; transport cases which are adapted to the 
aforementioned goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0932086 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200710114 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.02 DE 307 13 872.0/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brita GmbH, Heinrich-Hertz-Strasse 4, 65232, 
TAUNUSSTEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Water filters, water filters for household 

purposes and commercial purposes, water filtration 
apparatus, filtration apparatus, water treatment 
apparatus, tap water filters, water softening apparatus 
and water softening installations, cartridges for water 
filtration containing ion exchangers and/or adsorbents. 
 
36 Leasing of water filters, leasing of water 
filtration apparatus. 
 
37 Installation of water filters and water filtration 
apparatus, maintenance and replacement of water 
filters and water filtration apparatus. 
 
40 Rental of water filters, rental of water filtration 
apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932087 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200710115 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.01 DE 306 74 104.0/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Haase GmbH, Raiffeisenstrasse 2, 61191, ROSBACH, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Cooking equipment and electrical cookers. 

 
29 Ready meals (meat, fish, vegetables and 
fruit). 
 
30 Tea, rice, flour, cereal preparations and 
bread; spices; snack bars; corn and maize chips. 
 
32 Fruit juices; drink preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932102 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200710116 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cevian Capital Ltd, c/o Abacus Fund Managers 
(Jersey) Ltd, La Motte Chambers, JE11BJ, ST HELIER, 
GB 

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

real estate affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932106 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200710117 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.16 US 77083438 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 North American Nutrition Companies Inc, 6531 St. Rt. 
503, OH45338, LEWISBURG, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Non-medicated feed additives; animal feed 

supplements and animal feed, namely livestock feed, 
horse feed and pet food. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932111 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200710118 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RV Finance, 109 route de Genève, 69140, RILLIEUX 
LA PAPE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 40 Treatment of materials; surface treatment; 

surface coating by lacquering; surface coating by 
electrolysis, metallization, plasma spraying; surface 
treatment and metal coating of implantable orthopaedic 
parts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0932116 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200710120 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.19 FR 073475748 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stallergenes SA, 6, rue Alexis de Tocqueville, 92160, 
ANTONY, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations for treating 

allergies; automatic injection units containing adrenalin 
used in the urgent treatment of allergic reactions. 
 
10 Automatic injector filled with products for 
combating aller gies, automatic injector filled with 
adrenalin for emergency treatment of allergic reactions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932117 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200710121 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RV Finance, 109 route de Genève, 69140, RILLIEUX 
LA PAPE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 40 Treatment of materials; surface treatment; 

surface coating by lacquering; surface coating by 
electrolysis, metallization, plasma spraying; surface 
treatment and metal coating of implantable orthopaedic 
parts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0932125 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200710122 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guangdong Huasheng Electrical Industrial Co Ltd, No. 
13 East Huakouchangbao Road, Ronggui Street 
Scene, Shunde District, FOSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Cables, electric, wires, electric, identification 

threads for electric wires, telegraph wires, copper wire, 
insulated, telephone wires, starter cables for motors, 
coaxial cables, material for electricity mains [wires, 
cables], sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932126 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200710123 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guangdong Huasheng Electrical Industrial Co Ltd, No. 
13 East Huakouchangbao Road, Ronggui Street 
Scene, Shunde District, FOSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Games, electromotive entertainment vehicle, 

toys, body rehabilitation apparatus, gymnastic device; 
fishing tackle, radio-controlled toy vehicles, intelligent 
toys, chess or any board game, ring games. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0932131 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200710165 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.08 BX 1126468 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allaeys Led Instruments NV, Wortegemseweg 121, 
8790, WAREGEM, BE 

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

switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; electrical and electronic circuits, 
including printed circuit boards (PCB) and diodes, in 
particular for lighting apparatus and lighting 
installations, light issuing diodes for lighting apparatus 
and lighting installations. 
 
11 Lighting apparatus and lighting instruments; 
light fittings; led-lightings. 
 
42 Services of engineers, including technical 
research and technical project studies; industrial 
design, the aforementioned services in particular 
related to lighting and lighting apparatus and lighting 
installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0932133 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200710125 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.17 DE 307 02 052.5/14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 
Poppenbütteler Bogen 1, 22399, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spectacle frames, sunglasses. 

 
14 Jewellery, fashion jewellery, timepieces. 
 
16 Printed matter. 
 
18 Leather and imitation leather products, 
included in this class; trunks and suitcases; umbrellas. 
 
24 Bed and table covers. 
 
25 Foulards; clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0932138 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200710127 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.15 IT MO2007C000377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche SpA, Via 
Virgilio, 48, 41100, MODENA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Ceramic tiles for floors and covering, raw 

materials for ceramic, namely clay and quartz, and 
feldspathic materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932153 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200710128 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.29 BX 1127871 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Toyota Industrial Equipment Europe SarL, Zac de 
l'Aéropole, 1300 rue Antoine de Saint-Exupéry, 44150, 
ANCENIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine-tools; elevators, 

elevator chains (parts of machines), elevator belts. 
 
