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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571)  Beskrivelse av merket 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791)  Lisenshaver 
(793)  Lisensinformasjon 
(891)  Etterfølgende utpekning dato 
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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.: 245248 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200714410 
(220) Inndato: 2007.11.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

CLICK & SAFE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Britax Childcare Group Ltd, 3000 Hillswood Drive, 
Hillswood Business Park, KT160RS CHERTSEY, 
SURREY, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Seter for bruk i eller med befordringsmidler til 
bruk på land, i luften eller i vannet; sikkerhetsseter for 
bruk i eller med befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet; sikkerhetsseter for bruk i eller med 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet 
for babyer og barn; bilbarneseter uten ryggdel for 
babyer og barn; bæreseter for bruk i eller med 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet 
for babyer og barn; sikkerhetsbelter for seter til 
kjøretøyer og sikkerhetsseler for kjøretøyseter for bruk i 
eller med befordringsmidler til bruk på land, i luften eller 
i vannet; sikkerhetsbelter for kjøretøyer; barnevogner; 
sportsvogner; triller; overtrekk for barnevogner, 
sportsvogner og triller; avtakbare seter for bruk med 
barnevogner, sportsvogner og triller; puter for bruk i 
eller med befordringsmidler til bruk på land, i luften eller 
i vannet; transporteringssystemer for barn; 
bæresystemer for barn, nemlig tilhengere for transport 
av barn i forbindelse med turgåring, jogging, 
spaserturer, skigåing, trugegåing og skøyting samt 
rullebrettkjøring; deler, komponenter og tilbehør til alle 
de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245249 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800459 
(220) Inndato: 2008.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

KRE-ALKALYN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 All American Pharmaceutical & Natural Food Corp, 
2376 Main Street, MT59105 BILLINGS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, diett-, 
nærings- og/eller sportskosttilskudd, inklusiv (men ikke 
begrenset til) de som inneholder kreatin. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245250 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800460 
(220) Inndato: 2008.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

ALL AMERICAN EFX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 All American Pharmaceutical & Natural Food Corp, 
2376 Main Street, MT59105 BILLINGS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, diett-, 
nærings- og/eller sportskosttilskudd, inklusiv (men ikke 
begrenset til) de som inneholder kreatin. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245251 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800546 
(220) Inndato: 2008.01.11 
(300) Søknadsprioritet 2007.07.11 US 77/227,559 

2007.07.11 US 77/227/536 
  

(540) Gjengivelse av merket: 
 

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

 Hoana Medical Inc, 828 Fort Street Mall, HI96813 
HONOLULU, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskiner, -utstyr og -programvare til 
bruk sammen med medisinsk utstyr for påvisning, 
analysering, bearbeidelse, prosessering, registrering, 
sending, overføring og fremvisning av data og alarmer 
angående fysiologien og aktiviteten til en pasient; 
datamaskiner, -utstyr og -programvare, nemlig servere, 
betjeningsprogrammer for servere, og trådløse 
kommunikasjonsanordninger til bruk sammen med 
medisinske apparater som observerer, registrerer og 
analyserer fysiologisk data og aktiviteten til en pasient 
på en støtteoverflate og varsler medisinsk personell 
ved signifikante kliniske endringen i pasientens tilstand; 
kommunikasjonsutstyr og programvare for å koble 
medisinsk utstyr som påviser signifikante kliniske 
endringen i pasientens fysiologi og aktivitet til et klinisk 
informasjonssystem, et sykepleiervarslingssystem eller 
annet kommunikasjons-, informasjons- eller 
varslingssystem til bruk på sykehus, for polikliniske 
pasienter, sykdomshåndtering (disease 
manegament/DM), kompetansesenter, 
behandlingsanstalter, syke- og gamlehjem, 
legekontorer, eller andre helsesentra og helsefasiliteter, 
eller til en telefon, mobiltelefon, personsøker, internett, 
e-post, tekstmelding, eller annet meldingssystem i et 
hjem eller helsefasiliteter. 
 
10 Medisinske apparater til påvisning av 
signifikante kliniske endringer i pasientens fysiologi og 
aktivitet og til varsling av medisinsk personell; 
medisinske apparater til påvisning av signifikante 
kliniske endringen i pasientens fysiologi og aktivitet og 
til overføring av signaler, data, alarmer, eller annen 
pasient-, medisinsk-eller personlig informasjon, 
utstyrskarakteristikk eller tilstands-, miljø- eller annen 
data, via eksisterende kommunikasjonssystemer eller 
varslingssystemer, nemlig sykepleiervarslingssystemer, 
telefon, mobiltelefon, personsøker, internett, e-post, 
tekstmelding, eller annet meldingssystem i et hjem, 
sykehus, for polikliniske pasienter, sykdomshåndtering 
(disease manegament/DM), kompetansesenter, 
behandlingsanstalter, syke- og gamlehjem, 
legekontorer, eller andre helsesentra og helsefasiliteter; 
medisinske apparater som observerer, registrerer og 
analyserer fysiologisk data og aktiviteten til en pasient 
på en støtteoverflate (support surface) og varsler 
medisinsk personell ved signifikante kliniske endringen 
i pasientens tilstand, nemlig en dataskjerm med et 
brukergrensesnitt og en mikroprosessor til å plassere 
ved siden av støtteoverflaten (support surface), en 
sensorenhet til installasjon på støtteoverflaten (support 
surface), og tilkoblingsledninger eller trådløse 
kommunikasjonsanordninger for å tilkoble 
dataskjermen til sensoren og for å koble dataskjermen 
til eksisterende kommunikasjonssystemer eller 
varslingssystemer for overføring av signaler, data, 
alarmer og annen informasjon; bårer, sykebårer med 
hjul, sykebilbårer, og stoler med sensorer for påvisning 
av pasientens tilstand; senger, madrasser, 
overmadrasser, sengetepper til medisinsk bruk, alle 

med sensorer for påvisning av pasientens tilstand; 
sensorputer til bruk på pasientstøtteoverflater (support 
surface) for påvisning av pasientens tilstand. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245252 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200801325 
(220) Inndato: 2008.02.04 
(300) Søknadsprioritet 2007.10.16 US 77/304,939 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Thompson & Thompson Inc, 500 Victory Road, 
MA02171-3145 NORTH QUINCY, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 45 Forundersøkelser og støttetjenester 
vedrørende immateriell eiendomsrett, nemlig 
varemerkeforundersøkelser, -overvåkning og 
opphavsrettsforundersøkelser, fremskaffelse av 
tilgangstid til et interaktivt nettsted med informasjon 
vedrørende immateriell eiendomsrett, databaser, samt 
tjenester via et globalt computernettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245253 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800842 
(220) Inndato: 2008.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Steen-Hansen Maling AS, Ulsmågvegen 24, 5224 
NESTTUN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter til 
bruk innen akvakultur og fiskeoppdrett; 
impregneringsmidler. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245254 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800845 
(220) Inndato: 2008.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Steen-Hansen Maling AS, Ulsmågvegen 24, 5224 
NESTTUN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter til 
bruk innen akvakultur og fiskeoppdrett; 
impregnerinsmidler. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245255 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800846 
(220) Inndato: 2008.01.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Steen-Hansen Maling AS, Ulsmågvegen 24, 5224 
NESTTUN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter til 
bruk innen akvakultur og fiskeoppdrett; 
impregnerinsmidler. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245256 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200801331 
(220) Inndato: 2008.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Minna Hannila Design AS, Hans Sørholts veg 21, 2355 
STANGE, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Brevark/konvolutter/kataloger. 

 
18 Vesker/bagger/lommebøker. 
 
25 Klær. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245257 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200801332 
(220) Inndato: 2008.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, 
NO 

(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 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 
 
42 Informasjon og rådgivning om politikk og 
tjenester i forbindelse med drift av politisk part i form av 
rådgivning vedrørende tiltak som gjelder 
styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i 
særskilte saker 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245258 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800844 
(220) Inndato: 2008.01.24 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.28 US 77/265,962 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Merck & Co Inc, One Merck Drive, P.O. Box 100, 

NJ08889-0100 WHITEHOUSE STATION, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for behandling av 

kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 245259 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200705028 
(220) Inndato: 2007.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Valdreskvalitet BA, Valdres Næringshage, 

Skrautvålsveien 72, 2900 FAGERNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Stykningsdeler og ulike foredla 
kjøttprodukter, spekemat, karbonader etc. av lam. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

 Fellesmerkebestemmelser for varemerket 
"Valdreslam"- garantert mørt og smakfullt" 
 
1. Generelle krav og bestemmelser 
 
L Varemerket Valdreslam eies av ValdresKvalitet BA. 
Etter avtale med ValdresKvalitet BA kan merket 
"Valdreslam" brukes av alle matforedlingsbedrifter i 
Valdres, når råstoffet i produktet oppfyller kravene som 
er satt til produksjon og foredling i samsvar med 
kvalitetsstandarden "Valdreskvalitet", jfr. pkt 2 under. 
 
II. ValdresKvalitet BA har rett til å kreve betaling for 
bruk av merket. 
 
III. ValdresKvalitet BA er forpliktet til å følge opp og 
kvalitetssikre at råstoffet som er tilgjengelig, tilfredstiller 
kravene i kvalitetsstandarden Valdreskvalitet, i samsvar 
med pkt 2. 
 
IV. "Valdreslam" stiller spesielle krav til klassifisering og 
fett. Kravene avtales årlig mellom ValdresKvalitet BA 
og foredlingsledd, avhengig av marked og etterspørsel .
 
V. ValdresKvalitet BA kan kreve at foredlingsbedrifter 
som ønsker å bruke merket Valdreslam, skal kunne 
dokumentere at merket bare er brukt på produkter som 
tilfredstiller kravene etter pkt 2, og at kravene til 
foredling er oppfylt. 
 
VI. Styret i ValdresKvalitet BA kan etter søknad 
godkjenne bruk av merket på blandingsprodukter. 
 
VII. Ved misbruk eller når merket brukes uten at 
bestemmelsene er oppfylt, kan styret i ValdresKvalitet 
BA nekte matforedlingsbedriften å bruke merket i 
kortere eller lengre tid. I spesielt grove tilfeller kan 
styret i ValdresKvalitet BA sette fram krav om 
erstatning. 
 
2. Kvalitetsstandarden Valdreskvalitet 
 
A. Generelle krav til råvareprodusjonen 
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I. Leverandørene skal tilfredstille kravene til KSL og 
Miljøplan, og være andelseier i ValdresKvalitet BA 
 
II. Godkjenning som produsent av Valdreskvalitet 
forutsetter deltagelse på kurset "Valdreskvalitet", 
arrangert av ValdresKvalitet BA , som også skriver ut 
kursbevis. 
 
III. Et bruk kan ha godkjenning for enkeltproduksjoner. 
 
IV. Sprøytemiddel i planteproduksjonen skal ikke 
benyttes. Ved bruk av sprøytemiddel vil bruket gå inn i 
en karensperiode, regnet fra sprøytetidspunktet og fram 
til 1. juli det påfølgende år 
 
V. Innkjøpt grovfor skal være usprøyta. 
 
VI. Deltagerne forplikter seg til å bruke 
merkevareprosjektets gardsskilt etter gjeldende 
retningslinjer ( logo, gardsnavn +Gnr og Bnr,) og 
vedlikeholde dette på en god måte. 
 
VII. Alle som produserer råvarer som tilfredsstiller 
kravene enten det er hele eller deler av gardens 
produksjon skal kunne bruke skillet 
 
VIII. Skiltet må ned i eventuelle karensperioder 
 
IX. Arbeidstakere skal gis lønn og arbeidsvilkår i 
henhold til offentlige kray. 
 
B. Krav til produksjon av sau og lam 
 
I. Det stiller krav om bruk av fjell- og utmarksbeite i 
minimum 8 uker 
 
Utmarksbeite defineres etter retningslinjene som 
gjelder for produksjonstillegg, fastsatt av Landbruks-og 
matdepartementet 
 
C. Krav til varemottaker for produkter av Valdreskvalitet
 
I. Dyr av Valdreskvalitet skal av dyrevernhensyn stå 
kort tid på dyretransportbil og slaktes transportdagen. 
Slakterier som kan benyttes skal derfor ligge innenfor 
en avstand på 50 km fra Fagernes i Valdres . 
 
II. Dyr med trekk for gjødsel på kroppen tilfredstiller ikke 
kravene til Valdreskvalitet 
 
D. Forvaltning og dispensasjoner 
 
I. Styret i ValdresKvalitet BA kan i spesielle tilfeller 
dispensere fra kravene i kortere eller lengre tid. 
 
II. Utviklingsstyret i Valdres natur-og kulturpark er 
klageinstans 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245260 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200705029 
(220) Inndato: 2007.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Valdreskvalitet BA, Valdres Næringshage, 

Skrautvålsveien 72, 2900 FAGERNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Stykningsdeler og ulike foredla 
kjøttprodukter, spekemat, karbonader etc. av storfekjøtt 
av kastrat. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

 Fellesmerkebestemmelser for varemerket "Fjellokse frå 
Valdres - garantert mørt og smakfullt" 
 
1. Generelle krav og bestemmelser 
 
I. Varemerket Fjellokse frå Valdres eies av 
ValdresKvalitet BA. Etter avtale med ValdresKvalitet BA 
kan merket "Fjellokse frå Valdres" brukes av alle 
matforedlingsbedrifter i Valdres, når råstoffet i produktet 
oppfyller kravene som er satt til produksjon og foredling 
i samsvar med kvalitetsstandarden "Valdreskvalitet", jfr. 
pkt 2 under. Merket kan bare brukes på produkter av 
kastrerte okser. 
 
IL ValdresKvalitet BA har rett til å kreve betaling for 
bruk av merket. 
 
III. ValdresKvalitet BA er forpliktet til å følge opp og 
kvalitetssikre at råstoffet som er tilgjengelig, tilfredstiller 
kravene i kvalitetsstandarden Valdreskvalitet, i samsvar 
med pkt 2. 
 
IV. "Fjellokse frå Valdres" stiller spesielle krav til 
klassifisering og fett. Kravene avtales årlig mellom 
ValdresKvalitet BA og foredlingsledd, avhengig av 
marked og etterspørsel . 
 
V. ValdresKvalitet BA kan kreve at foredlingsbedrifter 
som ønsker å bruke merket "Fjellokse frå Valdres", skal 
kunne dokumentere at merket bare er brukt på 
produkter som tilfredstiller kravene etter pkt 2, og at 
kravene til foredling er oppfylt. 
 
VI. Styret i ValdresKvalitet BA kan etter søknad 
godkjenne bruk av merket på blandingsprodukter. 
 
VII. Ved misbruk eller når merket brukes uten at 
bestemmelsene er oppfylt, kan styret i ValdresKvalitet 
BA nekte matforedlingsbedriften å bruke merket i 
kortere eller lengre tid. I spesielt grove tilfeller kan 
styret i ValdresKvalitet BA sette fram krav om 
erstatning. 
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2. Kvalitetsstandarden Valdreskvalitet 
 
A. Generelle krav til råvareprodusjonen 
 
I. Leverande rene skal tilfredstille kravene til KSL og 
Miljøplan, og være andelseier i ValdresKvalitet BA 
 
II. Godkjenning som produsent av Valdreskvalitet 
forutsetter deltagelse på kurset "Valdreskvalitet", 
arrangert av ValdresKvalitet BA , som også skriver ut 
kursbevis. 
 
III. Et bruk kan ha godkjenning for enkeltproduksjoner. 
 
IV. Sprøytemiddel i planteproduksjonen skal ikke 
benyttes. Ved bruk av sprøytemiddel vil bruket gå inn i 
en karensperiode, regnet fra sprøytetidspunktet og fram 
til 1. juli det påfølgende år. 
 
V. Innkjøpt grovfor skal være usprøyta. 
 
VI. Deltagerne forplikter seg til å bruke 
merkevareprosjektets gardsskilt etter gjeldende 
retningslinjer ( logo, gardsnavn +Gnr og Bnr,) og 
vedlikeholde dette på en god måte. 
 
VII. Alle som produserer råvarer som tilfredsstiller 
kravene enten det er hele eller deler av gardens 
produksjon skal kunne bruke skillet 
 
VIII. Skiltet må ned i eventuelle karensperioder 
 
X. Arbeidstakere skal gis lønn og arbeidsvilkår i 
henhold til offentlige krav. 
 
B. Krav til produksjon av kastratkjøtt 
 
I. Det stilles krav om bruk av fjell- og utmarksbeite i 
minimum 8 uker  
 
II Kastraksjon skal utføres av veterinær før fylte 6 mnd 
 
Utmarksbeite defineres etter retningslinjene som 
gjelder for produksjonstillegg, fastsatt av Landbruks-og 
matdepartementet. 
 
C. Krav til varemottaker for produkter av Valdreskvalitet
 
I. Dyr av Valdreskvalitet skal av dyrevernhesyn stå kort 
tid på dyretransportbil og slaktes transportdagen. 
Slakterier som kan benyttes skal derfor ligge innenfor 
en avstand på 50 km fra Fagernes i Valdres . 
 