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, 
forklift trucks, elevating tailgates (parts of land 
vehicles), tipping carts, goods handling carts, castors 
for trolleys (vehicles). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932163 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200710133 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.20 DE 306 78 575.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293, 
DARMSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific apparatuses and instruments; 

apparatuses and instruments for measurement, control 
and analysis, in particular optical measuring, control 
and analysis apparatuses and instruments; 
colorimeters; photometers, in particular 
spectrophotometers; apparatuses and instruments for 
sample preparation and sample digestion; software, in 
particular for controlling, data transmission and data 
evaluation; data processing instruments; apparatuses 
and instruments for data recording and output. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932368 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200710332 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.06 CH 559100 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Still water, aerated and carbonated water, 
processed water, spring water, mineral water, flavoured 
water, water-based functional and/or nutritional 
beverages, including with vitamins, minerals or herbs; 
beverages with a water base containing tea extracts; 
non-alcoholic beverages made with fruit and/or fruit 
flavoured; beverages made with lactic ferments; fruit 
juices and vegetable juices, nectars, lemonades, soda 
water and other non-alcoholic beverages, syrups and 
other preparations for making beverages; isotonic 
beverages; energising beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0932375 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200710335 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cuillère BV, Gouwzeestraat 10-12, 1282KD, WEESP, 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0932511 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200710366 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.31 FR 06 3 460 070 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Diramode, Zone Industrielle, Rue de Duremont, 59960, 
NEUVILLE EN FERRAIN, FR 

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

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; shampoos; lipstick; bath salts; 
skin tanning creams; eaux de toilette; dentifrices; 
essential oils. 
 
9 Audio playing and/or recording apparatus 
using integrated circuits as data carriers; audio tape 
playing and/or recording apparatus; audio disc playing 
and/or recording apparatus; radio tuners; audio 
receivers; audio amplifiers; audio loudspeakers; 
headphones; earphones; microphones; television 
apparatus and installations; liquid crystal display 
devices; exposure containers; television tubes; cathode 
ray tubes; videotape playback and/or recording 
apparatus; video disc playing and/or recording 
apparatus; set top boxes; camcorders; camcorders 
combined with video players and/or recorders; still 
image electronic cameras; cellular phones; facsimile 
machines; telephone apparatus; personal digital 
assistants (PDAs); computers; central processing units; 
computer peripheral apparatus, in particular disc drives, 
monitors, keyboards, computer mice and loudspeakers; 
computer software; scanners; printers; magnetic tapes; 
optical discs; magnetic discs; magneto-optical discs; 
semiconductors and packaged semiconductors; 
integrated circuits; recording media for pre-recorded 
sounds, images and/or data, in particular optical tapes 
and discs, magnetic discs, magneto-optical discs, 
integrated circuits containing music, films, images, 
animations and/or writing; data storage media for audio 
data, video data and/or computer data and adapters for 
these products; integrated circuit boards; cells and 
batteries; video apparatus and games for use with 
television broadcast receiving sets only; audio and/or 
video data processors; data transmission cables. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.24 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0932598 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200710386 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, 105-
8422, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco; 

smokers' articles; matches. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932603 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200710390 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.22 FR 06 3 471 139 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products for human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932608 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200710393 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.08 CH 558505 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Strasse 84, 
4052, BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932611 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200710394 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beduco NV, Wasserijstraat 25, 2900, SCHOTEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Foodstuffs for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932701 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200710409 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.28 EM 005721998 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 La Linea Verde Società Agricola SpA, Via Artigianale, 
49, 25025, MANERBIO (BRESCIA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jams and jellies; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Int.reg.nr: 0933235 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200710660 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avon Products Inc, 1345 Avenue of the Americas, 
NY10105-1096, NEW YORK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Non-medicated toilet preparations; powders, 

creams and lotions, all for the face, hands and body; 
nail polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; 
shower and bath preparations; preparations for the hair; 
preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes, colognes, toilet 
waters, eau de Cologne; deodorants and anti-
perspirants for personal use; toilet articles; essential 
oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0933262 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200710670 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhejiang Rise Agriculture Development Co Ltd, 
Shanghu, Yuhang Town, Yuhang District, HANGZHOU 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Trees; sod; live animals; poultry for breeding; 

fish, live; crustaceans, live; fruit, fresh; vegetables, 
fresh; mushroom spawn for propagation; products for 
animal litter. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 06/08, 2008.02.04 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
(111) Reg.nr.: 242172 
(210) Søknadsnr.: 200609985 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.11.19 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes Drive, IL60093-
2753 NORTHFIELD, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 AS Forma, Sofienberggt. 17, 0558 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 242204 
(210) Søknadsnr.: 200702726 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.11.19 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Gat Soft AS, Vipeveien 51F, 3917 PORSGRUNN, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Gat Soft AS , Vipeveien 51F,3917 PORSGRUNN, NO 
 Innsiger: 
 Lectra SA, 16-18, rue Chalgrin, 75016 PARIS, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 242235 
(210) Søknadsnr.: 200707025 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.11.19 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Bliss World LLC a Delaware Corp, 75 Varick Street, 
NY10013 NEW YORK, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 

SCHLIEREN, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242435 
(210) Søknadsnr.: 200708317 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.11.26 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Nortura BA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 242609 
(210) Søknadsnr.: 200709550 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.03 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Hanne Bring Pedersen, Enebakkveien 229 C, 1187 

OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Hanne Bring Pedersen, Enebakkveien 229 C, 1187 

OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 242744 
(210) Søknadsnr.: 200709605 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.03 

(540) Gjengivelse av merket 

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

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

(750) Innehavers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , 

Postboks 5074 Majorstua,0301 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Hanne Bring Pedersen, Enebakkveien 229 C, 1187 

OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Hanne Bring Pedersen, Enebakkveien 229 C, 1187 

OSLO, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 242790 
(210) Søknadsnr.: 200707287 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.12.10 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 VisitEurope Ltd, Kaneheia 38, 4550 FARSUND, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 VisitEurope Ltd , Kaneheia 38,4550 FARSUND, NO 
 Innsiger: 
 Visit Oslo AS, Grev Wedels Plass 4, 0151 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  
varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. 
avdeling. 
 