II. Dyr med trekk for gjødsel på kroppen tilfredstiller ikke 
kravene til Valdreskvalitet 
 
D. Forvaltning og dispensasjoner 
 
I. Styret i ValdresKvalitet BA kan i spesielle tilfeller 
dispensere fra kravene i kortere eller lengre tid. 
 
II. Utviklingsstyret i Valdres natur-og kulturpark er 
klageinstans. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245261 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200801334 
(220) Inndato: 2008.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, 
NO 

(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. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
42 Informasjon og rådgivning om politikk og 
tjenester i forbindelse med drift av politisk part i form av 
rådgivning vedrørende tiltak som gjelder 
styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i 
særskilte saker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245262 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200801335 
(220) Inndato: 2008.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, 
NO 

(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. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
42 Informasjon og rådgivning om politikk og 
tjenester i forbindelse med drift av politisk part i form av 
rådgivning vedrørende tiltak som gjelder 
styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i 
særskilte saker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245263 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200801336 
(220) Inndato: 2008.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(558) Merket er et  merke i farger 
(730) Innehaver: 

 Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, 
NO 

(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. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
42 Informasjon og rådgivning om politikk og 
tjenester i forbindelse med drift av politisk part i form av 
rådgivning vedrørende tiltak som gjelder 
styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i 
særskilte saker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245264 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200704723 
(220) Inndato: 2007.04.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Timo Lehtonen, Dressaregatan 13, 43166 MÖLNDAL, 
SE 

(740) Fullmektig: 
 Teak Invest AS, c/o Grimsrud & Co, Postboks 606 

Skøyen, 0214 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, kapitalinvesteringer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245265 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200714776 
(220) Inndato: 2007.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Den Norske Opera & Ballett, Postboks 785, Sentrum, 

0106 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Underholdningsvirksomhet, kulturelle 
aktiviteter, arrangement og ledelse av konserter, 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer, 
utdannelsesvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245266 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200700486 
(220) Inndato: 2007.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Rosmersholm AS, Hasleveien 38, 0571 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Kildevann, mineralvann og drikkevann. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245267 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200702682 
(220) Inndato: 2007.03.07 
(300) Søknadsprioritet 2007.01.09 EM 005633102 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

EARTH DEFENCE FORCE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 D3 Publisher of Europe Ltd, 90 High Holborn, 
WC1V6XX LONDON, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, 
magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater, datamaskinvare og -fastvare; 
dataprogramvare (inkludert programvare som kan 
lastes ned fra Internett); programvare og elektroniske 
spill, inkludert video- og dataspillprogramvare innspilt 
på cd-rom og dvd-plater for datamaskiner; video- og 
dataspillprogramvare innspilt på cd-rom og dvd-plater 
for datamaskiner, og kassetter for konsoller og 
individuelt flyttbare spillsystemer; video- og 
dataspillprogramvare som er nedlastbare fra en 
fjerntliggende dataside; video- og spillprogramvare for 
mobiltelefoner, personlige digitale assistenter (pda) og 
håndholdte datamaskiner; batterier; cd-plater; digital 
musikk (inkludert nedlastbar musikk fra Internett); 
digitale bilder, lyd, filmer og elektroniske bøker 
(inkludert nedlastbare fra Internett); 
telekommunikasjonsapparater; dataspillutstyr tilpasset 
bruk i forbindelse med TV-mottagere; musematter; 
mobiltelefontilbehør; kontaktlinser, briller og solbriller; 
klær for beskyttelse mot ulykker, stråling eller brann; 
elektriske kabler og ledninger. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
materialer til bokbinding, fotografier; gratulasjonskort; 
plakater, kalendere; fargeleggingsbøker; klistremerker; 
klistremerkebøker; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
selvklebende vinyletiketter, artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser);  trykktyper; klisjeer; trykte publikasjoner; 
bokser for innpakning; innpakningsvesker- og poser; 
innpakningsmateriale av plast og papir. 
 
28 Spill og leketøy; leker; plysjleker, gymnastikk- 
og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; 
juletrepynt; utstyr for håndholdte dataspill (ikke tilpasset 
bruk for TV-mottagere); flyttbare digitale spill, apparater 
for å spille snooker, nemlig snookerbord, snookerballer, 
snookerkøer og annet snookerutstyr; brettspill; sjakk; 
japansk sjakk; backgammon, sugoroku; mahjong; 
leketøy relatert til trylling; tryllesett; terningspill; 
terninger; spillkort. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske 
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spilltjenester tilveiebragt ved hjelp av Internett; 
tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner og 
digital musikk (ikke nedlastbar) fra Internett; 
musikkomposisjonstjenester, arrangering og 
gjennomføring av seminarer og symposier; 
opplæringstjenester relatert til bruk av 
informasjonsteknologi; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til opplæring; informasjonstjenester relatert til 
bruk av informasjonsteknologi; informasjonstjenester 
relatert til kunst, kultur, underholdning og sport; 
informasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245268 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200701369 
(220) Inndato: 2007.02.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Egge Gård AS, Baneveien 16, 3400 LIER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineralvann, fruktdrikker, fruktjuice og andre 

ikke-alkoholholdige drikker. 
 
33 Alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245269 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800412 
(220) Inndato: 2008.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

Impro Norge - tør litt mer 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Impro Norge, v/Sven Veine, Olav Magnussonsvei 1, 
7046 TRONDHEIM, NO 

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245270 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800413 
(220) Inndato: 2008.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Dennis Andre Askeland, Frydendal, 4950 RISØR, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245271 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200705866 
(220) Inndato: 2007.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154-
0037 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker vedrørende et retensjonsprogram 
for kliniske prøver. 
 
42 Retensjonsprogram for kliniske prøver, 
nemlig tilveiebringelse av informasjon om medisinsk 
forskning om sykdommer i området farmasøytika med 
det formål å holde pasienter deltagende i kliniske 
medisinske studieforsøk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245272 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200700967 
(220) Inndato: 2007.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Snabbfoto Aktiebolag, Box 934, 13526 TYRESÖ, SE 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 6 Låser av metall. 
 
9 Vitenskaplige, fotografiske, kinematografiske, 
optiske apparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for identifisering av personer; apparater og 
instrumenter for avlesing av magnetstriper og digitale 
databærere; apparater for innspilling, opptak, sending 
eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; innspillingsbare minneplater; kodede kort; 
magnetiske kort og kodere (for datalagring); elektriske 
og elektroniske låser: myntstyrte apparater og 
mekanismer; myntstyrte låser; databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; computer hardware og computer 
software. 
 
20 Skuffer og skap. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245273 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200704742 
(220) Inndato: 2007.04.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Trafigura Beheer BV, Gustav Mahlerplein 102, Ito 
Tower, 1082MA AMSTERDAM, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansieringstjenester, alt i forbindelse med 
produksjon/fremstilling, tilførsel/leveranse, handel, 
distribusjon og overførsel av elektrisitet, gass, olje, 
kjemikalier og metaller; varehandel; tilveiebringelse av 
lån og kreditt muligheter; finanisering av prosjekter; 
rådgivning, informasjon og konsulentarbeid i 
sammenheng med alle de forannevnte tjenester. 
 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
installasjoner til bruk i tilførsel og distribusjon av 
elektrisitet, gass, olje, kjemikalier og metaller; oppføring 
av installasjoner til bruk ved forsyning og distribusjon av 
elektrisitet, gass, olje, kjemikalier og metaller; 
installasjoner, reparasjoner, beredskapstjeneste og 
vedlikehold av gass, elektrisitet og vanntilførsel, 
apparater og instrumenter; legging, reparasjon, 
vedlikehold, utskiftning og byggsanering av 
hovedrørledninger; konstruksjoner, reparasjon og 
vedlikehold av gass og elektriske installasjoner; 
installasjoner, reparasjon og vedlikehold av 
energibaserte apparater og instrumenter; 
konstruksjoner, reparasjon og vedlikehold av 
energibaserte installasjoner; installasjon av isolerende 
materialer; forbindelse av tilførsler med gass, gassaktig 
brennstoff, oljer og metaller; rådgivning, informasjon og 
konsulenttjenester i forbindelse med alle nevnte 
tjenester; rådgivningstjenester relatert til installasjon og 
vedlikehold av telekommunikasjon, overførings og 
sendingsutstyr, apparater og instrumenter; installasjon 
og vedlikehold av overføring og sendingsustyr, 
apparater og instrumenter.  
 
39 Lagring, distribusjon, transport, shipping, og 
avlevering av elektrisitet, gass, olje, kjemikalier og 
metaller; konsultasjonstjenester relatert til tilførsel, 
distribusjon og overføring av elektrisitet, gass, olje, 
kjemikalier og metaller; rådgivning, informasjon og 
konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08

 

13 
 

(111) Reg.nr.: 245274 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200715137 
(220) Inndato: 2007.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Okei Norge AS, Bromstadvegen 2, 7045 TRONDHEIM, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet 
 
37 Byggevirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245275 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200715138 
(220) Inndato: 2007.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Okei Norge AS, Bromstadvegen 2, 7045 TRONDHEIM, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
 
37 Byggevirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245276 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200715139 
(220) Inndato: 2007.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Okei Norge AS, Bromstadvegen 2, 7045 TRONDHEIM, 
NO 

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

 
37 Byggevirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08
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(111) Reg.nr.: 245277 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200705892 
(220) Inndato: 2007.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bergens Tidende AS, Postboks 7240, 5020 BERGEN, 
NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjon; dataassistert overføring 
av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; 
informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon 
ved dataterminaler og optisk fibernettverk; telefonisk 
meddelelse; mobiltelefontjenester; informasjons-, 
rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de 
forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert 
via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett; 
elektroniske oppslagstavler; kringkastingsvirksomhet; 
sending av radio og fjernsynsprogrammer; tilby 
tilgangstid til globale datanettverk. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; reportasje tjenester; 
produksjon av radio og fjernsynsprogram; booking av 
seter for kulturelle arrangementer; instruksjon 
(opplæring); underholdningsinformasjon; informasjon 
vedrørende utdannelse; informasjons-, rådgivnings- og 
veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte 
tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte 
datalinje eller via globale datanett eller ekstranett. 
 
42 Opprettelse, drift, vedlikehold og ajourføring 
av portaler på et globalt datanettverk; utleie av 
tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for 
datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold 
av dataprogrammer og software; opprettelse og styring 
av databaser, filer og dokumenter; tjenester knyttet til 
forvaltning av databaser, filer og dokumenter; utforming 
av datasystemer; tilby informasjon og data via 
datanettverk, herunder tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner og nettaviser; vedlikehold og 
opprettelse av websider for andre; webhotell, vertskap 
for nettsider; grafisk formgivning; gjenoppretting av 
data; meteorologiske informasjonstjenester; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; 
utleie av dataprogrammer og tilgangstid til databaser 
for datahåndtering; informasjons-, rådgivnings- og 
veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte 
tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte 
datalinje eller via Internett eller ekstranett. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245278 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200801296 
(220) Inndato: 2008.02.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Hjemmet Mortensen AS, 0441 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogramvare; magnetiske og optiske 
databærere; CD-er, DVD-er; apparater og instrumenter 
for undervisning; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilde; blader, 
tidsskrifter, magasiner og publikasjoner i elektronisk 
form, herunder tilgjengelige via internett. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer 
(ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); blader, 
tidsskifter, magasiner og publikasjoner. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester for tredjemann; 
administrasjon av dataarkiver; datasøk i datafiler (for 
andre); online annonsering på datanettverk; 
organisering av messer for salg og markedsføring. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
pressebyråer; elektronisk postoverføring; overføring av 
informasjon til trådløse terminaler, herunder til 
mobiltelefoner; fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler og ved optisk fibernettverk; 
meldingstjenester; mobiltelefontjenester; SMS 
tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved 
datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; satellittoverføringer; digital 
lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; 
tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av 
internettsteder. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av blader, 
tidsskrifter, magasiner og publikasjoner; produksjon av 
radio- og tv-programmer og - serier; underholdning til 
trådløse terminaler, herunder til mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245279 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200706548 
(220) Inndato: 2007.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Burberry Ltd, 18/22 Haymarket, SW1Y4DQ LONDON, 
GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; vesker, store 
kofferter, reisevesker, kofferter og reisebager, 
garderobeposer, toalettvesker, ryggsekker, ransler, 
bager, håndvesker, skuldervesker, attachékofferter, 
stresskofferter, handlevesker og -traller; portemonéer, 
pengepunger, lommebøker, nøkkelkniper, kortholdere, 
passetuier laget av lær og dokumentetuier, 
konvolutthåndvesker; etiketter av lær; kosmetikkvesker 
og -bager; juvelholdere; paraplyer, parasoller; 
spaserstokker; klær for kjæledyr; hestetepper; halsbånd 
og bånd for kjæledyr. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg.belter 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245280 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800540 
(220) Inndato: 2008.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

YES'TY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kristian Karlsen, Åslia 32, 5724 STANGHELLE, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Klær, fottøy, hodeplagg for dyr. 

 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler. ikke opptatt i andre klasser, alle 
forannevnte varer for dyr.  
 
31 Næringsmidler for dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245281 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200714761 
(220) Inndato: 2007.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Gjensidige Forsikring, Drammensveien 288, 0283 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Alarminstrumenter og -apparater, 

trygghetsalarminstrumenter og apparater. 
 
38 Telefontjenester og telefonisk 
kommunikasjon vedrørende helsefaglige spørsmål. 
 
44 Bedriftshelsetjeneste; legebehandling, 
fysioterapitjenester, kirurgi, poliklinikk, 
psykologtjenester, medisinske tjenester over telenettet, 
kiropraktorbehandling, akupunkturbehandling; sykehus 
og legevaktsformidling, konsulenttjenester i 
helsespørsmål over telenettet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245282 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200714763 
(220) Inndato: 2007.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Gjensidige Forsikring, Drammensveien 288, 0283 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Alarminstrumenter og -apparater, 

trygghetsalarminstrumenter og apparater. 
 
38 Telefontjenester og telefonisk 
kommunikasjon vedrørende helsefaglige spørsmål. 
 
44 Bedriftshelsetjeneste; legebehandling, 
fysioterapitjenester, kirurgi, poliklinikk, 
psykologtjenester, medisinske tjenester over telenettet, 
kiropraktorbehandling, akupunkturbehandling; sykehus 
og legevaktsformidling, konsulenttjenester i 
helsespørsmål over telenettet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245283 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200715568 
(220) Inndato: 2007.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Red.com Inc, P.O. Box 1389, WA98245 EASTSOUND, 
US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Digitale kino kamerasystemer og tilbehør, 
solgt individuelt eller som en enhet bestående av 
kameraer, kameralinser, flashminnekort, elektronisk 
minne, harddisker for videoopptakere, video monitorer 
og flatbildeskjermer, alle for bruk ved skapelse, lagring, 
levering, håndtering, opptak, avspilling eller besiktigelse 
av video, musikk, grafikk, fotografier, audio, tekst, og 
multimediedata; kinematografiske projektorer; 
fotografiske projektorer; lysbildeprojektorer; 
computerprogrammer for digitale kino kameraer; audio- 
og visuelle undervisnings- og opplæringsapparater og 
instrumenter, nemlig computer hardware og computer 
software programmer for integrering av tekst, audio, 
grafikk, stillbilder og filmopptak inn i en interaktiv 
levering for multimedieapplikasjoner; computertavler; 
videoprojektorer; og videofremvisningsmonitorer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245284 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200612038 
(220) Inndato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Gym-Mark Inc, 500 Howard Street, CA94105 SAN 
FRANCISCO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Leker, spill, lekeutstyr, musikkinstrumenter 
(leketøy), såpebobleoppløsning og leker til 
såpebobleblåsing, baller (plast og oppblåsbare), plysj-
leker 
 
35 Detaljhandelstjenester og online 
detaljhandels tjenester relatert til klær i klasse 25 og 
varer som søkt i klasse 28. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245285 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200715909 
(220) Inndato: 2007.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Høines Marking AS, Postboks 9, 4064 STAVANGER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Kontorrekvisita (ikke møbler); stempler; 

selvfargende stempler; bokser for stempler og segl. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245286 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200613934 
(220) Inndato: 2006.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tracker Network (UK)Ltd, High street, Cowley, UB8 
2AD UXBRIDGE, MIDDLESEX, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Radio/elektronisk 
lokaliseringstransponderutstyr og innretninger for 
kjøretøyer; elektroniske sendere og motagere, alle til 
bruk for sporing av kjøretøyer; signalerings- og 
kontrollapparater og - instrumenter, alle til bruk for 
forhindring av uautorisert bruk av kjøretøyer, anlegg og 
maskiner og for gjenervervelse av samme; elektroniske 
lokaliseringstranspondere, også av den type som 
benytter satellitt, telematiske og globale 
posisjoneringssystemer; 
nødslokaliseringstranspondere; databehandlingsutstyr 
relatert til de forannevnte varer; deler og tilbehør til alle 
de forannevnte varer. 
 
12 Antityveriutstyr og -innretninger for 
kjøretøyer.  
 
35 Vognparkforvaltningstjenester 
(kjøretøyforvaltning); tilveiebringelse/forsyning av 
datastyrte administrasjons- og styringstjenester for 
kjøretøyer, båter, anlegg og maskiner; konsulent-, 
rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester; lokalisering av varer ved hjelp av 
computer; datastyrt lokalisering av kjøretøyer, båter, 
anlegg og maskiner.  
 
38 Telematikktjenester relatert til 
tilveiebringelse/forsyning av datastyrte administrasjons-
, lokaliserings- og styrings- og forvaltningtjenester for 
kjøretøyer, båter, anlegg og maskiner; kommunikasjon 
gjennom radio, telefon og computer: sending og mottak 
av elektroniske signaler; mottak og sending av 
meldinger og telefonbeskjeder; data-assisterte 
overføringer samt telefon- og satellittoverføringer av 
meldinger og bilder.  
 