(111) Reg.nr.: 197660 
 2. avd. sak nr. 7798 
(210) Søknadsnr.: 19972386 
(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Uranus AS, Postboks 6386, 0604 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Isna SA, Barcelona, ES 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
 Avgjørelse 2. avdeling (2007.09.10): 
 Første avdelings avgjørelse stadfestes. Registreringen 

opprettholdes mot innsigelse. 
Avgjørelsen er rettskraftig. 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 218538 

 2. avd. sak nr. 7548 
(210) Søknadsnr.: 200208176 
(540) Gjengivelse av merket 

BLANC-NOIR 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Body Map AS, Sorenskriver Ellefsensvei 5, 1440 
DRØBAK, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Gjerdrums Vei 12,0484 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Patrick Khayat, Neuilly sur Seine, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 Avgjørelse 1. avdeling (2004.12.10): 
 Registreringen er opprettholdt mot innsigelse. 
 Avgjørelse 2. avdeling (2007.05.25): 
 Første avdelings avgjørelse oppheves og registrering 

nektes. 
Avgjørelsen er rettskraftig. 
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 0860419 
(210) Søknadsnr.: 200510030 
(151) Reg.dato: 2005.07.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.07.27 

(220) Inndato: 2005.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARIA SHARAPOVA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 SW19 Inc, IMG Center, 1360 East Ninth Street, Suite 

100, OH44114 CLEVELAND, US 
(740) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 

Grønland, 0134 OSLO, NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 3 Women's fragrances for personal use, body 

lotion, bath and shower gel. 
(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0880203 
(210) Søknadsnr.: 200604244 
(151) Reg.dato: 2006.01.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.01.27 

(220) Inndato: 2006.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMPAQTIV 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Tibotec Pharmaceuticals Ltd, Eastgate Village, Little 

Island COUNTY CORK, IE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 5 Human pharmaceuticals, namely anti-virals 

for treatment of HIV. 
(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0884415 
(210) Søknadsnr.: 200606163 
(151) Reg.dato: 2005.06.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.06.29 

(220) Inndato: 2006.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Polaroid Corp, 1265 Main Street, MA02451 WALTHAM, 

US 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 11 remains unchanged. 

 
16 remains unchanged. 
 
17 remains unchanged. 
 
35 remains unchanged. 
 
40 remains unchanged. 
 
41 remains unchanged. 

(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0888294 
(210) Søknadsnr.: 200607819 
(151) Reg.dato: 2006.03.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.03.16 

(220) Inndato: 2006.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

RENEWAL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Westin Hotel Management LP, 1111 Westchester 

Avenue, NY10604 WHITE PLAINS, US 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 43 HOTEL SERVICES, MOTEL SERVICES, 

MOTOR TOURIST INN SERVICES, RESORT 
LODGING SERVICES, RESTAURANT, BAR AND 
COCKTAIL LOUNGE SERVICES. 

(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 0905546 
(210) Søknadsnr.: 200614528 
(151) Reg.dato: 2005.10.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.10.27 

(220) Inndato: 2006.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, 

Windeckstrasse 15, 76135 KARLSRUHE, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 3 Soaps; perfumery, ethereal oils; personal 

hygiene and beauty care items; hair lotions. 
 
4 Candles and wicks for lighting purposes; 
Christmas tree candles, scented candles, perfumed 
candles. 
 
8 Cutlery, kitchen cutlery, forks and spoons; 
depilators (electric and non-electric); razor cases; 
hairdressing tools (hand-operated, non-electric); hair-
removal tools (electric and non-electric); hair clippers for 
personal use (electric and non-electric); razor blades; 
manicure, pedicure, and shaving appliances (electric 
and non-electric); nutcrackers (not of stainless steel); 
tweezers; razors (electric and non-electric); cut-throat 
razors; carving knives; cutting tools; silver plate (knives, 
forks, and spoons); hand tools (hand-operated); ladles. 
 
9 Answering machines; temperature gauges; 
barometers; loudspeakers; letter scales; spectacles 
(optics), with the exception of diagnostic instruments, 
spectacle cases; irons (electric); CD players; 
chronographs (time recording instruments); compact 
discs (sound, images); television sets; 
telecommunication apparatus; cassette recorders; hair 
curlers (electrically heated); radios, video recorders; 
sunglasses; calculators, telephone apparatus; electronic 
time planners (personal organisers); thermometers (not 
for medical purposes); scales; DVD players; electric hair 
straightening irons. 
 
10 Massage gloves, massage apparatus. 
 
11 Sinks, kitchen sinks, kitchen extractor hoods; 
bathtubs; bathroom sinks (parts of sanitary equipment); 
tanning devices; ornamental wells (water features); 
Christmas tree lights (electric); ceiling lights; showers, 
shower cubicles; ice cream machines and apparatus; 
refrigerators; deep-fat fryers (electric); footwarmers; 
upright freezers, chest freezers; barbecues (kitchen 
articles); hair dryers; electric blankets (not for medical 
purposes), heating apparatus (electric), heating pads 
(not for medical purposes), heating systems; yoghurt 
makers (electric), coffee machines (electric); fireplaces; 
cooking apparatus and installations, cooking utensils 
(electric), cookers, small electric stoves; chandeliers; 
refrigerators; lamps (electric), with the exception of 
diagnostic instruments; air humidifiers for central 
heating systems; microwave ovens; ovens; oil lamps; 
sanitary apparatus and installations; pressure cookers 
(electric); floor lamps; teapot and coffee pot warmers; 
flashlights; immersion heaters; toasters; toilets, toilet 
seats; ventilators (air-conditioning); waffle irons 
(electric); hot water bottles, hot plates; kettles; dryers 
(electric); whirlpool-jet apparatus. 

 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air, and sea; bicycles. 
 