45 Alarm og elektronisk 
kontrollovervåkingstjenester og 
kjøretøyovervåkingstjenester; tilveiebringelse/forsyning 
av elektronisk og datastyrt overvåkings-, kontroll- og 
sikkerhetstjenester for forhindring av uautorisert bruk av 
kjøretøyer, båter, anlegg og maskiner og for 
gjenervervelse av samme; assistanse, 
kontaktopprettholdelse og -formidling mellom klient og 
nødtjeneste vedrørende forhindring av uautorisert bruk 
av kjøretøyer, båter, anlegg og maskiner; konsulent-, 
rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245287 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200715924 
(220) Inndato: 2007.12.19 
(300) Søknadsprioritet 2007.06.19 US 77/209,801 

2007.06.21 US 77/212,265 
  

(540) Gjengivelse av merket: 
 

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

 Aperio Technologies Inc, 1430 Vantage Court, 
CA92081 VISTA, US 

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

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

 9 Datamaskinutstyr i form av sentral-
prosessorenheter, servere, skannere, monitorer og 
flerskjerms-bildemonitorer; datamaskinprogramvare til 
digitalisering av mikroskoplysbilder for betraktning, 
integrering med øvrige data, håndtering og analyse, alt 
i området virtuell mikroskopi, digital patologi, digital 
hematologi og medisinsk informasjonsteknologi; 
automatisert digitalt skanningsystem som integrerer 
optisk mikroskopi, motorisert prøveplassering, 
innhenting av digitale bilder, databehandling, 
manipulasjon og fremvisning for bruk i skanning og 
digitalisering av mikroskopiske prøver i forskning og 
kliniske omgivelser; programvare for håndtering av 
digital lysbildeinformasjon for digitalisering av hele 
mikroskop-glasslysbilder til diagnostiske kvalitetsbilder 
kontekstfremvist med rapporter, sykehistorier og øvrige 
tilknyttede dokumenter, krysskoblet og samtidig visbare 
for bruk i området virtuell mikroskopi, digital patologi, 
digital hematologi og medisinsk informasjonsteknologi; 
datamaskinbildeprogramvare for digitalisering, 
analysering og behandling av mikroskiplysbilder og 
tilknyttede data; nedlastbar datamaskin programvare 
for digitalisering, analysering og behandling av 
mikroskop 
 
lysbilder og tilknyttede data; nedlastbare vitenskapelige 
og medisinske multimedia data i form av 
høyoppløselige digitale bilder fra mikroskop-lysbilder av 
beslektede data via internet. 
 
42 Tekniske konsultasjoner, vitenskapelig 
forskning og spesialtilpasning av datamaskinutstyr og 
datamaskin programvare i området virtuell mikroskopi, 
digital patologi, digital hematologi og medisinsk 
informasjonsteknologi; virtuell mikroskopi tjenester i 
form av konvertering av mikroskop glass-lysbilder til 
høyoppløselige digitale bilder som kan bli betraktet, 
integrert med øvrige assosierte data, håndtert og 
analysert; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar datamaskin programvare for bruk i 
håndtering i database over datamaskinnettverk av 
digitaliserte bilder fra mikroskop-lysbilder og øvrig 
tilknyttet informasjon, i om rådet virtuell mikroskopi, 
digital patologi, digital hematologi og medisinsk 
informasjonsteknologi. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245288 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800416 
(220) Inndato: 2008.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 John Ward Ceylon (Private) Ltd, Spur Road 7, Phase 2, 
IPZ KATUNAYAKE, LK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Beskyttelseshansker og industrielle 
sikkerhetshansker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245289 
(151) Reg.dato.: 2008.04.10 
(210) Søknadsnr.: 200800418 
(220) Inndato: 2008.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Universal Presentkort AS, Lille Grensen 7, 0159 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinhardware, datamaskinsoftware 

og dataprogrammer; magnetiske kodede kort og kort 
inneholdende en integrert kretschip (smartkort); 
betalingskort, bankkort, kredittkort, debetkort og 
betalingskort; kortlesere; forhåndsbetalte kort.  
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
herunder gavekort og postkort; skrivesaker og 
papirvarer; kontorrekvisita.  
 
35 Markedsundersøkelser; 
markedsføringsstudier; statistisk informasjon (bedrifter); 
salg av trykksaker og gavekort, herunder gavekort av 
papp og plast, blant annet fra butikk og internett, 
annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter.  
 
36 Finansiell virksomhet; fremskaffelse og 
utstedelse av kredittkort, debetkort, betalingskort og 
lagret verdi forhåndsbetalte korttjenester, 
forhåndsbetalte telefonsamtalekorttjenester, 
transaksjonsautorisasjons- og avregningstjenester; 
betalingsformidling. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245290 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200716266 
(220) Inndato: 2007.12.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

H2OH! 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY10577 
PURCHASE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Mineral- og kullsyreholdig vann, smakstilsatt 
vann og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker 
(alkoholfrie) og fruktjus; sirup og andre preparater for 
fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245291 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200607675 
(220) Inndato: 2006.07.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MasterCard International Inc, 2000 Purchase Street, 
NY10577-2509 PURCHASE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer 
hardware, computer software og dataprogrammer; 
telekommunikasjons- og elektriske apparater og 
instrumenter; regnskapsmaskiner; apparater til 
registrering, overføring, reproduksjon av data, herunder 
lyd og bilder; magnetiske opptaks- og 
registreringssystemsstøtter; apparater for sporing, 
styring og analysering av finanskontoer via et globalt 
datanettverk; computer hardware og software, spesielt 
for utvikling, vedlikehold og bruk av lokalt nettverk og 
regionettverk; systemer for å lese minnekort og 
systemer for å lese data i lagerenheter herunder 
integrerte kretsminner og bankkort-minner; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; skrivere herunder skrivere 
for databehandlingssystemer og finansielle 
transaksjonsystemer; maskiner for banketablering og 
bankvirksomhet; kodere og dekodere; modemer; 
computer hardware og software for å forenkle betalings 
transaksjoner ved elektroniske midler; computer 
hardware og krypteringsoftware, krypteringsnøkler, 
digitale sertifikater, digitale signaturer, software for å 
sikre datalagring og gjenoppretting og overføring av 
konfidensiell kundeinformasjon brukt av individer, bank- 
og finansinstitusjoner; magnetiske kodede kort og kort 
inneholdende en integrert kretsbrikke (smartkort), 
belastningskort, bankkort, kredittkort, debetkort, 
chipkort, lagret verdikort, elektroniske databærerkort, 
betalingskort, alle kodede; bankkort inkludert trykte 
bankkort og bankkort som bruker magnetiske minner 
og integrerte kretsminner; kortlesere; magnetiske 
kodede kortlesere, elektroniske databærerkort, 
magnetiske kodede kortlesere, elektroniske 
databærerkortlesere, elektroniske krypteringsenheter, 
computer hardware, computerterminaler, computer 
software for bruk i finanstjenester, bank og 
telekommunikasjonsindustrien; computer software 
utformet for å muliggjøre smartkort å samhandle med 
terminaler og lesere; computer chips innlagt i telefoner 
og andre kommunikasjonsinnretninger; 
telekommunikasjonsutstyr; 
salgsstedtransaksjonsterminaler og computer software 
for overføring, fremvisning, skjermvisning og 
lagringstransaksjon, identifikasjon og finansiell 
informasjon for bruk i finanstjenester, bank og 
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telekommunikasjonsindustrien; 
radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transponder); 
og elektroniske verifiseringsapparater for å verifisere 
autentisering av belastningskort, bankkort, kredittkort, 
debetkort og betalingskort; apparater for å 
programmere kort; pengeutdelingsmaskiner; 
salgsmaskiner; computer periferiutstyr og elektroniske 
varer, nemlig regnemaskiner, lommeplanleggere, 
personlige digitale assistenter (PDA'er), alarmer og 
lommelykter. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
kommersiell, industriell og bedriftsledelsesassistanse; 
forretningsevaluenng, rådgivnings- og 
veiledningstjenester for bedrifts- og forretningsledelse; 
markedsundersøkelser; markedsstudier; statistisk 
informasjon; forbereding og klargjøring av kontoutdrag 
og regnskapsoppgjør; bokføring, 
forretningsundersøkelser; Public Relation (PR-
virksomhet), publisering av reklametekster; 
utarbeidelse og utsendelse av reklamemateriell; styring 
av computerdatabase. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
bank og kredittjenester; tilveiebringe tjenester 
vedrørende kredittkort, debetkort, betalingskort og 
forhåndsbetalte kort med lagret verdi; tilgangstjenester 
for bank, betaling, kreditt, debet, belastning, 
pengeutdeling, lagret verdiinnskudd; 
regningsbetalingstjenester; kredittkort-, debetkort-, 
belastningskort-, betalingskort-, forhåndsbetalte kort- 
og lagret verdikorttjenester; sjekkverifisering og 
sjekkutbetalingstjenester; automatisk 
bankkasserermaskintjenester; prosessering av 
finansielle transaksjoner både on-line via en 
computerdatabase eller via telekommunikasjoner og 
salgssteder; prosesseringstjenester for finansielle 
transaksjoner av kortholdere via automatiske 
bankkasserermaskiner; anskaffelse av balansedetaljer, 
innskudd og uttak av penger til kortholdere via 
automatiske bankkasserermaskiner; betaling og 
autorisasjonstjenester; reiseforsikringstjenester; 
utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisebilag; 
autentiseringstjenester i forbindelse med betaling; 
verifisering av finansinformasjon; vedlikehold av 
finansfortegnelser; elektronisk fondsoverføringer og 
valutavekslingstjenester; spredning av 
finansinformasjon via Internet og andre computer 
nettverk; fjernbetalingstjenester; tjenester vedrørende 
elektroniske lommebøker med lagret verdi; tilveiebringe 
elektroniske fonds og valutaoverføringstjenester, 
elektronisk betalingstjenester, forhåndsbetalte 
telefoneringskort-tjenester, kontantutbetalingstjenester, 
og transaksjonautorisasjon og betalingstjenester; 
tilveiebringe debet- og kreditt-tjenester ved 
radiofrekvensidentifikasjons-innretninger 
(transpondere); tilveiebringe debet- og kreditt-tjenester 
ved kommunikasjon og 
telekommunikasjonsinnretninger; 
reiseforsiknngstjenester; sjekkverifiseringstjenester; 
utstedelse og innløsningstjenester, alle relatert til 
reisesjekker og reisebilag; tilveiebringe finanstjenester 
til støtte av detaljhandeltjenester tilveiebragt gjennom 
mobile telekommunikasjonsmidler, inkludert 
betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; 
tilveiebringe finansielle tjenester til støtte for 
detaljhandeltjenester tilveiebragt on-line, gjennom 
nettverk eller andre elektroniske midler som bruker 
elektronisk digitalisert informasjon; 
verdivekslingstjenester, nemlig sikker utveksling av 
verdier, inkludert elektroniske kontanter, over 
datanettverk tilgjengelige ved hjelp av smartkort; 
regningsbetalingstjenester tilveiebragt gjennom en 
website; on-line bankvirksomhet; finansielle tjenester 
tilveiebragt over telefon og ved globale computer 
nettverk eller Internet; tilveiebringe finanstjenester ved 

globale computer nettverk eller Internet; tjenester i 
forbindelse med fast eiendom; tjenester i forbindelse 
med eiendomsrett; verdisetting og taksering av fast 
eiendom; forsikringstjenester i forbindelse med fast 
eiendom; forsikring for eiendomsinnehavere; 
forsikringstjenester relatert til eiendom; finansiering for 
fast eiendom, megling for fast eiendom; taksering av 
fast eiendom; eiendomsmeglertjenester; evaluering av 
av fast eiendom; administrering av fast eiendom; 
administrenng av finansielle forretninger relatert til fast 
eiendom; tilveiebringe Iån til fast eiendom; 
finansieringstjenester relatert til utvikling av fast 
eiendom; finansielle meglingstjenester for fast eiendom; 
finansielle tjenester relatert til fast eiendom og 
bygninger; finansielle tjenester for kjøp av fast 
eiendom; arrangering av Iåneavtaler sikret i fast 
eiendom; arrangering av delt eierskap i fast eiendom; 
arrangere anskaffelse av finanser for kjøp av fast 
eiendom; assistere i akkvisisjon av og interesse i fast 
eiendom; kapitalinvestering i fast eiendom; 
kommersielle eiendomsinvesterings-tjenester; 
finansielle tjenester relatert til akkvisisjon av eiendom; 
finansielle tjenester relatert til salg av eiendom; 
finansiell vurdering av selveiereiendommer; finansiell 
vurdering av festet, leid og forpaktet eiendom; 
arrangere utleie av fast eiendom; arrangering av 
leasing av fast eiendom; leasing av eiendom; leasing 
av fast eiendom; leasing av selveiereiendom; 
eiendomsbestyrelsestjenester relatert til transaksjoner i 
fast eiendom; vurdering av eiendomsformue; eiendom-
portfolio-bestyrelse; bestyrelse av eiendom og formue; 
rådgivningstjenester relatert til eierskap av fast 
eiendom; rådgivningstjenester relatert til vurdering av 
fast eiendom; rådgivningstjenester for korporativ fast 
eiendom; datorisert informasjonstjenester relatert til fast 
eiendom; konsultasjonstjenester relatert til fast 
eiendom; tilveiebringe informasjon relatert til fast 
eiendom; tilveiebringe informasjon relatert til 
eiendomsmarkedet; undersøkelsestjenester relatert til 
akkvisisjon av fast eiendom; undersøkelsestjenester 
relatert til auksjon av fast eiendom. 
 
38 Telekommunikasjonstjenester; Internet-
basert telekommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; elektrisk dataoverføring 
over et globalt fjerndata-behandlingsnettverk, inkludert 
Internet; tjenester for overføring, tilveiebringelse eller 
visning av informasjon fra en computerlagret databank 
eller via Internet, overføring av data gjennom bruk av 
elektronisk bildebehandling ved telefonlinker; 
prosessering av kreditt og debit transaksjoner ved 
telefon- og telekommunikasjons-linker; tjenester 
vedrørende elektronisk post, beskjed-sending og -
mottak; kringkastingstienester; tilveiebringe 
multibruktilgang til et sikkert datorisert informasjons-
nettverk for overføring og utsendelse av en rekke 
informasjon innen området finansielle tjenester; leasing 
av tilgangstid til en computerdatabase. 
 
42 Datakryptering og dekryptering av 
finansinformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245292 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200703734 
(220) Inndato: 2007.03.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Stearinlys og vokslys. 

 
16 Servietter av papir; duker av papir; håndklær 
av papir.  
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245293 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200703735 
(220) Inndato: 2007.03.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

REMA SOFT-STYLE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Stearinlys og vokslys. 

 
16 Servietter av papir; duker av papir; håndklær 
av papir.  
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245294 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200711557 
(220) Inndato: 2007.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

CROSSOVER 
(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 Medisinske innretninger i form av katetere og 
hylsterinnføringsanordninger samt deler dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245295 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200607676 
(220) Inndato: 2006.07.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MasterCard International Inc, 2000 Purchase Street, 
NY10577-2509 PURCHASE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer 
hardware, computer software og dataprogrammer; 
telekommunikasjons- og elektriske apparater og 
instrumenter; regnskapsmaskiner; apparater til 
registrering, overføring, reproduksjon av data, herunder 
lyd og bilder; magnetiske opptaks- og 
registreringssystemsstøtter; apparater for sporing, 
styring og analysering av finanskontoer via et globalt 
datanettverk; computer hardware og software, spesielt 
for utvikling, vedlikehold og bruk av lokalt nettverk og 
regionettverk; systemer for å lese minnekort og 
systemer for å lese data i lagerenheter herunder 
integrerte kretsminner og bankkort-minner; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; skrivere herunder skrivere 
for databehandlingssystemer og finansielle 
transaksjonsystemer; maskiner for banketablering og 
bankvirksomhet; kodere og dekodere; modemer; 
computer hardware og software for å forenkle betalings 
transaksjoner ved elektroniske midler; computer 
hardware og krypteringsoftware, krypteringsnøkler, 
digitale sertifikater, digitale signaturer, software for å 
sikre datalagring og gjenoppretting og overføring av 
konfidensiell kundeinformasjon brukt av individer, bank- 
og finansinstitusjoner; magnetiske kodede kort og kort 
inneholdende en integrert kretsbrikke (smartkort), 
belastningskort, bankkort, kredittkort, debetkort, 
chipkort, lagret verdikort, elektroniske databærerkort, 
betalingskort, alle kodede; bankkort inkludert trykte 
bankkort og bankkort som bruker magnetiske minner 
og integrerte kretsminner; kortlesere; magnetiske 
kodede kortlesere, elektroniske databærerkort, 
magnetiske kodede kortlesere, elektroniske 
databærerkortlesere, elektroniske krypteringsenheter, 
computer hardware, computerterminaler, computer 
software for bruk i finanstjenester, bank og 
telekommunikasjonsindustrien; computer software 
utformet for å muliggjøre smartkort å samhandle med 
terminaler og lesere; computer chips innlagt i telefoner 
og andre kommunikasjonsinnretninger; 
telekommunikasjonsutstyr; 
salgsstedtransaksjonsterminaler og computer software 
for overføring, fremvisning, skjermvisning og 
lagringstransaksjon, identifikasjon og finansiell 
informasjon for bruk i finanstjenester, bank og 
telekommunikasjonsindustrien; 

radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transponder); 
og elektroniske verifiseringsapparater for å verifisere 
autentisering av belastningskort, bankkort, kredittkort, 
debetkort og betalingskort; apparater for å 
programmere kort; pengeutdelingsmaskiner; 
salgsmaskiner; computer periferiutstyr og elektroniske 
varer, nemlig regnemaskiner, lommeplanleggere, 
personlige digitale assistenter (PDA'er), alarmer og 
lommelykter. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
kommersiell, industriell og bedriftsledelsesassistanse; 
forretningsevaluenng, rådgivnings- og 
veiledningstjenester for bedrifts- og forretningsledelse; 
markedsundersøkelser; markedsstudier; statistisk 
informasjon; forbereding og klargjøring av kontoutdrag 
og regnskapsoppgjør; bokføring, 
forretningsundersøkelser; Public Relation (PR-
virksomhet), publisering av reklametekster; 
utarbeidelse og utsendelse av reklamemateriell; styring 
av computerdatabase. 
 
36  Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
bank og kredittjenester; tilveiebringe tjenester 
vedrørende kredittkort, debetkort, betalingskort og 
forhåndsbetalte kort med lagret verdi; tilgangstjenester 
for bank, betaling, kreditt, debet, belastning, 
pengeutdeling, lagret verdiinnskudd; 
regningsbetalingstjenester; kredittkort-, debetkort-, 
belastningskort-, betalingskort-, forhåndsbetalte kort- 
og lagret verdikorttjenester; sjekkverifisering og 
sjekkutbetalingstjenester; automatisk 
bankkasserermaskintjenester; prosessering av 
finansielle transaksjoner både on-line via en 
computerdatabase eller via telekommunikasjoner og 
salgssteder; prosesseringstjenester for finansielle 
transaksjoner av kortholdere via automatiske 
bankkasserermaskiner; anskaffelse av balansedetaljer, 
innskudd og uttak av penger til kortholdere via 
automatiske bankkasserermaskiner; betaling og 
autorisasjonstjenester; reiseforsikringstjenester; 
utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisebilag; 
autentiseringstjenester i forbindelse med betaling; 
verifisering av finansinformasjon; vedlikehold av 
finansfortegnelser; elektronisk fondsoverføringer og 
valutavekslingstjenester; spredning av 
finansinformasjon via Internet og andre computer 
nettverk; fjernbetalingstjenester; tjenester vedrørende 
elektroniske lommebøker med lagret verdi; tilveiebringe 
elektroniske fonds og valutaoverføringstjenester, 
elektronisk betalingstjenester, forhåndsbetalte 
telefoneringskort-tjenester, kontantutbetalingstjenester, 
og transaksjonautorisasjon og betalingstjenester; 
tilveiebringe debet- og kreditt-tjenester ved 
radiofrekvensidentifikasjons-innretninger 
(transpondere); tilveiebringe debet- og kreditt-tjenester 
ved kommunikasjon og 
telekommunikasjonsinnretninger; 
reiseforsiknngstjenester; sjekkverifiseringstjenester; 
utstedelse og innløsningstjenester, alle relatert til 
reisesjekker og reisebilag; tilveiebringe finanstjenester 
til støtte av detaljhandeltjenester tilveiebragt gjennom 
mobile telekommunikasjonsmidler, inkludert 
betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; 
tilveiebringe finansielle tjenester til støtte for 
detaljhandeltjenester tilveiebragt on-line, gjennom 
nettverk eller andre elektroniske midler som bruker 
elektronisk digitalisert informasjon; 
verdivekslingstjenester, nemlig sikker utveksling av 
verdier, inkludert elektroniske kontanter, over 
datanettverk tilgjengelige ved hjelp av smartkort; 
regningsbetalingstjenester tilveiebragt gjennom en 
website; on-line bankvirksomhet; finansielle tjenester 
tilveiebragt over telefon og ved globale computer 
nettverk eller Internet; tilveiebringe finanstjenester ved 
globale computer nettverk eller Internet; tjenester i 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08

 

23 
 

forbindelse med fast eiendom; tjenester i forbindelse 
med eiendomsrett; verdisetting og taksering av fast 
eiendom; forsikringstjenester i forbindelse med fast 
eiendom; forsikring for eiendomsinnehavere; 
forsikringstjenester relatert til eiendom; finansiering for 
fast eiendom, megling for fast eiendom; taksering av 
fast eiendom; eiendomsmeglertjenester; evaluering av 
av fast eiendom; administrering av fast eiendom; 
administrenng av finansielle forretninger relatert til fast 
eiendom; tilveiebringe Iån til fast eiendom; 
finansieringstjenester relatert til utvikling av fast 
eiendom; finansielle meglingstjenester for fast eiendom; 
finansielle tjenester relatert til fast eiendom og 
bygninger; finansielle tjenester for kjøp av fast 
eiendom; arrangering av Iåneavtaler sikret i fast 
eiendom; arrangering av delt eierskap i fast eiendom; 
arrangere anskaffelse av finanser for kjøp av fast 
eiendom; assistere i akkvisisjon av og interesse i fast 
eiendom; kapitalinvestering i fast eiendom; 
kommersielle eiendomsinvesterings-tjenester; 
finansielle tjenester relatert til akkvisisjon av eiendom; 
finansielle tjenester relatert til salg av eiendom; 
finansiell vurdering av selveiereiendommer; finansiell 
vurdering av festet, leid og forpaktet eiendom; 
arrangere utleie av fast eiendom; arrangering av 
leasing av fast eiendom; leasing av eiendom; leasing 
av fast eiendom; leasing av selveiereiendom; 
eiendomsbestyrelsestjenester relatert til transaksjoner i 
fast eiendom; vurdering av eiendomsformue; eiendom-
portfolio-bestyrelse; bestyrelse av eiendom og formue; 
rådgivningstjenester relatert til eierskap av fast 
eiendom; rådgivningstjenester relatert til vurdering av 
fast eiendom; rådgivningstjenester for korporativ fast 
eiendom; datorisert informasjonstjenester relatert til fast 
eiendom; konsultasjonstjenester relatert til fast 
eiendom; tilveiebringe informasjon relatert til fast 
eiendom; tilveiebringe informasjon relatert til 
eiendomsmarkedet; undersøkelsestjenester relatert til 
akkvisisjon av fast eiendom; undersøkelsestjenester 
relatert til auksjon av fast eiendom. 
 
38 Telekommunikasjonstjenester; Internet-
basert telekommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; elektrisk dataoverføring 
over et globalt fjerndata-behandlingsnettverk, inkludert 
Internet; tjenester for overføring, tilveiebringelse eller 
visning av informasjon fra en computerlagret databank 
eller via Internet, overføring av data gjennom bruk av 
elektronisk bildebehandling ved telefonlinker; 
prosessering av kreditt og debit transaksjoner ved 
telefon- og telekommunikasjons-linker; tjenester 
vedrørende elektronisk post, beskjed-sending og -
mottak; kringkastingstienester; tilveiebringe 
multibruktilgang til et sikkert datorisert informasjons-
nettverk for overføring og utsendelse av en rekke 
informasjon innen området finansielle tjenester; leasing 
av tilgangstid til en computerdatabase. 
 
42 Datakryptering og dekryptering av 
finansinformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245296 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200715682 
(220) Inndato: 2007.12.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Novamedia BV, Van Eeghenstraat 93, 1071 

AMSTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, papp og produkter laget derav, ikke 

opptatt i andre klasser; trykksaker; lotterikort; 
magasiner, illustrerte eller ikke; aviser, brosjyrer, 
pamfletter, nyhetsbrev, flygeblader, fotografier, 
kalendere.   
 
36 Finansielle og monetære tjenester; 
innbringing av fond, kapital og midler, subsidier, 
pengestøtte og sponsorbidrag; innbringing av 
velgjørere, donatorer og sponsorer for (veldedighet) 
fond; finansiell ledelse av (veldedighet) fond; finansiell 
støtte til prosjekter, organisasjoner og institusjoner.  
 
41 Organisering av begivenheter av 
underholdende eller rekreasjonskarakter; utdannelse 
og underholdning; utførelse av musikk og 
underholdningsprogrammer, også via radio, televisjon 
eller andre media som lnternet; organisering av 
sjansespill og lotterier. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245297 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200716297 
(220) Inndato: 2007.12.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

ALENTEJO4YOU HERDADE DOS 
COELHEIROS 

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

 Herdade dos Coelheiros - Sociedade Agricola SA, Rua 
Eca de Queiros, 20 - 1 ESQ, 1050-096 LISBOA, PT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Vin og brandy (produsert i Alentejo). 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 245298 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200411480 
(220) Inndato: 2004.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

K-1 TOURNAMENT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kazuyoshi Ishii, S & T Jingumae Building 3F, 2-18-22 
Jingumae TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Organisere underholdningsbegivenheter, 
konkurranser, show, turneringer og ligaer for 
kampsport; agent- og impresariotjenester i den 
forbindelse; organisere kampsport-trening, -opplæring, 
-seminarer, kampsportsinstruksjoner; produsere og 
kringkaste fjernsynsprogrammer, filmer og videoer i 
forbindelse med kampsport; utleie av filmer og videoer i 
forbindelse med kampsport; reservering av seter og 
salg av billetter i forbindelse med 
kampsportsbegivenheter; utgivelse, redigering, utleie 
og distribusjon av bøker, aviser, magasiner og andre 
tidsskrifter i forbindelse med kampsport. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245299 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200800562 
(220) Inndato: 2008.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

TAK OG JUJU MAKTEN 
(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 Teatralske eller musikalske lydopptak eller 
videoopptak; solbriller; magneter; alle typer trådløs 
mobiltelefonutstyr og tilbehør, mobiltelefondeksler; 
ringetoner forstått som nedlastbare ringetoner, musikk, 
MP3er, grafikk, videobilder for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; innretninger for 
trådløs overføring av opp- og nedlasting av ringetoner, 
tale, musikk, MP3er, grafikk, videobilder, informasjon 
og nyheter via et globalt computernettverk til en trådløs 
kommunikasjonsinnretning; innretninger for trådløs 
overføring og mobil kommunikasjon som muliggjør 
stemmegivning og mottak av tale- og tekstmeldinger 
mellom trådløse mobile kommunikasjonsinnretninger; 
videospillprogrammer innspilt på kassetter, disker, CD 
ROM, magnetbånd og minidisker; computerspill 
programvare innspilt på disker, CD ROM og minidisker. 
 
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, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), magasiner (tidsskrifter); tidsskrifter, bøker og 
aviser; varer av papir og papp; skriveredskaper, 
blyanter, penner, notisblokker, skriveblokker, 
gratulasjonskort, overføringsbilder; figurer av 
pappmache; instruksjons- og undervisningsmateriell; 
trykte publikasjoner, brosjyrer, kataloger, guider; 
bæreposer; papirposer; pamfletter; flygeblader; 
nyhetsblader; fettstifter; malerkoster og -pensler; 
viskelær; linjaler; blyantspissere, blyantfutteraler og 
pennaler; blyantholdere; plakater; fotoalbum; 
ringpermer; mapper; notisbøker, dagbøker; kalendere; 
postkort; tegninger (grafikk); klistremerker; stensiler og 
sjablonger, klistremerker til støtfangere, fint papir, 
gavekort; merkelapper, brevpapir, 
innpakningsmaterialer av papir, papirtørkler, 
kopieringspapir, billetter, innpakningspapir, skrivepapir, 
papp, trykte computer programmer; papirtape og kort 
for bruk i databehandling. 
 
18 Paraplyer, handlevesker, små ryggsekker, 
rumpetasker, budbagger, håndvesker, lommebøker og 
punger, sportsbagger, klesplaggbagger for reisende, 
ryggsekker, vekslepunger, skipssekker, strandbagger. 
 
25 Badetøy, badekåper, strandtøy, belter 
(bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, fottøy, 
bandannaer, sweatere, Halloweenkostymer, 
karnevalskostymer, rollefigurkostymer, scenekostymer, 
kjoler, hansker, gymnastikkshortser, øremuffer, 
halstørklær, slips, pyjamaser, bukser, skjorter, 
treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, 
bukseseler og strømpeholdere, pologensere, 
rullekrager, undertøy, vester, oppvarmingsdresser, 
hodetøy. 
 
28 Spill og leketøy, nemlig kortspill, dartspill og -
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piler, dukker; oppblåsbare leker; plysjaktige dukker, 
plysjaktige leker, actionfigurer og tilbehør for slike; 
frittstående videospillmaskiner som gjør bruk av CD-
ROM, frittstående videospillmaskiner, frittstående 
lydoutputspillmaskiner og brettspill; sportsartikler, 
nemlig golfklubber, baseballer, fotballer, baller for 
racketspill (paddleball), aktivitetsballer, balltrær for 
baseball; dekorasjoner for juletrær. 
 
38 Fjernsynssendingstjenester via kabel, satellitt 
eller på andre måter; kabelradiokringkasting, 
kabelradiooverføring; mobilradiokommunikasjon; 
radiokringkasting; radiokommunikasjon; trådløse 
mobiltelefonkommunikasjonstjenester og alle typer 
mobiltelefontjenester; tilveiebringelse av trådløs 
overføring og nedlasting av nedlastbare ringetoner, 
musikk, MP3-filer og -formater, grafikk, spill, videobilder 
for trådløse kommunikasjonsinnretninger, trådløs 
overføring av opplastbare og nedlastbare ringetoner, 
stemmer, tale, musikk, MP3-filer og -formater, grafikk, 
videobiler, informasjon og nyheter via et globalt 
datanettverk til en trådløs kommunikasjonsinnretning; 
sending og mottak av tale- og tekstmeldinger mellom 
trådløse kommunikasjonsinnretninger, internettjenester, 
inkludert kommunikasjonstjenester, nemlig overføring 
av streamede (kontinuerlig fremsending av data) 
lydopptak og audiovisuelle opptak via internett. 
 
41 Utdanning, undervisning og opplæring, 
underholdning, sportstjenester og kulturelle tjenester, 
herunder produksjon av radio og fjernsynsprogrammer, 
produksjon av filmer og levende underholdning; 
produksjon av animasjonsfilmer 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 
videopnsutdelingsshow; komedieshow, 
konkurranseshow og sportsbegivenheter med publikum 
tilstede og for direktesending eller for opptak for senere 
sending; levende musikkonserter; 
fjernsynsnyhetssendinger; 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 at et globalt computernettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245300 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200800593 
(220) Inndato: 2008.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Øko Kilden Frederick Login, v/Joar Klungvik, 
Ranheimsmoen 29 B, 7054 RANHEIM, NO 

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

midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 
 
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. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
import og salg av (økologiske) dagligvarer, 
hudpleieprodukter, matvarer, drikke, oppvaskmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245301 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200411491 
(220) Inndato: 2004.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

K-1 GRAND PRIX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kazuyoshi Ishii, S & T Jingumae Building 3F, 2-18-22 
Jingumae TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Organisere underholdningsbegivenheter, 
konkurranser, show, turneringer og ligaer for 
kampsport; agent- og impresariotjenester i den 
forbindelse; organisere kampsport-trening, -opplæring, 
-seminarer, kampsportsinstruksjoner; produsere og 
kringkaste fjernsynsprogrammer, filmer og videoer i 
forbindelse med kampsport; utleie av filmer og videoer i 
forbindelse med kampsport; reservering av seter og 
salg av billetter i forbindelse med 
kampsportsbegivenheter; utgivelse, redigering, utleie 
og distribusjon av bøker, aviser, magasiner og andre 
tidsskrifter i forbindelse med kampsport. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245302 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200514770 
(220) Inndato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Norsk Montessori forbund, Postboks 68, 1321 
STABEKK, NO 

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

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

 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell, 
trykksaker. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet. 
 
43 Barnehager. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

 Fellesmerkebestemmelser - M medlem av Norsk 
Montessoriforbund 
 
For at en førskole/barnehage eller skole skal kunne bli 
medlem i Norsk Montessoriforbund i Norge, og ved 
dette medlemskap ha rett til å bruke fellesmerket M 
medlem av Norsk Montessoriforbund, må 
førskolen/barnehagen eller skolen delta aktivt i 
kvalitetsprogrammet til Norsk Montessoriforbund. 
Programmet vedtas av forbundsstyret. 
Kvalitetsprogrammet innebærer blant annet å ha 
personale som, etter Norsk Montessoriforbunds 
vurdering, er kvalifiserte til å arbeide i en Montessori-
førskole/barnehage eller Montessori-skole. Montessori-
skoler må i tillegg arbeide etter Montessori-læreplanen 
som er godkjent av Norsk Montessoriforbund v/ 
forbundsstyret.  
 
Uberettiget eller ureglementert bruk medfører at 
brukeren mister retten til å bruke det kombinerte 
fellesmerket.  
 
Norsk Montessoriforbund har rett til innsyn i 
førskolens/barnehagens eller skolens organisasjon, 
pedagogikk og lærernes kvalifikasjoner, og er forpliktet 
til å yte rådgivning og gi informasjon i forbindelse med 
våre vilkår for godkjenning. 
 
Ved brudd på angitte bestemmelser, forplikter Norsk 
Montessoriforbund v/ forbundsstyret seg til å gjøre 
ansvar gjeldende mot den som bruker det kombinerte 
fellesmerket uten å overholde bestemmelsene for 
bruken. 
 
Montessorilæreplanen og kvalitetsprogrammet kan til 
enhver tid endres av forbundsstyret i Norsk 
Montessoriforbund. Disse dokumentene vil bli tilsendt 
ved forespørsel til Norsk Montessoriforbund. E-mail: 
post@montessorinorge.no. 
 
Vedtatt i forbundsstyret 12. november 2007. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245303 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200716319 
(220) Inndato: 2007.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(558) Merket er et merke i farger 
(730) Innehaver: 

 Bobbys Hair & Cosmetics AS, Dronningens gate 28, 
0154 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Barberingspreparater, klebemilder for festing 

av løshår, desinfiserende såper;  hårfargestoffer 
kosmetiske produkter for hudpleie, preparater for 
hårkrølling; sminkeprodukter, såper,  sjampo, 
leppestifter, krem for hudbleking, hårspray. 
 
8 Barberredskaper, elektrsk og ikke elektrisk, 
klippemaskiner for hår, elektrisk og ikke elektrisk, 
håndapparater for hårfrisering, ikke-elektriske, krølljern, 
rettetenger for hår. 
 
26 Parykker, løshår, kunstig hår,  hårfletter,  
hårnett ,  hårnåler , hårspenner,  krøllruller, ikke 
elektriske, hår spenner, synåler. 
 
44 Frisør salonger, skjønnhetssalonger. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245304 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200801241 
(220) Inndato: 2008.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Life Travel AS, Nedre Slottsgate 4, 0157 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Organisering av reiser 
 
41 Kurs- og kulturaktiviteter 
 
43 Midlertidig innlosjering 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245305 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200610133 
(220) Inndato: 2006.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

TELENOR LINK 
(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:  
 37 Installasjon, vedlikehold, drift og 

oppgradering av tele- og dataanlegg og -systemer. 
 