14 Jewellery, in particular pins, bracelets, 
brooches, necklaces, chains, pearls, rings, earrings; 
wristwatches; amber jewellery; chronographs 
(watches/clocks), electric watches and clocks; gold and 
silver ware (except for cutlery, forks and spoons); tie 
pins, cuff links; key fobs (fantasy jewellery); silver 
jewellery; solar watches, stopwatches; strass (imitation 
of precious stones); pocket watches, clocks, pendulum 
clocks, wristwatch bands, wristwatch cases, alarm 
clocks, horological and chronometric instruments (time 
measuring instruments). 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes: catalogues, 
printed matter, magazines, books, photographs, 
posters, stationery, goods made of paper as a substitute 
for textiles, namely paper tissues, napkins, tissues for 
removing make-up, face towels, towels, tablecloths, 
kitchen towels and kitchen rolls; pictures; framed and 
unframed paintings (pictures); calendars; cases for 
writing utensils, writing sets, writing implements; 
bookends. 
 
18 Briefcases, swimming bags, wallets, camping 
bags, executive cases, shopping bags, purses (not of 
stainless steel); small suitcases, handbags, garment 
bags for travel, vanity cases; furniture coverings of 
leather; imitations of leather; umbrellas; suitcases, 
travelling bags, backpacks, key cases (leatherware); 
parasols; walking sticks; bags with wheels. 
 
20 Filing cabinets, sideboards (furniture), beds 
(furniture), bedding (except for bed linen), picture 
frames, flower stands (furniture), flower tables 
(furniture), bookshelves, buffets (furniture), office 
furniture; crates and boxes made of wood or plastic; hat 
stands; curtain rods; china cupboards; stools; chests of 
drawers; wickerwork articles; slatted frames for beds not 
of metal; deck chairs; inflatable mattresses (not for 
medical purposes); mattresses; furniture; screens 
(furniture); rattan; shelves; umbrella stands; key hooks 
not of metal; jewellery boxes (not of precious metal); 
cupboards; desks; drawers; trolleys (furniture); sofas; 
mirrors, mirror tiles; toy boxes; spring mattresses; racks 
for flower pots; chairs, tables, glass cabinets (furniture); 
decorative wall plaques (not of textile); washstands 
(furniture); waterbeds (not for medical purposes); 
workbenches; newspaper racks, newspaper display 
stands; tie racks; towel racks (not of precious metal). 
 
21 Rubbish bins; appliances for removing make-
up (non-electric), dusting apparatus (non-electric); 
eyebrow brushes; cups (not of precious metal), 
household or kitchen containers (not of precious metal); 
brooms; beer mugs; flower pots, flower-pot covers (not 
of paper); floor cleaning cloths (cleaning cloths); frying 
pans; small bread boards, bread bins, bread baskets; 
ironing boards; brushes used for personal hygiene and 
beauty care, brush goods; butter dishes; pressure 
cookers (non-electric); perfume sprayers; egg cups (not 
of precious metal); buckets; ice buckets; electric 
brushes (except for machine parts), electric combs, 
electric toothbrushes; oil and vinegar jugs (not of 
precious metal); bottle openers, baking tins (kitchen 
articles), ice-cube trays; gardening gloves; household 
and kitchen containers (not of precious metal); spice 
sets; watering cans; glass containers, glasses 
(containers), glass bowls; grills (kitchen articles), grill 
supports; hand-operated coffee grinders; household 
utensils (not of precious metal); household gloves; 
abrasive sponges for scrubbing the skin; insulated 
containers for food and beverages; coffee services (not 
of precious metal); pet cages; combs; pots and jugs (not 
of precious metal); decanters; cheese covers; 
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casseroles; biscuit boxes; ceramic household products; 
candlesticks (not of precious metal); garlic presses; 
cooking tins (kitchen articles), cooking utensils (non-
electric), cooking dishes, cooking pots; baskets for 
domestic use (not of precious metal); corkscrews; 
cosmetic utensils; crystal glassware; baking tins; kitchen 
dishes; cool bags; art objects made of porcelain, clay or 
glass; liqueur sets; shakers; household mixers (non-
electric); non-electric fruit presses for household 
purposes; hand-operated noodle machines; paper towel 
dispensers made of metal; pepper mills (hand-
operated), pepper pots (not of precious metal); fitted 
picnic baskets (including dishes); biscuit cutters; china; 
cleaning appliances (hand-operated), cleaning cloths; 
lawn sprinklers; shaving brushes, shaving brush 
holders; graters (household articles); mixing appliances 
(non-electric) for household purposes, mixing spoons 
(kitchen utensils); salad bowls (not of precious metal); 
salt cellars (not of precious metal); pan scrapers 
(kitchen utensils); whisks for household purposes (non-
electric); kitchen cutting boards; shoehorns, shoe 
brushes; bowls (not of precious metal); household 
sponges; soap boxes, soap holders, soap dishes, soap 
dispensers; dust cloths, feather dusters; pottery; soup 
tureens (not of precious metal); household trays (not of 
precious metal); tableware (not of precious metal), cups 
(not of precious metal); tea boxes (not of precious 
metal), teapots (not of precious metal), tea services (not 
of precious metal); pastry cutters, rolling pins; plates 
(not of precious metal); carpet sweepers; toilet utensils, 
toilet paper holders; pot lids, pots, oven gloves, oven 
cloths; cake servers; portable, non-electric cool bags; 
drinking vessels, drinking glasses; saucers (not of 
precious metal); vases (not of precious metal); 
birdcages; waffle irons (non-electric); clothes pegs, 
drying racks for washing, clothes drying racks; 
toothbrushes; sugar bowls (not of precious metal); 
underplates for dishes. 
 
24 Napkins for removing make-up made of textile 
material; bath linen; blankets, bed linen, pillowcases; 
shower curtains made of textile material or plastic; 
duvets; curtains made of textile or synthetic materials; 
linen; household linen; cushion covers; mattress sheets, 
mattress covers made of textile material; place mats 
(not of paper); travelling blankets; roller blinds made of 
textile material; glass curtains (sheer undercurtains); 
sleeping bags; protective furniture covers; quilts, 
bedspreads; textile towels, textile napkins, textile 
fabrics, tissues of textile; tablecloths (not of paper), 
table runners; toilet lid covers; towels (sheets); oil cloths 
(tablecloths); washing gloves. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
26 Hair bands, hair clips, hair pins, alice bands, 
hair ornaments, hair slides; buttons; plastic flowers. 
 
27 Bathmats; floor coverings; doormats; carpets; 
rugs, carpet mats, mats; bathtub mats; textile 
wallpapers. 
 
28 Christmas trees made of synthetic material, 
Christmas tree decorations (except for lighting articles 
and confectionery); Christmas tree stands; stationary 
home exercise bicycles; appliances for gymnastics; 
dumb-bells; soft toys; dolls (toys), practical jokes 
(novelties); toys. 

(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 141731 
(210) Søknadsnr.: 19891672 
(151) Reg.dato: 1990.06.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2010.06.14 

(220) Inndato: 1989.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 CPS International Industria Calze SPA, Ceresara, IT 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 25 Strømper for menn og kvinner; strømpebukser; 

underbukser for menn; truser for kvinner; bysteholdere. 
(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 175156 
(210) Søknadsnr.: 19950071 
(151) Reg.dato: 1996.07.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.07.11 

(220) Inndato: 1995.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

SANPELLEGRINO HI-FI HIGH 
FIDELITY COLLANT 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 CSP International Industria Calze SpA, Via Piubega, 5/C, 

46040 CERESARA (MANTOVA), IT 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 25 Sokker, strømper, strømpebukser; trikotklær for 

menn, kvinner og barn, tights, hofteholdere; undertøy for 
menn, kvinner og barn, brystholdere, truser for damer, 
underbukser for menn, topper, body, undertrøye, vest, 
stroppeløse korsetter, matchende undertøysett; badedrakter 
for kvinner, sarong, badekåper. 

(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 194344 
(210) Søknadsnr.: 199800167 
(151) Reg.dato: 1998.11.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2008.11.19 

(220) Inndato: 1998.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Visteon Corp, 5500 Auto Club Drive, MI48126 DEARBORN, 

US 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer 

(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper; rugemaskiner; turbiner, lagre 
(maskindeler), pumper, ventiler (maskindeler), pakninger (for 
motorer), filtre, pulveriseringsmaskiner, drivremmer, 
dynamobørster, forgassere, avkjølingsradiatorer for 
innvendige forbrenningsmotorer, kjølevifter, elektriske 
generatorer, sylindertopplokk, drivhjul, drivkjeder, 
dynamoremmer, dynamoer, tenningsanordninger, 
tenninnstillinger, injektorer, lyddempere, vifteremmer, 
motorstempler, hastighetsregulatorer for maskiner og 
motorer, kompressorer, plugger (motordeler); deler, 
komponenter og tilbehør til motorer.  
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til 
veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og 
undervisning; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; lydsystemer og deler dertil, 
radioer, forsterkere, høyttalere, avspillingsmaskiner for 
kassetter og CD-plater; kommunikasjonsapparater og deler 
dertil, telefoner, radiotelefoner, mobiltelefoner, radiosendere 
og -mottakere; batteriladere; adaptere for sigarettlightere; 
elektriske batterier og akkumulatorer, amperemetere, 
tyverialarmer og -innretninger, koblingsbokser for belysning, 
elektriske kabler og ledninger, sikringer, strømavbrytere, 
speedometre, elektriske døråpnere, elektriske spoler, 
polklemmer og brytere (elektrisitet), gauger for vann, væske 
og drivstoff, stigningsvisere og -målere; mikrochips; 
kontrollere, termostater, tenningssystemer og -deler; 
lokaliseringsutstyr for motorkjøretøyer; deler, komponenter 
og rekvisita for motorkjøretøyer.  
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; 
luftkondisjoneringsanlegg og -installasjoner, innretninger for 
nedkjøling av luft, apparater for oppvarming av luft, lamper, 
lyspærer, reflektorer, ventilasjonsapparater, apparater for 
fjerning av dugg og rim av vinduer, vindusdefrostere; 
varmeutvekslere, radiatorer.  
Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler, komponenter og 
tilbehør dertil.  
Klasse 42 Design, ingeniørvirksomhet, teknisk 
konsulentvirksomhet og konsultasjonstjenester vedrørende 
motorkjøretøyer og disses deler og komponentsystemer.  
 

(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 239721 
(210) Søknadsnr.: 200614387 
(151) Reg.dato: 2007.06.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.06.16 

(220) Inndato: 2006.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 H Aschehoug & Co W Nygaard AS, Postboks 363 Sentrum, 

0102 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Elektroniske bøker; elektroniske bokserier; 

elektroniske tidsskrifter; elektroniske guider. 
 
16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); bøker; bokserier; tidsskrifter; guider. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; utlån av 
bøker. 

(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
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(111) Reg.nr.: 241617 
(210) Søknadsnr.: 200705100 
(151) Reg.dato: 2007.10.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.10.23 

(220) Inndato: 2007.05.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Audun Ingebrigt Bergstrøm, Åsmoen, 2230 SKOTTERUD, 

NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper, klisjeer. 
Unntatt alle former for emballasje. 
 
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. Unntatt tjenester knyttet til emballasje og 
emballasjefremstilling. 