38 Tele- datakommunikasjonsvirksomhet; 
telefontjenester, mobiltelefontjenester, elektroniske 
abonnementstjenester, bestilling eller endring av 
abonnementforhold via telefon eller datanettverk, 
viderekoblingstjenester for telefon og mobiltelefon; 
personsøkertjenester; telefonsvartjenester; elektronisk 
postoverføring; overføring av beskjeder, tekst, data, lyd 
og bilder via telefon, mobiltelefon, nett, datamaskiner 
og andre terminaler, SMS-tjenester, globale 
nettverkskommunikasjoner; samtalestyring i telenettet, 
rutingtjenester, samtalefordeling og kødirigering i 
telenettet; tilveiebringelse av tilgang til databaser; utleie 
og leasing av kommunikasjonsapparater; informasjon 
vedrørende data- og telekommunikasjoner; 
datanettbasert kundeinformasjonstjenester. 
 
41 Opplæringsvirksomhet innen tele- og 
datasystemer. 
 
42 Konsulent- og informasjonstjenester innen 
data og telekommunikasjon; teknisk drift, utvikling, 
vedlikehold og ajourføring av data- og 
telekommunikasjonssystemer, teknisk rådgivning 
vedrørende tele- og datakommunikasjon; EDB-
programmering; brukerstøttetjenester i tilknytning til 
dataprogramvare; tilrettelegging av data- og 
telekommunikasjonskanaler på telefon- og 
datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av 
databaser; konvertering av data lagret i et media til et 
annet; opprettelse, uforming, forvaltning og styring av 
databaser. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245306 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200801242 
(220) Inndato: 2008.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Life Travel AS, Nedre Slottsgate 4, 0157 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Organisering av reiser 
 
41 Kurs- og kulturaktiviteter 
 
43 Midlertidig innlosjering 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08

 

28 
 

(111) Reg.nr.: 245307 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200706224 
(220) Inndato: 2007.05.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

Douglas - makes life beautiful 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Strasse 4, 58099 
HAGEN, DE 

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

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

 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, badetilsetninger, hårvann; tannpussemidler; 
eye-linere; kosmetikketuier (fylte). 
 
4 Lys og veker for belysning. 
 
8 Manikyrbokser; manikyrartikler, herunder 
neglesakser og neglefiler. 
 
9 Optiske instrumenter, herunder briller, 
solbriller, brilleetuier; brillefutteraler; krypterte 
kredittkort. 
 
14 Juvelervarer, herunder ekte og imiterte 
juveler, ekte og imiterte juveler/smykker av forskjellige 
materialer; etuier for klokker, ur eller juveler/smykker; 
klokker, reisevekkerklokker og bordklokker; 
kosmetikketuier av edelt metall (tomme); pudderdåser 
og såpekopper, ikke av edelt metall.  
 
18 Varer av lær og lærimitasjoner, nemlig vesker 
og andre beholdere ikke tilpasset de gjenstandene som 
blir båret, og små gjenstander/artikler av lærvare, 
nemlig punger, lommebøker, nøkkeletuier, 
nøkkellenker; reisevesker og håndvesker; paraplyer og 
parasoller; vesker. 
 
21 Kosmetiske redskaper, nemlig kammer, 
svamper, børster, støvpensler og barberkoster, 
tannbørster, vannapparater for rengjøring av tenner og 
gummer; husholdnings- eller kjøkkenvarer av porselen 
og steintøy/keramikk; kosmetikketuier ikke av edelt 
metall (tomme); kosmetikktilbehør som inngår i klasse 
21; pudderdåser og såpekopper, ikke av edelt metall; 
kosmetikktilbehør, nemlig svamper og applikatorer. 
 
24 Hjemtekstiler, nemlig håndklær, ansiktskluter, 
badehåndklær, kluter for fjerning av sminke. 
 
25 Klær, herunder skjerf, badekåper, undertøy 
for kvinner, sko og tøfler, belter. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; 
presentasjon av varer og tjenester i store 
supermarkeder (hypermarkeder), supermarkeder, 
detaljutsalg, varehus og online-butikker; drift av store 
supermarkeder (hypermarkeder), supermarkeder, 
detaljutsalg, varehus og online-butikker, nemlig 
arrangering og avslutning av kontrakter for kjøp og salg 
av varer og bruken av tjenester; detaljhandeltjenester 
for alle varer i klassene 3, 4, 8, 9, 14, 18, 21, 24 og 25 
som nevnt ovenfor; visning og demonstrasjon av varer; 
detaljhandel vedrørende såper, parfymevarer, herunder 
eau de parfum, eau de toilette, 
aftershave/etterbarberingsvann, eteriske oljer, 
kosmetikk, dusj- og badegele, deodorantpreparater for 
personlig bruk, herunder deodoranter, 
solbruningspreparater, herunder solbeskyttelsesoljer, 
solkosmetikk, ansiktskremer, hårpleie- og 

hårbalsampreparater, herunder sjampoer, 
hårleggevann, hår-stylingprodukter, hårvann, 
tannpussemidler, kosmetikk, kosmetiske 
badepreparater, neglelakk, make-up/sminke, 
barberingspreparater, hårfjerningspreparater, 
kosmetikkbørster; detaljhandel vedrørende 
farmasøytiske preparater, hygieniske preparater for 
medisinske formål, næringstilsetninger (i klasse 5), 
herunder vitamin- og/eller mineralkombinasjoner 
og/eller planteekstrakter for pleie av hud, hår og negler, 
desinfeksjonsmidler og antiseptiske preparater; 
detaljhandel i forbindelse med solbriller, briller, 
brilleetuier; detaljhandel vedrørende juvelervarer, ekte 
og imiterte juvelervarer, også ekte og imiterte 
juvelervarer av forskjellige materialer; detaljhandel 
vedrørende edle stener, edle metaller og deres 
legeringer, mansjettknapper, slipsnåler, pynt og 
kunstarbeider av edelt metall og deres legeringer eller 
plettert dermed, klokke- og smykkeetuier, klokker, 
reisevekkerklokker og bordklokker, kosmetikketuier av 
edelt metall (tomme), pudderdåser og såpekopper, ikke 
av edelt metall; detaljhandel vedrørende varer av lær 
og lærimitasjoner, nemlig vesker og andre beholdere 
som ikke er spesielt designet for de gjenstandene som 
blir båret, nemlig beholdere og bokser, og små 
lærvarer, nemlig punger, skuldervesker, nøkkeletuier, 
toalettvesker/-mapper (ikke fylte), reisesett (lærvarer), 
reisevesker, håndvesker, kofferter, strandvesker, 
handlevesker; detaljhandel vedrørende skuldervesker, 
toalettmapper (ikke fylte), toalettvesker, manikyrsett, 
parasoller, paraplyer; detaljhandel vedrørende midler 
for fjerning av makeup/sminke, søppelbøtter, børster, 
kammer, lukt-/duftsprayflasker, elektriske børster, 
elektriske kammer, elektriske tannbørster, flasker, ikke 
av edelt metall, kosmetikkredskaper/-tilbehør, 
munnutskyllingsapparater, neglebørster, 
pudderkvaster, barberkoster, rengjøringskluter, 
svamper, såpeesker, såpeholdere, såpe-dispensere, 
tannbørster; detaljhandel vedrørende husholdnings- 
eller kjøkkenvarer av porselen og stentøy/keramikk, 
små manuelle husholdnings-, baderoms- og 
kjøkkenredskaper, glasstøy, porselen og 
stentøy/keramikk, nemlig varer av glass, porselen og 
stentøy/keramikk for husholdnings-, kjøkken- eller 
baderomsbruk, og kunstarbeider av glass, porselen og 
stentøy/keramikk, bærbare husholdnings-, baderoms- 
eller kjøkkenbeholdere (ikke av edelt metall eller 
overtrukne hermed), varmebrikker og lignende 
bordredskaper; detaljhandel vedrørende hjemtekstiler, 
nemlig håndklær, ansiktskluter, badehåndklær, kluter 
for fjerning av make-up/sminke, frottehåndklær, varer 
av frotte, nemlig badehåndklær, gjestehåndklær, 
saunahåndklær, strandhåndklær, håndklær, 
ansiktskluter og vaskevotter, barhåndklær, halstørklær, 
tehåndklær, bordduker; detaljhandel vedrørende 
pareos, badetøy, badedrakter, bikinier, badekåper, 
badejakker (inklusive forannevnte varer av frotte), 
badehetter, dusjhetter, badetøfler, badesko, klær, 
morgenkåper, fottøy, hodeplagg, skjerf, skyggeluer, 
belter, undertøy, sokker, strømper; detaljhandel 
vedrørende spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, 
juletrepynt; detaljhandel i forbindelse med badematter; 
detaljhandel i forbindelse med salg av undertøysplagg 
for menn, nemlig undertøy, nattøy og mote-badetøy, 
herunder underbukser/truser for menn, lange 
underbukser, boksershorts, bodysuit (tettsittende 
treningstøy) for menn, undertrøyer for menn, T-skjorter 
for menn, morgenkåper, undertøy for menn, pyjamaser 
(lange) for menn, pyjamaser (korte) for menn, 
nattskjorter for menn, badekåper for menn, slåbroker 
for menn, nattøy for menn, svømmeunderbukser for 
menn; detaljhandel vedrørende badeshorts for menn, 
badehetter for menn, bassengsko for menn; 
detaljhandel i forbindelse med salg av dameundertøy, 
nemlig undertøy og nattøy, herunder sett, bodier, 
topper, skjorter for kvinner, dametruser, underkjoler og 
underskjørt, undertøy for kvinner, nattskjorter 
(langermete) for kvinner, nattskjorter (kortermete) for 
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kvinner, nattkjoler (shorties) for kvinner, pyjamaser for 
kvinner, slåbroker for kvinner, badekåper for kvinner, 
drakter for kvinner, sengejakker, sjal og 
baderomstøfler. 
 
36 Utsendelse av kredittkort, sjekk-kort og 
identifikasjonskort for betaling av varer og/eller 
tjenester. 
 
39 Arrangering og bestilling av reiser; 
turisttjenester; utleie av transportmidler for personer; 
organisering av ekskursjoner og sightseeing. 
 
41 Fremskaffelse av trening og videretrening, for 
andre, innen området skjønnhetspleie og kosmetikk, 
herunder teoretisk og praktisk instruksjon i bruk av 
pleiepreparater og/eller sminke/kosmetikk. 
 
43 Fremskaffelse av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; reservasjoner av innlosjering; tjenester i 
forbindelse med innlosjering. 
 
44 Hygiene- og skjønnhetspleie for mennesker; 
tjenester fra hår- og skjønnhetssalong; skjønnhets-
konsultasjonstjenester; rådgivningstjenester i 
forbindelse med diett. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245308 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200800423 
(220) Inndato: 2008.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 NordBake AS, Luksefjellveien 217, 3721 Skien, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Økland & Co DA, Postboks 63, 2001 
LILLESTRØM, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Kosttilskudd; ernæringssupplement; 

dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; 
næringsmidler for spedbarn; vitaminer, mineraler; tran.  
 
29 Spiselige oljer og fett; fettblandinger for 
brødskiver; meieriprodukter; kandiserte frukter; 
preparerte nøtter; fruktbasert snacks; proteiner.  
 
30 Konditorvarer; bakverk; kaker; terter; 
kakepulver; spisepynt for kaker; smakstilsetninger for 
kaker; bakepulver; kakedeiger og deigvarer; 
hevningsmidler for bakverk; mel; kornpreparater; 
potetmel som næringsmiddel; brød; flatbrød; 
knekkebrød; kavringer; rundstykker; lefser, lomper, 
tortilla; havregryn; posteier; chips; sjokolade; 
sjokoladebaserte drikker; cornflakes; konfektyrer, lakris; 
marsipan; iskrem; peanøtter og jordnøtter 
(konditorvarer), karameller; pastiller; ris; riskaker; 
søtsaker; stivelse for næringsmidler; sago; tapioka; 
maisgryn; vafler; vanilje og vaniljeerstatninger; krydder; 
pizza; pasta; nudler. 
 
43 Snack-barer; kafeteriaer; restauranter; 
catering. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245309 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200800431 
(220) Inndato: 2008.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 NordBake AS, Luksefjellveien 217, 3721 Skien, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Økland & Co DA, Postboks 63, 2001 

LILLESTRØM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kosttilskudd, ernæringssupplement; 
dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; 
næringsmidler for spedbarn; vitaminer; mineraler; tran.   
 
29 Spiselige oljer og fett, fettblandinger for 
brødskiver, meieriprodukter; kandiserte frukter; 
preparerte nøtter; fruktbasert snacks; proteiner.  
 
30 Konditorvarer; bakverk; kaker; terter; 
kakepulver; spisepynt for kaker; smakstilsetninger for 
kaker; bakepulver; kakedeiger og deigvarer; 
hevningsmidler for bakverk; mel; kornpreparater; 
potetmel som næringsmiddel; brød; flatbrød; 
knekkebrød; kavringer; rundstykker; lefser; lomper; 
tortilla; havregryn; posteier; chips; sjokolade; 
sjokoladebaserte drikker; cornflakes; konfektyrer; lakris; 
marsipan; iskrem; peanøtter og jordnøtter 
(konditorvarer); karameller; pastiller, ris; riskaker; 
søtsaker; stivelse for næringsmidler; sago; tapioka; 
maisgryn; vafler; vanilje og vaniljeerstatninger; krydder; 
pizza; pasta; nudler.   
 
43 Snack-barer, kafeteriaer; restauranter; 
catering. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245310 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200800426 
(220) Inndato: 2008.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 NordBake AS, Luksefjellveien 217, 3721 Skien, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Økland & Co DA, Postboks 63, 2001 

LILLESTRØM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaker; bakverk. 
 
43 Kafeteriaer; restauranter; snack-barer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245311 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200700466 
(220) Inndato: 2007.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Snow Dragon LLC, 23000 Euclid Avenue, OH44117 
CLEVELAND, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Utstyr til snøsmelting, nemlig tung industriell 
maskineri festet til eller plassert på bakken som fylles 
med snø til smelting ved å tilføre varme. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245312 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200711131 
(220) Inndato: 2007.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 NBD Nordisk Byggdistribusjon, Svennevik, 4580 

LYNGDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

 OsiGraf Oslo AS, Nygårdsveien 20A, 1400 SKI, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Interiørmaling, utendørs maling; beregnet for 
kledning i tresortene gran, eik, furu, bjørk, or og lerk til 
bruk på fasader til hus, hytter, fritidsboliger og 
næringsbygg. 
 
6 Bygningsmaterialer av metall, stålstender. 
 
16 Whiteboard, tavler, informasjonstavle. 
 
19 Bygningsartikler- halvforarbeidet tre, 
konstruksjonsfinér, limtrebjelker, sponplater, trefinér; 
kryssfinér (x-finér), keramiske fliser, OSB (Oriented 
Strand Board), gips, MDF (Medium-Density 
Fiberboard); granulert glass for merking av veier; 
postkasser av murverk; listverk, takpanel, dørkarm, 
dører, foringer, vindu, kottdør, loftstrapp, hobbyplater 
og benkeplater.    
 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre (ikke 
opptatt i andre klasser), kork, rør, rotting, kurvfletteverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller plast.    
 
21 Glass til kjøkkenprodusenter (råglass eller 
halvfabrikata); beskyttelsesglass for vegg mellom 
kjøkkenbenk og overskap; glass brukt i dører i 
kjøkkenskap. 
 
27 Gulvbelegg, linoleum, parkett, laminat, 
keramiske fliser og tepper. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245313 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200700490 
(220) Inndato: 2007.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Wallop Defence Systems Ltd, Craydown Lane, Middle 
Wallop, SO208DX STOCKBRIDGE, HAMPSHIRE, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater og instrumenter for signalering, 
testing, måling og akustikk; elektroniske, optiske, 
akustiske, magnetiske, infrarøde og elektromekaniske 
apparater, installasjoner og utstyr samt radiofrekvens-, 
signalerings- og skipsapparater, installasjoner og utstyr 
for taktisk forsvar av luft, land og maritime områder; 
motforanstaltningssystemer for forsvar av luft, land og 
maritime områder, i form av datamaskiner og software 
for kontroll av feller, våpen, pyroteknikk, 
utskytningsapparater, prosjektiler, missiler, signallys og 
bluss; apparater for utsendelse av bluss og fallskjerm 
lys; bluss og fallskjermlys; deler og tilbehør for 
forannevnte varer. 
 
13 Forsvarsutstyr og forsvarssystemer; 
felleutstyr (våpen) og fellesystemer (våpen); våpen og 
våpensystemer; kontrollutstyr og driftsutstyr for alle 
slike systemer, utskytningsapparater for raketter, 
prosjektiler, missiler og ammunisjon; ammunisjon; 
missiler; prosjektiler; raketter; pyrotekniske apparater 
og instrumenter; eksplosive substanser, raketter og 
patroner inneholdende materiale for militær anvendelse 
i forsvar, feller og i våpensystemer; raketter og patroner 
inneholdende bluss, lys, røyk, agner eller reflekterende 
materiale for radio og radar; røykgeneratorer og 
røykdetonatorer; systemer og utstyr for å holde, lagre, 
frigi og kontrollere forsvarsanordninger så som 
ballonger, røykgenererende innretninger, 
lokkemateriale, reflekterende materiale for radio og 
radar, røyk, agner, bluss og lys; deler og tilbehør for 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245314 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200700493 
(220) Inndato: 2007.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Wallop Defence Systems Ltd, Craydown Lane, Middle 
Wallop, SO208DX STOCKBRIDGE, HAMPSHIRE, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater og instrumenter for signalering, 
testing, måling og akustikk; elektroniske, optiske, 
akustiske, magnetiske, infrarøde og elektromekaniske 
apparater, installasjoner og utstyr samt radiofrekvens-, 
signalerings- og skipsapparater, installasjoner og utstyr 
for taktisk forsvar av luft, land og maritime områder; 
motforanstaltningssystemer for forsvar av luft, land og 
maritime områder, i form av datamaskiner og software 
for kontroll av feller, våpen, pyroteknikk, 
utskytningsapparater, prosjektiler, missiler, signallys og 
bluss; apparater for utsendelse av bluss og fallskjerm 
lys; bluss og fallskjermlys; deler og tilbehør for 
forannevnte varer. 
 
13 Forsvarsutstyr og forsvarssystemer; 
felleutstyr (våpen) og fellesystemer (våpen); våpen og 
våpensystemer; kontrollutstyr og driftsutstyr for alle 
slike systemer, utskytningsapparater for raketter, 
prosjektiler, missiler og ammunisjon; ammunisjon; 
missiler; prosjektiler; raketter; pyrotekniske apparater 
og instrumenter; eksplosive substanser, raketter og 
patroner inneholdende materiale for militær anvendelse 
i forsvar, feller og i våpensystemer; raketter og patroner 
inneholdende bluss, lys, røyk, agner eller reflekterende 
materiale for radio og radar; røykgeneratorer og 
røykdetonatorer; systemer og utstyr for å holde, lagre, 
frigi og kontrollere forsvarsanordninger så som 
ballonger, røykgenererende innretninger, 
lokkemateriale, reflekterende materiale for radio og 
radar, røyk, agner, bluss og lys; deler og tilbehør for 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245315 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200801263 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.07 CH 1206/07 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

KLEVSTON 
(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 Farmasøytiske preparater for behandling og 
forebygging av diabetiske sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245316 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200801268 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.07 CH 1213/07 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

TOBLENT 
(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 Farmasøytiske preparater for behandling og 
forebygging av diabetiske sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245317 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701595 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
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skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

(111) Reg.nr.: 245318 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701597 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og ¿maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, lær og lærimitasjoner samt 
varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 
skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, 
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parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer;  tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 

tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245319 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200801267 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.07 CH 1209/07 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

MOABAL 
(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 Farmasøytiske preparater for behandling og 
forebygging av diabetiske sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245320 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701598 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 

skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer;  tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245321 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701620 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 

skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245322 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200801265 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tormod Espelid AS, Nybøveien 1, 5221 NESSTUN, NO
(740) Fullmektig: 

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

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

installasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 245323 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701765 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og ¿maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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 
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møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 

kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245324 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701768 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer;  tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
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restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245325 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200801276 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.07 CH 1211/07 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

PIVELECT 
(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 Farmasøytiske preparater for behandling og 
forebygging av diabetiske sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245326 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701769 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
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alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 245327 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701770 
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(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
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skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
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skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

(111) Reg.nr.: 245329 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
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(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 
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(740) Fullmektig: 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
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alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, lær og lærimitasjoner samt 
varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 
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skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 

restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245331 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701774 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 

kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245332 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701775 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 

skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245333 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701777 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
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tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245334 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701778 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
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kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245335 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701779 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
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kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 

finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245336 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701780 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08

 

53 
 

database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(210) Søknadsnr.: 200701781 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 
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 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
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opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245338 
(151) Reg.dato.: 2008.04.11 
(210) Søknadsnr.: 200701782 
(220) Inndato: 2007.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler 
for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, 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, uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, 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, apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, 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, 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, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, 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), tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, 
fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og 
annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill 
og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser, juletrepynt, 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, 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, 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder 
på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk; 
demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
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salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, 
nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, 
veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 
tilbudt og/eller levert online fra en database, 
kabelmedia eller via internett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245339 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801589 
(220) Inndato: 2008.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 G-Star International BV, Keienbergweg 100, 1101GH 
AMSTERDAM, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, midler mot solbrenthet (kosmetiske 
preparater);hårvann. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; bager og 
ryggsekker, skinn til lommebøker; kofferter og 
reisevesker; paraplyer 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter (bekledning) 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245340 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200716216 
(220) Inndato: 2007.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Amisol Travel AS, Bragernes Torg 4, 3017 DRAMMEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Reisearrangør. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 245341 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200607139 
(220) Inndato: 2006.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Thorn Lighting Group, 20 Farringdon Road, EC1M3AP 
LONDON, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater og installasjoner for belysning; 
lysarmatur; lysanlegg; lamper; lysende legemer; 
lysbrytere; lampeholdere; lampemuffer; glødetråder; 
lyspærer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245342 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801592 
(220) Inndato: 2008.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Multi-Chem Group LLC, 5301 Knickerbocker Road, 
Suite 200, TX76904 SAN ANGELO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle og 
vitenskaplige formål, herunder forbindelser og 
elementer vedrørende produksjon av olje og gass. 
 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning, industriell analyse og forskning; rådgivning 
på området gass- og oljeproduksjon. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245343 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801593 
(220) Inndato: 2008.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Hero Time Machinen Co Ltd, Hongqi Ciwu 

Town, Zhuji, 311835 zhejiang, CN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Gravemaskiner, mekaniske skuffer, 

jerbaneanleggsmaskiner; veianleggsmaskiner; 
gruvearbeidsmaskiner; jordbruksmaskiner; 
styringsapparater til lasting og lossing; flerbruks 
veivedlikeholdsmaskiner; agitatorer; grøftegravere 
(maskiner). 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245344 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801594 
(220) Inndato: 2008.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

MULTI-CHEM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Multi-Chem Group LLC, 5301 Knickerbocker Road, 
Suite 200, TX76904 SAN ANGELO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle og 
vitenskaplige formål, herunder forbindelser og 
elementer vedrørende produksjon av olje og gass 
 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning, industriell analyse og forskning; rådgivning 
på området gass- og oljeproduksjon. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245345 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801596 
(220) Inndato: 2008.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

MULTI-STIM 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Multi-Chem Group LLC, 5301 Knickerbocker Road, 
Suite 200, TX76904 SAN ANGELO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og verktøymaskiner, herunder 
produksjonsutstyr for gassbrønner. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245346 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801597 
(220) Inndato: 2008.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Wyeth, Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 
US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater for behandling av 
kvinnelige tilstander i forbindelse med overgangsalder 
og etter overgangsalderen, samt farmasøytiske 
preparater for å forhindre og behandle benskjørhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245347 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200709525 
(220) Inndato: 2007.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Habberstad AS, Wergelandsveien 1, 0167 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Konsulentbistand i forretningssaker, 

konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, 
konsultasjoner i personalspørsmål, organisasjons- og 
forretningsledelse (rådgivning om-), 
outsourchingtjenester (forretningsassistanse), 
personalspørsmål (konsulentvirksomhet vedrørende-), 
personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter, personellrekruttering. 
Regnskapsanalyser, regnskapsførsel, 
regnskapskontroll, rådgivning for rasjonalisering av 
forretninger, rådgivning om organisasjon- og 
forretningsledelse, rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse, undersøkelser (markeds-), utsetting 
av tjenester (forretningsassistanse), økonomisk 
planlegging, økonomiske beregninger. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245348 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801653 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 SRG International AS, Klæbuv 196B, 7037 
TRONDHEIM, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske databaser på områdene for 

markedsundersøkelser, mediaundersøkelser, 
reklameundersøkelser, forretnings- og 
bedriftsundersøkelser, for undersøkelser på 
forbrukerkjøp og forbrukeroppførsel, for måling av 
mediapublikum, mediaoppslutning, og for 
forretningsrådgivning, alle i nedlastbar form eller 
innregistrert på computermedia 
 
16 Trykksaker, brosjyrer, reklamemateriell, 
magasiner og publikasjoner 
 
35 Meningsmålinger; gallupundersøkelser; 
spørreundersøkelser;  markedsundersøkelser, 
mediaundersøkelser, reklameundersøkelser, 
forretnings- og bedriftsundersøkelser, undersøkelser 
vedrørende forbrukerkjøp og forbrukeroppførsel; 
statistisk informasjon; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; bedriftsopplysninger. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245349 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200709710 
(220) Inndato: 2007.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Banco Itaú Holding Financeira SA, Praca Alfredo 
Egydio de Souza Aranha 100, Torre Itausa SÂO 
PAULO, BR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245350 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200709711 
(220) Inndato: 2007.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Banco Itaú Holding Financeira SA, Praca Alfredo 
Egydio de Souza Aranha 100, Torre Itausa SÂO 
PAULO, BR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245351 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200714683 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Multidata Norge AS, Postboks 92, 1364 HVALSTAD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

software og dataprogrammer. 
 
42 Teknologiske tjenester; konsulentvirksomhet 
vedrørende datamaskiner og dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245352 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200714684 
(220) Inndato: 2007.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Omicrom Invest AS, Postboks 1206, 0367 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Kjøretøyer, biler. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245353 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200612756 
(220) Inndato: 2006.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Healthworld BV, 100 Avenue of the Americas, 
NY10013 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
annonsering, reklametjenester, publisitetstjenester, 
ledelse, rådgivning, konsulentvirksomhet og 
Informasjonstjenester i forbindelse med noen av de 
forannevnte tjenestene; reklamebyrå, 
annonsebyråtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245354 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200702156 
(220) Inndato: 2007.02.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

GLOW BY J.LO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 JLO Holding Co LLC, c/o Murphy & Kress Inc, 2401 
Main Street, CA90405 SANTA MONICA, US 

(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfyme, nemlig eau de toilett; kosmetikk, 
hudpleieprodukter, nemlig body lotion og dusjsåpe og -
gel. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245355 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801656 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

MAGIC Ice Hotel 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Magic North AS, Postboks 912, 8001 BODØ, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 

midlertidig innlosjering. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 245356 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200711088 
(220) Inndato: 2007.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Trilegiant Corp, 100 Connecticut Avenue, CT06850 
NORWALK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Registrering, administrering, forvaltning, 
oppdatering, endring og systematisering av data på en 
database relatert til bankkort, kjøpe- og kredittkort, 
kredittkort, lojalitetskort og annen personlig eiendom; 
inkludert slike tjenester fremskaffet on-line fra en 
computer database eller via verdensomspennende 
web; personlig kjøpeassistanse og rådgivning, inkludert 
fremskaffelse av informasjon om produkter og tjenester, 
om priser på produkter og tjenester, samt tilgjengelighet 
av produkter og tjenester. 
 
36 Overvåking av finansielle transaksjoner; 
finansielle informasjonstjenester relatert til mistede eller 
stjålne kort; kredittforvaltningstjenester vedrørende 
utstedelse av nye eller erstatningskort; utstedelse av 
nye eller erstatningskort; kredittforvaltningstjenester; 
risikoforvaltningstjenester; tjenester vedrørende 
overvåking av kredittrisiko; kredittinformasjonstjenester; 
kredittvurderingstjenester; informasjonstjenester relatert 
til alle forannevnte tjenester fremskaffet on-line fra en 
computer database og via Internet; 
kortbeskyttelsestjenester; kortforsikringstjenester; 
tjenester vedrørende tyveribeskyttelse og forsikring av 
kort og kjøpe- og kredittkort; tilbakebetalingsforsikring 
for kort og kjøpe- og kredittkort; fremskaffelse av 
informasjon på området for kreditt, kredittrapporter og 
kredittrisiko; og betaling av utgifter som følge av en 
hendelse vedrørende personlig datatyveri som 
resulterer i åpning av falske kontoer; 
registreringstjenester vedrørende meldinger om 
mistede kort. 
 
38 Fremskaffelse og drift av 
kommunikasjonssystemer; fremskaffelse av 
kommunikasjonsfasiliteter for utveksling av data; 
overføring av data; inkludert tjenester fremskaffet on-
line fra en computer database eller via 
verdensomspennende web. 
 
42 Computertjenester, nemlig fremskaffelse av 
en webside hvor medlemmer kan få tilgang til en 
database med informasjon vedrørende 
sosialtrygdregistreringer, medisinske registreringer, 
eller registreringer vedrørende kjøring hva angår 
medlemmene selv eller deres familie. 
 
45 Online kortovervåkning vedrørende kjøpe- og 
kredittkort, betalingskort og bankkort; 
sikkerhetstjenester vedrørende kjøpe- og kredittkort, 
betalingskort og bankkort; overvåking av 
forbrukerkredittrapporter og fremskaffelse av varsling 
med hensyn til enhver endring i samme; overvåking av 
Internet websider, meldingstavleforum, Internet 
samtalerom (irc), blogger og andre online lokaliteter for 
personlig identitetsinformasjon og kjøpe- og 
kredittkortnumre, og fremskaffelse av varsling med 
hensyn til enhver kompromitterende informasjon eller 
endringer i samme; tjenester vedrørende mistet 
eiendom; fremskaffelse av informasjon vedrørende 
sikkerhet i forbindelse med pengeoverføringer; 
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rådgivning vedrørende samt koordinering av aktiviteter 
med hensyn til forhindring av bedrageri; rådgivning til 
detaljhandlere vedrørende forholdsregler som bør tas 
for å unngå bedrageri; personlige sikkerhetstjenester; 
informasjonsrådgivning og assistanse relatert til 
beskyttelse av personlig informasjon; 
informasjonsrådgivning og assistanse relatert til 
forhindring, oppdagelse og gjenvinnings- og 
inndrivningsprosess i saker vedrørende identitetstyveri; 
identitetsbekreftelsestjenester; vedlikehold, beskyttelse 
og sikkerhetstjenester vedrørende personlige data; 
overvåkings- og rådgivningstjenester vedrørende 
personlige, velger-, medisinske, dentale, kjørings-, 
utdannelses- og kredittregistreringer, referanser og 
undersøkelser; dokumentregistreringstjenester; alle 
foregående tjenester i form av tjenester til individer; 
returneringstjenester vedrørende mistet eiendom; 
inspeksjon av hjem med det formål å lage inventarliste 
sikkerhetsformål; forvaring og vokting av eiendom og 
dokumenter; informasjonstjenester relatert til alle foran 
nevnte tjenester; personlige ledsagertjenester for 
reisende på guidede turer; informasjon som leder til 
identifisering, erstatning eller returnering av pass, 
kjørelisenser, identitetskort, bagasje og nøkler, i form 
av tjenester vedrørende mistet eiendom; tjenester 
vedrørende gjenoppbygging av omdømme, i form av 
sikkerhetstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 245358 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200711937 
(220) Inndato: 2007.10.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; båndopptakere; 
kassettspillere; kassetter; plater; høyttaler; kikkerter; 
kalkulatorer; videokameraer; kameraer; CD-rom; CD-
romstasjoner (som del av en computer); CD rom 
skrivere (som del av en computer); mobiltelefoner; 
tilbehør til mobiltelefoner; mobiltelefonholdere; flatskiver 
til mobiltelefoner; CD spillere; CD opptakere; CD'er; 
dataspillprogrammer; dataspillkassetter og disketter; 
computere; computer hardware; tastatur til computere; 
monitorer til computere; mus til computere; 
diskstasjoner til computere; computer software; 
trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale 
kameraer; DVD'er; DVD spillere; DVD opptakere; 
DVD'er; digitale videoer; elektroniske personlige 
planleggingskalendere; etuier til briller; briller; 
hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3 
spillere; modemer (som del av en computer); 
musematter; spillefilmer; personsøkere; stereoanlegg; 
digitale PA'er ("personal assistant"); printere; radioer; 
solbriller; telefoner; TV'er; videokameraer; 
videokassettopptakere; videokassettspillere; 
videospillkassetter; videospilldisketter; videokassetter; 
videofoner; walkie-talkier; håndledds- og armstøtter til 
bruk ved computere. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer; adressebøker; 
almanakker; applikasjoner i form av avtrekksbilder; 
avtalebøker; kunstrykk; malersett til kunst og håndverk; 
autografbøker; babybøker; kulepenner; baseballkort; 
binders; bokstøtter; bokmerker; bøker; plakater til å 
klistre på støtfangere; kalendere; tegneserier; julekort; 
kritt; aktivitetsbøker for barn; brikker laget av papir; 
myntealbum; fargebøker; fargestifter; tegneseriehefter; 
tegneserier; kupongbøker; avtrekksbilder; dekorpapir; 
dagbøker; engangsbleier for babyer; linjaler; 
konvolutter; viskelær; tusjpenner; (i undervisning) kort 
som fremvises for elevene i et kort glimt (for å se om de 
husker det siden); gavekort; gavepapir; globuser; 
takkekort; gjestebøker; magasiner; kart; minnekort; 
modelleringsleire; nyhetsbrev; aviser; notatpapir; 
notatbøker; notatbokpapir; bilder; papirflagg; party 
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effekter av papir; partyhatter av papir; 
kakedekorasjoner av papir; partydekorasjoner av papir; 
papirservietter; partybagger av papir; brevvekter; 
gavebånd i papir; papirvimpler; kuvertbrikker av papir; 
dekkeserviett av papir; penn- og blyantholdere; 
blyanter; blyantspissere; beholdere og esker til blyanter 
og penner; penner; tidsskrifter; fotoalbum; fotografier; 
trykte malerier; bildebøker; portretter; postkort; postere; 
trykte premier; trykte sertifikater; trykte invitasjoner; 
trykte menyer; oppskriftsbøker; gummistempler; 
byttekort; frimerkealbum; skrivesaker og papirvarer; 
stiftemaskiner; klistremerker; handlekort; ugraderte 
linjaler; skrivepapir; skriveredskaper. 
 