(450) Kunngjort dato: 06/08, 2008.02.04 
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Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet 
 
(111) Reg.nr.: 129120 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129129 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129138 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129139 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129146 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129147 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129149 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129150 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129151 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129157 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129160 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129168 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129187 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129188 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129196 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129197 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129212 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129213 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 129223 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129231 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129236 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129237 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129246 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129252 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129258 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129260 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129261 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129262 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129263 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129265 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129269 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129273 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129274 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129275 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129281 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129283 
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(111) Reg.nr.: 129284 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129285 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129294 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129308 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129309 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129310 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 14655 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 14752 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 14871 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182771 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182772 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182773 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182775 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182779 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182782 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182784 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182786 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182788 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182791 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 182793 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182795 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182796 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182797 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182801 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182805 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182806 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182807 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182809 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182813 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182814 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182817 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182822 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182823 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182824 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182826 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182828 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182829 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182830 
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(111) Reg.nr.: 182831 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182834 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182835 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182836 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182837 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182838 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182839 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182840 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182841 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182843 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182850 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182853 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182855 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182856 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182857 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182858 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182859 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182863 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182865 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 182866 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182869 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182871 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182872 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182874 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182876 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182877 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182878 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182881 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182882 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182887 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182888 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182890 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182893 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182894 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182898 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182900 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182901 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182903 
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(111) Reg.nr.: 182904 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182907 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182908 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182909 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182910 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182912 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182913 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182914 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182915 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182916 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182918 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182919 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182920 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182922 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182925 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182926 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182927 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182928 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182930 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 182933 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182934 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182935 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182936 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182937 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182938 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182939 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182944 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182945 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182955 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182957 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182959 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182960 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182962 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182963 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182964 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182965 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182966 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182967 
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(111) Reg.nr.: 182968 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182970 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182971 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182972 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182974 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182975 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182977 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182978 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182979 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182980 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182984 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182985 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182986 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182987 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182989 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182990 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182991 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182994 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182995 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 182997 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183000 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183001 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183002 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183005 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183006 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183009 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183013 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183018 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183019 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183020 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183024 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183029 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183030 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183033 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183034 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183036 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183040 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183042 
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(111) Reg.nr.: 183044 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183046 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183048 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183052 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183054 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183058 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183059 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183066 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183067 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183069 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183074 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183078 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183085 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183086 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183087 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183088 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183092 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183093 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183094 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183095 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183096 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183097 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183098 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183102 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183107 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183108 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183109 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183110 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183113 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183114 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183115 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183117 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183120 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183123 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183125 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183127 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183129 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183131 
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(111) Reg.nr.: 183132 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183134 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183135 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183136 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183137 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183139 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183141 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183143 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183144 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183146 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183148 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183149 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183152 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183153 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183155 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183157 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183158 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183160 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183161 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 183162 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183164 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183165 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183166 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183169 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183170 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183171 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183172 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183173 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183174 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183176 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183177 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 183180 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 25284 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 25335 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 25551 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 25552 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 35635 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 35726 
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(111) Reg.nr.: 35780 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 37221 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 49970 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50061 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 50172 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 520416 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72131 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72133 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72139 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72157 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72158 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72189 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72194 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72201 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72206 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 72213 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99042 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99049 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99052 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 99062 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99067 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99071 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99082 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99087 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99088 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99094 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99113 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99123 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99128 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99132 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99137 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99141 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99147 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99470 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 99517 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
(111) Reg.nr.: 112707 
(730) Innehaver: Flexokore Trading Establishment, 

Industriestrasse 26, 9491 RUGGELL, LI
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 118849 
(730) Innehaver: IRE Betiligungs GmbH, Industriestrasse 

48, 70565 STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 130897, 187069 
(730) Innehaver: Basf Construction Polymers GmbH, Dr 

Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
TROSTBERG, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 131587 
(730) Innehaver: Sogico SA, c/o Fiduciaire Muller & 

Christe SA, Rue du Temple Neuf 4, 
2000 NEUCHATEL, CH 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 131867 
(730) Innehaver: Bull SAS, Rue Jean Jaurès, BP 68, 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS, FR 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 135063, 175114 
(730) Innehaver: Vital Forsikring ASA, Folke Bernadottes 

vei 40, 5147 FYLLINGSDALEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 136787 
(730) Innehaver: Olympus Ventures Ltd, Charter House, 

105 Leigh Road, SS91JL LEIGH ON 
SEA, ESSEX, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 139598 
(730) Innehaver: Tiger Products BV, Winde 3, 5667AX 

GELDROP, NL 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 

4302 SANDNES, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 173251, 198052, 234062 
(730) Innehaver: HLT International  IP LLC, 9336 Civic 

Center Drive, CA90210 BEVERLY 
HILLS, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173288, 219786, 222005 
(730) Innehaver: 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, 

MN55144 SAINT PAUL, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 176084 
(730) Innehaver: IBM Corp, North Castle Drive, NY10504 

ARMONK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 177044 
(730) Innehaver: Stjernemadrassen AS, Postboks 47, 

6238 STRAUMGJERDE, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 185972 
(730) Innehaver: TreCé AB, Box 6063, 60006 

NORRKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 187172 
(730) Innehaver: Ducati Motor Holding SpA, Via A. 

Cavalieri Ducati, No. 3, 40132 
BOLOGNA, IT 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 187937 
(730) Innehaver: Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 

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

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 187973 
(730) Innehaver: Clear Channel Outdoor Ltd, 33 Golden 

Square, W1F9JT LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 188281 
(730) Innehaver: Marley Tile SA, 42 rue de l'Avenir, 1147 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 191303, 191304 
(730) Innehaver: Dentalia AS, Nydalen Tannlegesenter, 

Nydalsveien 33, 0484 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 193127 
(730) Innehaver: CommScope Inc of North Carolina, 

1100 CommScope Place, S.E., 
NC28602-0339 HICKORY, US 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 193622 
(730) Innehaver: Atria Yhtymä OYJ, Pl 900, 60060 

ATRIA, FI 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 

4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 197161 
(730) Innehaver: Lesaffre Italia SpA, Piazzale 