25 Klær; hodeplagg; sportssko; store, mønstrete 
tørkler; baseballskyggeluer; omslagssjal og -bekledning 
til strandbruk; strandtøy; belter; smekker; bikinier; 
blasere; støvler; sløyfer; brystholdere; skyggeluer; 
skinnbukser; smekker av tøy; kåper; dresser; 
ørevarmere; fottøy; hansker; golfskjorter; Halloween 
kostymer; hatter; pannebånd; hodeplagg; strømper; 
barnetøy; jakker; olabukser; gensere; lommetørkler; 
trikoter; leggvarmere; votter; slips; nattskjorter; 
nattkjoler; pyjamaser; bukser; strømpebukser; polo 
skjorter; ponchoer; regnetøy; badekåper; sandaler; 
skjerf-, skjorter; sko; skjørt; slacks (lange bukser); 
slippers; nattøy; sokker; strømper; sweaters; 
treningsbukser; treningsgensere; svømmedrakter; 
singletter; tights; T-skjorter; undertøy; vester; armbånd. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler 
(ikke opptatt i andre klasser); juletrepynt; actionbaserte 
ferdighetsspill; actionfigurer og tilbehør dertil; brettspill; 
kortspill; fleraktivitetsleker for barn; badminton sett; 
ballonger; basketballer; badeleker; baseballer; 
beachballer; erteposer; dukker laget av erteposer; 
byggeklosser; bowlingballer; tryllestaver som kan lage 
blåsebobler og blåseboblesett; sjakksett; lekesminke 
for barn; julesokker; juletrepynt; samlefigurer; baby 
calls; leker til krybbesenger; sendeplater; dukker; 
dukkeklær; tilbehør til dukker; dukkesett; elektriske 
actionleker; utstyr solgt som tilbehør til spillkortleker; 
fiskeredskaper; golfballer; golfhansker; 
golfballmarkører; håndholdte enheter for spilling av 
elektroniske spill; hockey pukker; oppblåsbare leker; 
puslespill; hoppetau; drager; trylletriks; klinkekuler; 
manipulasjonsspill; mekaniske leker; spilledåser; 
musikkleker; selskapsleker; partyleker i form av små 
leker; partyspill; spillekort; leker laget av plysj; dukker; 
rulleskøyter; gummiballer; rullebrett; fotballer; 
rokkeringer; klemmeleker; fylte ("stuffed") leker; 
bordtennisbord; målspill; teddybjømer; tennisballer; 
actionfigurer; bøtte og spade sett; lekemobiler; 
lekekjøretøy; lekemopeder; lekebiler; lekesett for 
hobbyhåndverk; lekefigurer; lekebanker; lekelastebiler; 
lekeklokker; trekk-opp leker; jojo'er. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, 
presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TV 
og radioprogrammer; produksjon, presentasjon, 
distribusjon og utleie av lyd og videoopptak; 
underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdningsshow og interaktive programmer for 
distribusjon via TV, kabel, satellitt, lyd og video media, 
kassetter, laserdisker, computerdisker og elektronisk; 
produksjon og anskaffelse av underholdning, nyheter 
og informasjon via kommunikasjons- og 
computernettverk; underholdningspark- og 
temaparkstjenester; utdannelse og 
underholdningstjenester utført i eller forbundet med 
temaparker; live scene show; presentasjon av 
liveopptredener; teaterproduksjoner; 
underholdningstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

(111) Reg.nr.: 245359 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200714693 
(220) Inndato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

ALPHA JECT MICRO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pharmaq AS, Postboks 267 Skøyen, 0213 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Veterinærmedisinske preparater, vaksiner. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245360 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200712382 
(220) Inndato: 2007.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 

Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, 
US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, 
sigarettfiltere, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245361 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200714114 
(220) Inndato: 2007.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Soya Concept A/S, Grundtvigs Allé 171, 6400 
SØNDERBORG, DK 

(740) Fullmektig: 
 Pål Brandsæter, c/o Norsk Moteforum, rom 420, Sjølyst 

Plass, 0278 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245362 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801262 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(558) Merket er et  merke i farger 
(730) Innehaver: 

 Rom for Design, Fabrikkgt. 5, 5059 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler herunder kontormøbler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245363 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200714702 
(220) Inndato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Norges Fotballforbund, Serviceboks 1 Ullevaalstadion, 

0840 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper, parfymevarer, kosmetikk 

 
8 Kniver, gafler og skjeer, barberkniver, -høvler 
og -maskiner. 
 
14 Smykker og armbåndsur 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bøker, kalendre, skrivesaker og 
 papirvarer, instruksjons- og 
undervisningsmateriell.  
 
18 Kofferter og reisevesker, paraplyer, 
parasoller. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, håndklær.   
 
25 Klær, fottøy; hodeplagg  
 
28 Spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler.   
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, konserverte tørrede 
og kokte frukter og grønnsaker, syltetøy og kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter     
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, næringsmidler 
av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis.    
 
31 Friske frukter og grønnsaker.   
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32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuice.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.  
 
39 Organisering av reiser.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter.   
 
43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245364 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200800468 
(220) Inndato: 2008.01.10 
(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:  

 29 Kompotter og fruktbaserte desserter. 
 
32 Fruktdrikker og fruktjuicer; fruktnektar; 
mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; limonader; saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245365 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801266 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Pallas Finans AS, Granveien 24 C, 1394 NESBRU, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245366 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200704519 
(220) Inndato: 2007.04.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Iittala AB, Box 23, 26321 HÖGANÄS, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Knivsmedvarer og bestikk, herunder 

beskjæringskniver, bordbestikk (kniver, gafler og 
skjeer), bordsølv (matbestikk), grønnsakkniver, -
hakkere og -strimlere, hakkekniver, kniver, boksåpnere 
(ikke-elektriske), kjøttøkser, østersåpnere, sakser, øser 
og sleiver (håndredskap); blanke våpen; brynesteiner, 
futteraler og slirer for kniver, mortere, nøtteknekkere, 
kvessesteiner (håndverktøy), kvessestål for kniver, 
slipesteiner (håndverktøy), slipeskiver, tenger, økser. 
 
14 Bordserviser av edelt metall; bordsølv 
(serviser). 
 
21 Redskap og beholdere for 
husholdningsformål samt kjøkkenutstyr og husgeråd for 
kjøkkenet (ikke av edle metaller eller overtrukne 
dermed), varer av glass, porselen og keramikk ikke 
opptatt i andre klasser; brikker for husholdningsformål, 
fat, bordoppsatser, husholdningsbeholdere; bordstativ 
for olje og eddik; begere; kjøkkenbeholdere; husgeråd, 
kandelabere, krus, pokaler, salt- og pepperkar, 
saltbøsser, seidler, siler; sukkerskåler, suppeskåler; 
tefat, tekanner, tekuler, teserviser, tesiler; vaser; 
eggeglass, tallerkener, ikke-elektriske kaffekanner, 
kaffeserviser, alle forannevnte varer av edelt metall. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245367 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801658 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Fokus Bemanning, v/ Odd-Arne Mathisen, Neuberggt 
19A, 0367 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Rekruttering av personell, vikarbyrå, utleie av 
arbeidskraft. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245368 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801259 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kari Andresen, Elleveien 8 B, 1440 DRØBAK, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Frisørtjenester (frisørsalonger) 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245369 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801901 
(220) Inndato: 2008.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Landsbygg AS, Postboks 1050 Hoff, 0218 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Overflatebehandling til bruk på ulike 
konstruksjoner som har råte- og 
korrosjonsforebyggende virkning;  Maling, fernisser, 
lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245370 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200602469 
(220) Inndato: 2006.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Kohler Co, 444 Highland Drive, WI53044 KOHLER, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer; avlukker av metall for bad, metallrammer for 
dusjbåser, metallkroker, metallknagger, runde 
dørhåndtak av metall, hengsler av metall, 
skuffehåndtak av metall, dørhåndtak av metall, 
møbelhåndtak av metall, metallhåndtak, metallklinker, 
metallhasper, metallben, metallrammer, metallrør, 
metalldører og metalldørrammer, rammer av metall, 
metallrekkverk, metallgelendere, dørterskler av metall, 
ende- og avslutningsstykker av metall, lagringsenheter 
av metall, manuelt drevne metallventiler og 
metallfester, metallskruer, metallbolter, 
metallpakninger, isenkramvarer av metall, alle de 
forannevnte varer hovedsakelig av metall, ventiler av 
metall (andre enn deler av maskiner); propper og 
tetningspropper av metall for bruk med servant-, bade- 
og dusjsluk. 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; 
badekummer, boblebad, badekar, boble- og 
massasjebad og badinnstallasjoner; dusjer og 
dusjinstallasjoner; elektriske dusjer; elektriske 
vannvarmere; dusjbåser av metall; dusjavlukker; dusj- 
og badekabinetter; dusjbunner; dusjhoder; dusjdører; 
vannavlederventiler; dusjsprøytehoder; servanter; 
vasker; bidet; toaletter; klosettskåler; klosettseter; 
automatiske toaletter; automatiske 
nedspylingsapparater; vannklosetter; lys og lamper; 
taklys; taklys for møbler; elektrisk belysning; 
lysarmaturer; avløp, kummer og servanter; søyler og 
sokler for servanter, vasker og kummer; kraner; 
tappekraner; automatiske kraner eller tappekraner; 
vannfiltre; termostatstyrte, infrarødstyrte, radarstyrte 
eller elektronisk styrte kraner og tappekraner; elektriske 
håndtørrere; silkurver for bruk med servant-, bad- og 
dusjsluk; automatiske håndtørreapparater; avløpsrør for 
bad; vannstyringsventiler for vanncisterner; 
vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for kraner og 
tappekraner; urinaler; vanncisterner; apparater og 
installasjoner for bløtgjøring av vann; 
baderomsarmatur; drikkefontener; badstuer; sanitære 
apparater og installasjoner; vanntilførselsapparater og 
sanitærutstyr; badekar, badekummer og boblebad av 
metall; metallkummer og metallkumenheter. 
 
20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast; baderomsmøbler; 
møbler for hus og hjem; møbler for kontorer; skap; 
benkeplater/bordplater; senger; benker; bokhyller; 
lenestoler; stoler; kommoder; konsoller; pulter; 
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skrivebord; anretningsbord; toalettkommoder; kabinett; 
serveringsbord; avlastningsbord; sidebord; stativer; 
pidestaller; krakker; reoler; bord; møbeldører av glass; 
møbeldører; bambusgardiner; møbler laget av rotting; 
madrasser; hyller; statuer av tre, voks, gips eller plast; 
toalettbord med inkorporert vaskeservant for baderom; 
metallskap, metallhyller; hendler og håndtak (ikke av 
metall) for cisterner; propper og tetningspropper for 
bruk med servant-, bade- og dusjsluk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245371 
(151) Reg.dato.: 2008.04.14 
(210) Søknadsnr.: 200801911 
(220) Inndato: 2008.02.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Toppen 10 Media Norge AS, Enebakkveien 69, 0192 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; data software, 
herunder data software for søking, innsamling, 
indeksering og organisering av informasjon i datanett, 
Internett søkemotor i form av dataprogram for selektiv 
informasjonsinnhenting og publisering av informasjon; 
data software for organisering, lagring og presentasjon 
av kartdata; data software for organisering, indeksering, 
lagring og presentasjon av selskapsinnformasjon, 
annonsetekster, og logoer 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; utleie av 
reklameplass; innsamling, indeksering, organisering og 
lagring av handelsinformasjon, selskapsinformasjon, 
forretningsopplysninger, annonsetekster, logoer og 
kartdata; innsamling av slik informasjon for bruk i 
databaser; datasøk i datafiler for andre; presentasjon 
av annonse- og reklameinformasjon sammen med 
resultater av datasøk; presentasjon av annonse- og 
reklameinformasjon sammen med kartdata; alle foran 
nevnte tjenester tilbudt via Internet eller tilsvarende 
kommunikasjonsnett; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter.   
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet   
 
42 Design og utvikling av dataprogrammer; 
design av computersystemer; utvelgelse og 
presentasjon av informasjon og data for andre, 
fremskaffelse av brukergrensesnitt for tilgang til 
informasjon og informasjonssamlinger; datatjenester, 
nemlig opprettelse av indekser over informasjon, 
selskapsinformasjon, annonser og reklame, kartdata, 
web-områder, web-sider og andre informasjonskilder; 
konvertering, integrasjon og presentasjon av forskjellige 
typer data, herunder integrasjon av kartdata, grafiske 
symboler og tekst, alle foran nevnte tjenester også 
tilbudt via Internett eller tilsvarende 
kommunikasjonsnett; vitenskaplige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; 
industriell analyse og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245372 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801219 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(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:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for 
spedbarn; dietetiske preparater; dietetisk margarin; 
ernæringssupplement; kosttilskudd.   
 
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; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, 
salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi.    
 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08
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(111) Reg.nr.: 245373 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801221 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(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:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for 
spedbarn; dietetiske preparater; dietetisk margarin; 
ernæringssupplement; kosttilskudd.   
 
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; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, 
salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi.    
 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245374 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801222 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for 
spedbarn; dietetiske preparater; dietetisk margarin; 
ernæringssupplement; kosttilskudd.  
 
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; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, 
salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi  
 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08
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(111) Reg.nr.: 245375 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801223 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for 
spedbarn; dietetiske preparater; dietetisk margarin; 
ernæringssupplement; kosttilskudd.  
 
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; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, 
salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi.  
 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245376 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801220 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(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:  
 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 

dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for 
spedbarn; dietetiske preparater; dietetisk margarin; 
ernæringssupplement; kosttilskudd.  
 
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; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, 
salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi.  
 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08
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(111) Reg.nr.: 245377 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801659 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bocata Paleet AS, c/o Nobel Catering, Eiksveien 110, 
1361 ØSTERÅS, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245378 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801216 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Nofi Tromsø Eiendom AS, Stakkevollveien 31, 9010 
TROMSØ, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Personlige beskyttelsesanordninger mot 
ulykker til sjøs; redningslensesystemer 
(beskyttelsesanordninger mot ulykker til sjøs); 
redningslensesystemer i form av en lang rekke 
sammenhengende livbøyer; oppblåste eller 
oppblåsbare livbøyer; livbøyer festbare til en line; 
redningsvester, redningsbøyer, redningsflåter, 
redningsseil, redningsbelter, flottører.  
 
35 Markedsføring og salg av personlige 
beskyttelsesanordninger mot ulykker til sjøs, av 
redningslensesystemer (beskyttelsesanordninger mot 
ulykker til sjøs), av redningslensesystemer i form av en 
lang rekke sammenhengende livbøyer, av oppblåste 
eller oppblåsbare livbøyer, av livbøyer festbare til en 
line, av redningsvester, redningsbøyer, redningsflåter, 
redningsseil, redningsbelter, og av flottører. 
 
37 Reparasjonsvirksomhet; vedlikehold, 
reparasjon og oppdatering av personlige 
beskyttelsesanordninger mot ulykker til sjøs, av 
redningslensesystemer (beskyttelsesanordninger mot 
ulykker til sjøs), av redningslensesystemer i form av en 
lang rekke sammenhengende livbøyer, av oppblåste 
eller oppblåsbare livbøyer, av livbøyer festbare til en 
line, av redningsvester, redningsbøyer, redningsflåter, 
redningsseil, redningsbelter, og av flottører. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245379 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801660 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.13 US 77/253,475 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Syntheon Inc, 1550 Coraopolis Heights Road, PA15108 
MOON TOWNSHIP, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 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.  
 
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer. 
 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, 
glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som 
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av 
metall); monumenter (ikke av metall). 
 
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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245380 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801661 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Janove Thorbjørnsen AS, Dalen 54, 5416 STORD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaffe, te, kakao. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 



 registrerte varemerker 2008.04.21 - 17/08
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(111) Reg.nr.: 245381 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200713701 
(220) Inndato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Mitac International Corp, No 1, R & D II Road, Hsinchu 

Science-Based Industrial Park HSINCHU HSIEN, 
TAIWAN, CN 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Eksport- og importbyråer; byråtjenester i 
forbindelse med prising av produkter, budgivning og 
salg for nasjonale og utenlandske fabrikanter; kjøp av 
byråtjenester for andre; auksjoner; Internett auksjoner; 
gjennomføring av markedsundersøkelser; 
gjennomføring av offentlige meningsmålinger; 
gjennomføring av seeroppslutningsmålinger forbundet 
med TV program; gjennomføring av 
forretningsundersøkelser; PR; postordretjenester 
angående alle typer elektriske apparater og 
elektroniske utstyr og satellittnavigasjonssystem, 
nemlig GPS ("global positioning system"); 
tilveiebringelse av postordreforretninger gjennom TV; 
betjening av online shopping sider angående alle typer 
elektriske apparater og elektroniske utstyr og 
satellittnavigasjonssystem, nemlig GPS ("global 
positioning system"); elektroniske shopping butikker 
angående alle typer elektriske apparater og 
elektroniske utstyr og satellittnavigasjonssystem, 
nemlig GPS ("global positioning system"); 
detaljhandelstjenester av elektroniske apparater og 
anordninger og elektroniske redskap; etablering av 
computer informasjonssystemdatabanker; kompilasjon 
av computerdatabaser; drift av computerbaserte filer; 
søketjenester i forbindelse med databaserte datafiler; 
drift av databaserte databaser. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245382 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200705324 
(220) Inndato: 2007.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

THE SPIDERWICK CHRONICLES
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Paramount Pictures Corp, 5555 Melrose Avenue, 
CA90038-3197 LOS ANGELES, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 T-skjorter, gensere, jakker, pyjamaser, 
ermeløse topper og vester (tank tops), treningsbukser, 
shorts, bukser, skjerf, hansker, lueskygger, luer og 
caps, hatter, fottøy, belter, hofteholdere, 
halloweenkostymer, forkler til drakter. 
 
28 Dukker og tilbehør til slike, actionfigurer og 
tilbehør til slike, plysjleker, ballonger, brettspill, 
lekebyggeklosser, spillkort, manipulasjonsleker, 
puslespill, lekekjøretøy, utstyr til bruk i forbindelse med 
hobbyvirksomhet og laging av lekemodeller, 
musikkleker, lekefigurer og -statuetter laget av plast, 
sparebøsser, leker i form av snøglober, yo-yo'er, drager 
(kites), lekesvømmebasseng, gyngesett og huskesett 
(lekeapparater), lekespilledåser, rulleskøyter, rullebrett 
(skateboards), halloweenmasker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245383 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801274 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.07 CH 1210/07 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

VIEGLEP 
(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 Farmasøytiske preparater for behandling og 
forebygging av diabetiske sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245384 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200715636 
(220) Inndato: 2007.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Box Group AS, Postboks 4503 Nydalen, 0404 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Transportable hus av metall; sikkerhetsskap 

og -skrin; postkasser av metall; lastebærere og bakker 
av metall for transport og ombæring av post og pakker; 
containere av metall. 
 