Zuccherificio, San Quirico 2, 43010 
TRECASALI (PR), IT 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 211330 
(730) Innehaver: JC AB, 43585 MÖLNLYCKE, SE 
(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 

Majorstuen, 0303 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 214639 
(730) Innehaver: Saltkråkan AB, Vasavägen 78, 18110 

LIDINGÖ, SE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 220180 
(730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, The 

Prentice Hall Corporation System of 
Puerto Rico Inc , c/o FGR Corp 
Services Inc, BBV Tower, 8th Floor, 254 
Munoz Rivera, PR00936-3507 SAN 
JUAN, PUERTO RICO, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 226133 
(730) Innehaver: Erätukku OY, Alasintie 8, 90400 

ULEÅBORG, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 34145, 39778, 41960, 43378, 55231, 
79195, 77699, 85117, 85118, 8227, 
46665, 107359, 125416, 142539, 
150593, 147787, 175738, 188132, 
189442, 190943, 196455, 199627, 
202581, 237818 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 47700, 59019, 63994, 66128, 76604, 

76046, 76374, 84386, 112019, 108202, 
133188, 159752, 162941, 186320, 
188147, 186595 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 52534, 100474, 131841, 132684, 

188872 
(730) Innehaver: Invista Technologies SarL, Talstrasse 

80, 8001 ZÜRICH, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 52987, 52583, 52584, 49472, 103477, 

135269, 135270, 136430, 141525, 
160698, 169356, 178176, 186596, 
184794, 184795, 186059 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 55567, 72324, 88888, 96158, 96017, 

7689, 126667, 126668, 124463, 
181230, 199649, 191980, 189147, 
195996, 191756, 191757, 195071, 
200632, 218880, 237560 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 63389, 63390, 104248, 106895, 

114893, 117641, 140668, 138763, 
161644, 161645, 169256, 166413, 
170258, 186060, 191471 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 



 overdragelser og navne-/adresseendringer 2008.02.04 - 06/08

 

134 
 

(111) Reg.nr.: 68327, 102910, 102672, 107362, 
109483, 112425, 117368, 136431, 
139171, 159978, 159979, 153321, 
162836, 163015, 172635, 176559 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 71202, 76044, 76634, 1905070, 

111655, 111891, 114972, 126431, 
133698, 138846, 138762, 163732, 
163109, 164319, 184793, 195323 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 78693, 87191, 88921, 117269, 117270, 

133532, 138971, 158373, 187621, 
184296, 199539, 195995, 204851, 
223003 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 88828 
(730) Innehaver: totes Isotoner Corp, 9655 International 

Blvd., OH45246 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 104380 
(730) Innehaver: SH:s Säljlager, Skövde, SE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105182, 198225, 211846 
(730) Innehaver: Universal Presentkort AS, Lille 

Grensen 7, 0159 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 118849 
(730) Innehaver: IRE Betiligungs GmbH, 

Industriestrasse 48, 70565 
STUTTGART, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 130897, 187069 
(730) Innehaver: Basf Construction Polymers GmbH, 

Dr Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
TROSTBERG, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131400 
(730) Innehaver: Juan Vicente Llorens Badenes, La 

Eliana, ES 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131587 
(730) Innehaver: Sogico SA, c/o Fiduciaire Muller & 

Christe SA, Rue du Temple Neuf 4, 
2000 NEUCHATEL, CH 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131867 
(730) Innehaver: Bull SAS, Rue Jean Jaurès, BP 68, 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS, 
FR 

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

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 136787 
(730) Innehaver: Olympus Ventures Ltd, Charter 

House, 105 Leigh Road, SS91JL 
LEIGH ON SEA, ESSEX, GB 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 176084 
(730) Innehaver: IBM Corp, North Castle Drive, 

NY10504 ARMONK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 187172 
(730) Innehaver: Ducati Motor Holding SpA, Via A. 

Cavalieri Ducati, No. 3, 40132 
BOLOGNA, IT 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 187973 
(730) Innehaver: Clear Channel Outdoor Ltd, 33 

Golden Square, W1F9JT 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188153 
(730) Innehaver: Barum Continental spol. s r. o., 

Otrokovice, CZ 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188530 
(730) Innehaver: Lucite International Inc, 7275 

Goodlett Farms Parkway, TN38018 
CORDOVA, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189167 
(730) Innehaver: NGK Spark Plug Co Ltd, 14-18, 

Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya-
shi, Aichi, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 189963 
(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 3600 West 

Lake Avenue, IL60025-5811 
GLENVIEW, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 192372 
(730) Innehaver: Bio-Rad Laboratories Inc, 1000 

Alfred Nobel Drive, CA94547 
HERCULES, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 197161 
(730) Innehaver: Lesaffre Italia SpA, Piazzale 

Zuccherificio, San Quirico 2, 43010 
TRECASALI (PR), IT 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 239993, , 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 226133 
(730) Innehaver: Erätukku OY, Alasintie 8, 90400 

ULEÅBORG, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 241687 
(730) Innehaver: Synslaser kirurgi AS, Skippergata 

7A, 9008 TROMSØ, NO 
(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 

1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 34145, 39778, 41960, 43378, 

55231, 79195, 77699, 85117, 
85118, 8227, 46665, 107359, 
125416, 142539, 150593, 147787, 
175738, 188132, 189442, 190943, 
196455, 199627, 202581, 237818 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 35927, 35929, 35930, 36032, 
36002, 50788, 55043, 54099, 
73112, 72733, 72609, 72688, 
72693, 73836, 74460, 77364, 
200838, 190970 

(730) Innehaver: Actavis Group HF, Reykjavikurvegi 
76-78, 220 HAFNARFJORDUR, IS 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 47700, 59019, 63994, 66128, 

76604, 76046, 76374, 84386, 
112019, 108202, 133188, 159752, 
162941, 186320, 188147, 186595 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 52987, 52583, 52584, 49472, 

103477, 135269, 135270, 136430, 
141525, 160698, 169356, 178176, 
186596, 184794, 184795, 186059 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 55567, 72324, 88888, 96158, 

96017, 7689, 126667, 126668, 
124463, 181230, 199649, 191980, 
189147, 195996, 191756, 191757, 
195071, 200632, 218880, 237560 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 63389, 63390, 104248, 106895, 

114893, 117641, 140668, 138763, 
161644, 161645, 169256, 166413, 
170258, 186060, 191471 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 68327, 102910, 102672, 107362, 

109483, 112425, 117368, 136431, 
139171, 159978, 159979, 153321, 
162836, 163015, 172635, 176559 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 71202, 76044, 76634, 1905070, 
111655, 111891, 114972, 126431, 
133698, 138846, 138762, 163732, 
163109, 164319, 184793, 195323 

(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, UB60NN 
GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:        (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
100243 2018.03.09 

 
100246 2018.03.09 

 
100482 2018.06.15 

 
131053 2017.12.17 

 
131366 2018.01.14 

 
131383 2018.01.14 

 
131388 2018.01.21 

 
131400 2018.01.21 

 
131442 2018.01.21 

 
131611 2018.02.11 

 
131645 2018.02.11 

 
131729 2018.02.18 

 
131738 2018.02.25 

 
131745 2018.02.25 

 
131768 2018.02.11 

 
132722 2018.03.24 

 
132806 2018.07.21 

 
133140 2018.08.25 

 
133780 2018.10.06 

 
134377 2018.12.01 

 
134666 2018.12.08 

 
185575 2017.10.02 

 
185577 2017.10.02 

186201 2017.10.30 
 

186699 2017.11.20 
 

187095 2017.12.04 
 

187326 2017.12.11 
 

187874 2018.01.08 
 

187888 2018.01.08 
 

187900 2018.01.08 
 

187948 2018.01.15 
 

187962 2018.01.15 
 

187981 2018.01.15 
 

188071 2018.01.22 
 

188093 2018.01.22 
 

188103 2018.01.22 
 

188146 2018.01.29 
 

188153 2018.01.29 
 

188184 2018.01.29 
 

188190 2018.01.29 
 

188217 2018.01.29 
 

188270 2018.02.05 
 

188281 2018.02.05 
 

188357 2018.02.05 
 

188364 2018.02.12 
 

188365 2018.02.12 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
188379 2018.02.12 

 
188384 2018.02.12 

 
188537 2018.02.26 

 
188563 2018.02.26 

 
188573 2018.02.26 

 
188627 2018.03.05 

 
188690 2018.03.05 

 
188695 2018.03.05 

 
188726 2018.03.05 

 
188727 2018.03.05 

 
188738 2018.03.12 

 
188886 2018.03.19 

 
188910 2018.03.19 

 
188978 2018.03.19 

 
188990 2018.03.19 

 
189000 2018.03.19 

 
189035 2018.03.26 

 
189068 2018.03.26 

 
189083 2018.03.26 

 
189119 2018.03.26 

 
189134 2018.03.26 

 
189148 2018.03.26 

 
189149 2018.03.26 

 
189150 2018.03.26 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
189181 2018.03.26 

 
189182 2018.03.26 

 
189183 2018.03.26 

 
189184 2018.03.26 

 
189185 2018.03.26 

 
189186 2018.03.26 

 
189258 2018.04.02 

 
189346 2018.04.08 

 
189527 2018.04.23 

 
189579 2018.04.23 

 
189599 2018.04.23 

 
189718 2018.04.30 

 
190004 2018.05.14 

 
190255 2018.05.20 

 
190491 2018.05.28 

 
190586 2018.06.04 

 
190587 2018.06.04 

 
190631 2018.06.04 

 
190669 2018.06.11 

 
190671 2018.06.11 

 
190782 2018.06.11 

 
190860 2018.06.18 

 
190966 2018.06.18 

 
191009 2018.06.25 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
191160 2018.06.25 

 
191431 2018.07.09 

 
191829 2018.08.06 

 
191941 2018.08.13 

 
192090 2018.08.14 

 
192273 2018.08.20 

 
192274 2018.08.20 

 
192411 2018.08.27 

 
192535 2018.09.03 

 
192825 2018.09.10 

 
192908 2018.09.18 

 
193127 2018.10.01 

 
193183 2018.10.02 

 
193191 2018.10.02 

 
193553 2018.10.15 

 
194038 2018.11.06 

 
194898 2018.12.17 

 
195002 2018.12.22 

 
25993 2018.01.27 

 
26504 2018.06.16 

 
27375 2018.11.28 

 
36725 2018.06.11 

 
36892 2018.03.05 

 
51032 2018.01.27 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
51284 2018.02.08 

 
51858 2018.01.13 

 
51979 2018.03.10 

 
52210 2018.03.31 

 
55043 2018.01.20 

 
72272 2017.07.27 

 
73494 2018.02.02 

 
73538 2018.02.02 

 
73541 2018.02.02 

 
73639 2018.02.16 

 
73995 2018.03.21 

 
74477 2018.05.24 
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Rettelser 
 
I Varemerketidende nr. 39/07 ble int.reg.nr. 
0887660 (200607594) kunnjgort uten fullmektig.  
Fullmektig i saken er: Bryn Aarflot AS, Postboks 
449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
 
 
Varemerkeregistrering nr. 242201 (200707632) ble i 
Varemerketidende nr. 04/08 offentliggjort med 
begrenset varefortegnelse. Vi gjør oppmerksom på 
at Patentstyret har opphevet registreringen av 
varemerkesøknad nr. 200707632 i hht § 21c i 
varemerkeloven og at søknaden er til fornyet 
behandling i Patentstyret. 
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