9 Vitenskapelige og elektriske, apparater og 
instrumenter, samt apparater til undervisning; 
magnetiske databærere; datamaskinprogrammer, 
elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, 
elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, 
lysskilt, radiomaster, mekaniske skilt, 
fordelingsautomater, automater for utlevering av 
pakker. 
 
20 Møbler; postkasser, ikke av metall eller 
murverk; lastbærere og bakker av plast for transport og 
ombæring av post og pakker; containere, ikke av 
metall.   
 
36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
betalingsformidling. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og 
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av 
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; 
kommunikasjon ved optisk fibemettverk; 
satellittoverføring.  
 
39 Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, 
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før 
sending, vareombringelse); kurértjenester, 
postombæring. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245385 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200715669 
(220) Inndato: 2007.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Box Group AS, Postboks 4503 Nydalen, 0404 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Transportable hus av metall; sikkerhetsskap 

og -skrin; postkasser av metall; lastebærere og bakker 
av metall for transport og ombæring av post og pakker; 
containere av metall.  
 
9 Vitenskaplige og elektriske, apparater og 
instrumenter, samt apparater til undervisning; 
magnetiske databærere, datamaskinprogrammer, 
elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, 
elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, 
lysskilt, radiomaster, mekaniske skilt, 
fordelingsautomater, automater for utlevering av 
pakker.  
 
20 Møbler; postkasser, ikke av metall eller 
murverk; lastbærere og bakker av plast for transport og 
ombæring av post og pakker; containere, ikke av 
metall.  
 
36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
betalingsformidling.     
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og 
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av 
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner;  
kommunikasjon ved optisk fibernettverk; 
satellittoverføring.     
 
39 Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, 
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før 
sending, vareombringelse); kurértjenester, 
postombæring. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245386 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200800002 
(220) Inndato: 2008.01.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Standard Online AS, Postboks 252, 1326 LYSAKER, 
NO 

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
 
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  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245387 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801666 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902, WI53177-0902 
STURTEVANT, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Rengjøringsmidler og poleringsmidler til bruk 
på harde flater i kommersielle, industrielle og 
instilusjonelle miljøer 
 
5 Desinfiseringsmidler og steriliseringsmidler til 
bruk på harde flater i kommersielle, industrielle og 
institusjonelle miljøer 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245388 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801668 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Databehandlingsutstyr, dataprogrammer og 
datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245389 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200800447 
(220) Inndato: 2008.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Carmen Germaine Kadim, Grefsheimvegen 107, 2350 

NES PÅ HEDMARK, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdanningsvirksomhet; utdanning innenfor 
alternativ behandling av hund. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245390 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801669 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast 

eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 245391 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200704514 
(220) Inndato: 2007.04.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Iittala AB, Box 23, 26321 HÖGANÄS, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Knivsmedvarer og bestikk, herunder 

beskjæringskniver, bordbestikk (kniver, gafler og 
skjeer), bordsølv (matbestikk), grønnsakkniver, -
hakkere og -strimlere, hakkekniver, kniver, boksåpnere 
(ikke-elektriske), kjøttøkser, østersåpnere, sakser, øser 
og sleiver (håndredskap); blanke våpen; brynesteiner, 
futteraler og slirer for kniver, mortere, nøtteknekkere, 
kvessesteiner (håndverktøy), kvessestål for kniver, 
slipesteiner (håndverktøy), slipeskiver, tenger, økser. 
 
14 Bordserviser av edelt metall; bordsølv 
(serviser). 
 
21 Redskap og beholdere for 
husholdningsformål samt kjøkkenutstyr og husgeråd for 
kjøkkenet (ikke av edle metaller eller overtrukne 
dermed), varer av glass, porselen og keramikk ikke 
opptatt i andre klasser; brikker for husholdningsformål, 
fat, bordoppsatser, husholdningsbeholdere; bordstativ 
for olje og eddik; begere; kjøkkenbeholdere; husgeråd, 
kandelabere, krus, pokaler, salt- og pepperkar, 
saltbøsser, seidler, siler; sukkerskåler; suppeskåler; 
tefat, tekanner, tekuler, teserviser, tesiler; vaser; 
eggeglass, tallerkener, ikke-elektriske kaffekanner, 
kaffeserviser, alle forannevnte varer av edelt metall. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245392 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801917 
(220) Inndato: 2008.02.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Alfa Travel AS, Postboks 12, 3301 HOKKSUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet, organisering av reiser. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktivitet.     

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245393 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801670 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Feiermesternes Landsforening, Torggt. 32A, 3181 
HORGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; organisering og 
ledelse av kurs og konferanser; utgivelse av tekster; 
kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245394 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801671 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.09 US 77/251,756 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA92121-1714 
SAN DIEGO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datasoftware for sanntids innsamling av data 
til bruk ved utvikling, feilsøking/-retting og 
optimalisering av en bærers 
telekommunikasjonsnettverk, samt relatert 
dataperiferiutstyr og håndsett for bruk dermed; 
datasoftware for bruk med trådløse, celledelte og 
personlige kommunikasjonstjenester for 
etterbehandling av innsamlede data for gjennomføring 
av ytelses- og diagnostisk testing av 
telekommunikasjonsnettverket, samt for etablering av 
et grensesnitt mellom en datamaskin som brukes til 
behandling, opptak og arkivering av de innsamlede 
data og en mobil kommunikasjonsenhet, herunder en 
testtelefon, som er konfigurert for å samle slike data fra 
mottatte elektromagnetiske signaler; datasoftware for 
bruk ved generering av simulert samtaletrafikk, samt for 
ytelsesovervåkning av radiofrekvenser, for sigalerings- 
og meldingsformidlingstesting av trådløse 
basestasjoner og trådløse terminaler; brukermanualer i 
elektronisk format solgt dermed som en enhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245395 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200714853 
(220) Inndato: 2007.12.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Mjøsbetong AS, Kjonerudveien 148, 2312 ottestad, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Leggeaggregat for brolegging, leggeaggregat 

for kantstein. 
 
19 Betong, byggelemter av betong, brostein av 
betong, granitt, skifer. 
 
44 Hage og anleggsgartnertjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245396 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200800808 
(220) Inndato: 2008.01.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

BLEACH: DARK SOULS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kabushiki Kaisha Shueisha a/t/a Shueisha Inc, 5-10, 
Hitotsubashi 2-chrome, Chiyoda-ku TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Spillprogramvare for PC'er; 
hjemmevideospillprogramvare; spillprogramvare for 
håndholdte spillmaskiner; computerspillprogrammer; 
spillprogrammer for mobiltelefoner, nedlastbare 
spillprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245397 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200800622 
(220) Inndato: 2008.01.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

MALITO 
(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 Alkoholholdige, drikker; tequila, smakstilsatt 
tequila og drikker inneholdende tequila. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245398 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801226 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Pafilia Property Developers Ltd, 33 Nicodemu Mylona 
St, P.O Box 60159, 8101 PAFOS, CY 

(740) Fullmektig: 
 Steenstrup Stordrange DA M.N.A, Postboks 1829 Vika, 

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

 36 Salg og utleie av fast eiendom; 
forvaltningstjenester i forbindelse med fast eiendom; 
rådgivnings- og konsulenttjenester i forbindelse med 
fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245399 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801217 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Pioneer Corp, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku 

TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater, utstyr og instrumenter for 

navigasjon og satellittnavigasjon i form av globalt 
posisjonerings-utstyr og -systemer for bruk i kjøretøyer 
for befordring på land, i luften eller i vannet; 
navigasjonsapparater for kjøretøyer (innebygde 
datamaskiner); bærbare og håndholdte elektriske og 
elektroniske navigasjonsapparater, utstyr eller 
instrumenter i form av globalt posisjonerings- og 
satellittrefererende navigasjons-utstyr og -systemer; 
elektroniske navigasjonsapparater, utstyr og 
instrumenter for bruk i eller sammen med bærbare og 
mobile terminaler; datamaskin programvare brukt for å 
identifisere og tolke navigasjonsposisjon og for 
fremskaffelse av navigasjonsinformasjon og 
instruksjoner omfattende informasjon relatert til hyppige 
brukte reiseruter og veier for umiddelbar opphenting; 
berøringsskjerm skjermbilder og monitorer; multisensor 
navigeringsutstyr og systemer; interaktiv 
stemmegjenkjennelse for kontroll av bruk og 
programmering av kjøretøy, bærbare og håndholdte 
navigasjonsutstyr og systemer; lyd- og bildeutstyr for 
biler i form av bilforsterkere, bilradiomottakere, CD 
spillere, audiokassettspillere og opptakere, superaudio 
CD spillere, digitale audiospillere, høytalere, radioer, 
digitale radiomottakere, DVD spiller, DVD opptakere, 
hardplatedrev spillere og opptakere, optiske 
platespillere og opptakere for lyd, bilde og 
datamaskindata, fjernsynsapparater, flatskjermpaneler, 
flytende krystallskjermer, flytende krystall fjernsyn og 
organiske lysoverførende skjermer; deler og tilbehør for 
ovenfor nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245400 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801674 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Volve AS, Stiklestadveien 1, 7041 TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

 Vogt & Wiig Trondheim AS, Postboks 1280 Pirsenteret, 
7462 TRONDHEIM, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare, dataprogrammer og 

datamaskinvare, dataprogramvare for oljevirksomhet 
og medisinsk virksomhet; rapporter, instruksjons- og 
undervisningsmateriell i elektronisk form 
 
16 Trykksaker, tidsskrifter, rapporter, 
instruksjons- og undervisningsmateriell. 
 
39 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, konsulenttjenester innenfor 
ingeniørvirksomhet. 
 
41 Undervisning og opplæringsvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245401 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801675 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur 
No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker; tequila, alkoholholdige 
drikker som inneholder tequila. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245402 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200707030 
(220) Inndato: 2007.06.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 HUMLEBÆK, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske og kirurgiske apparater og 

instrumenter, penisproteser, medisinske og kirurgiske 
proteser for bruk innen urologi, deler og tilbehør dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245403 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801284 
(220) Inndato: 2008.02.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

DIOR LA COLLECTION 
PARTICULIERE 

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

 Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 75008 
PARIS, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfymevarer, parfyme, eau de toilette, eau-
de-cologne. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245404 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200715910 
(220) Inndato: 2007.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Tamber, Jarlsberggata 50, 3170 SEM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Bæremeis til bæring av barn; bæresele til 
barn i tekstil; bæretøy/bæresele i tekstil for bæring av 
barn. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245405 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801538 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(558) Merket er et merke i farger 
(730) Innehaver: 

 Hageanlegg AS, Loholt Allè 16, 7049 TRONDHEIM, 
NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Hagebrukstjenester; 
landskapsdesigntjenester; anleggsgartnertjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245406 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200800537 
(220) Inndato: 2008.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

FEEL GOOD BE SMART 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogramvare, dataprogrammer, 
elektroniske spill, interaktive spill, nettverkspill. 
 
20 Møbler. 
 
41 Spill og underholdningsvirksomhet; sportslige 
/ kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245407 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200800557 
(220) Inndato: 2008.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 

 Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogramvare, dataprogrammer, 
elektroniske spill, interaktive spill, nettverkspill. 
 
41 Spill og underholdningsvirksomhet; sportslige 
/ kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245408 
(151) Reg.dato.: 2008.04.15 
(210) Søknadsnr.: 200801938 
(220) Inndato: 2008.02.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

VENZIDAL 
(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 for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 245409 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801200 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Noms, Rettenveien 67, 2010 STRØMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Legemiddel, medikament, medisin for human 
medisinering, tablett, piller, salve, krem, olje for 
medisinsk/farmasøytisk bruk. 
 
44 Medisinsk informasjon 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245410 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801212 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

PRO-EPIL COMPLEX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

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

kosmetikk; eau de cologne, velluktende toalettvann, 
parfyme-kroppsspray; oljer, kremer og losjoner for 
huden; barberskum, barbergels, losjoner for bruk før og 
etter barbering; talkumpudder for toalettbruk; bade- og 
dusjpreparater; hårlosjoner; tannpussemidler; ikke-
medisinerte munnskyllemidler; deodoranter for 
personlig bruk; antiperspiranter for personlig bruk; ikke-
medisinske toalettpreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245411 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200800574 
(220) Inndato: 2008.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Altira Group LLC, 1625 Broadway, Suite 2450, 
CO80202 Denver, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansinvesteringstjenester innen olje- og 
gass teknologi virksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245412 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200800575 
(220) Inndato: 2008.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Altira Group LLC, 1625 Broadway, Suite 2450, 
CO80202 Denver, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Kapitalinvesteringer. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245413 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200712720 
(220) Inndato: 2007.10.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Atrax AS, Strømsveien 245, 0668 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, elektroniske, fotografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; antenner, 
herunder satellittantenner og bakkeantenner; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 
 
35 Salg av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, elektroniske, fotografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt av apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning; salg av apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder samt av magnetiske 
databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
salg av antenner, herunder satellittantenner og 
bakkeantenner; salg av deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer; informasjon og rådgivning 
vedrørende de forannevnte tjenester. 
 
38 Kommunikasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245414 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200712722 
(220) Inndato: 2007.10.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Atrax AS, Strømsveien 245, 0668 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, elektroniske, fotografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; antenner, 
herunder satellittantenner og bakkeantenner; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 
 
35 Salg av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, elektroniske, fotografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt av apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning; salg av apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder samt av magnetiske 
databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
salg av antenner, herunder satellittantenner og 
bakkeantenner; salg av deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer; informasjon og rådgivning 
vedrørende de forannevnte tjenester. 
 
38 Kommunikasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245415 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200712723 
(220) Inndato: 2007.10.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Atrax AS, Strømsveien 245, 0668 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

elektriske, elektroniske, fotografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; antenner, 
herunder satellittantenner og bakkeantenner; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 
 
35 Salg av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, elektroniske, fotografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt av apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning; salg av apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder samt av magnetiske 
databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
salg av antenner, herunder satellittantenner og 
bakkeantenner; salg av deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer; informasjon og rådgivning 
vedrørende de forannevnte tjenester. 
 
38 Kommunikasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245417 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200800793 
(220) Inndato: 2008.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

Northern Logistic Property 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Northern Logistic Property ASA, Postboks 813 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Omsetning og utvikling av fast eiendom; drift, 
utleie og annen forvaltning av fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245418 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200800794 
(220) Inndato: 2008.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Northern Logistic Property ASA, Postboks 813 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer  DA, Postboks 1324 Vika, 0112 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Omsetning og utvikling av fast eiendom; drift, 
utleie og annen forvaltning av fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245419 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801956 
(220) Inndato: 2008.02.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jori Rør Sveis AS, Postboks 83, 5408 SAGVÅG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Rørleggervirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245420 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801975 
(220) Inndato: 2008.02.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Tudor Investment Corp, 1275 King Street, CT06831 
GREENWICH, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Investering, rådgivning vedrørende 
investering, investeringsledelse og finansielle tjenester, 
finansiell forskning, forskning vedrørende investeringer, 
analysering, rådgivning, planlegging, 
porteføljeforvaltning og investering av midler for andre, 
investering av eiendomskapital, hedgefond og andre 
fondsinvesteringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245421 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200611210 
(220) Inndato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet 2006.07.19 EM 005207428 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Medical Intelligence Technologies Inc, 505, boul.du 
Parc-Technologique, bureau 201, QCG1P4S9 
QUÉBEC, CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Systemer innenfor geografisk plassering med 
automatiske alarmer og/eller tale og/eller 
datakommunikasjonsfunksjoner med henblikk på 
kommunikasjon med bæreren; elektroniske apparater til 
bruk for å bestemme den geografiske posisjonen til et 
individ, nemlig transpondere, sendere og mottakere til 
bruk for å bestemme den geografiske posisjonen til 
bæreren; personlige alarmsystemer, nemlig sendere og 
mottaksenheter som er manuelt initiert av bæreren. 
 
10 Medisinske apparater, nemlig bærbare 
medisinske enheter med et automatisk hjerte- og 
nødssituasjonsovervåkings- og alarmsystem.   
 
38 Elektronisk overføring og sending av 
medisinsk informasjon, signaler og lyder relatert til 
nødssituasjoner og personlig sikkerhet; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig forbindelse til 
nødsassistansesentre via trådløs telekommunikasjon 
og globale computer nettverk.   
 
44 Medisinsk- og nødssituasjonsassistanse 
levert via telekommunikasjon og globale computer 
nettverk for individer med helseproblem gjennom bruk 
av bærbare medisinske enheter med en automatisert 
alarm og overvåkingsmulighet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245422 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801932 
(220) Inndato: 2008.02.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 

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

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

 5 Farmasøytiske preparater for mennesker 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245423 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801681 
(220) Inndato: 2008.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 O&R Ltd, Fredrik Meltzers gate 16, 5007 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kost tilskudd for dyr. 
 
31 Kost tilskudd for dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245424 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200702790 
(220) Inndato: 2007.03.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Biosan AS, Bjørnengveien 8, 1662 ROLVSØY, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 
1606 FREDRIKSTAD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Naturlegemidler til bruk for mennesker. 

 
29 Helsekost. 
 
30 Helsekost. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245425 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801684 
(220) Inndato: 2008.02.08 
(300) Søknadsprioritet 2007.08.09 DK 2007 03099 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 FTZ Autodele & Værktøj A/S, Hvidkærvej 21 Højme, 
5250 ODENSE SV, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Smøremidler. 
 
12 Bilreservedeler, herunder motorreservedeler, 
karosserideler, slitedeler (til befordringsmidler til bruk 
på land). 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245426 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200707591 
(220) Inndato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

MTV BEAT 
(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:  

 41 Utdanning, undervisning og opplæring, 
underholdning, sportstjenester og kulturelle tjenester, 
herunder produksjon av radio og fjernsynsprogrammer, 
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, 
fjernsynsnyhetssendinger; 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  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245427 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200716314 
(220) Inndato: 2007.12.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Isak Norge AS, Gokstadveien 18, 3216 SANDEFJORD, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner. 
 
20 Møbler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245428 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801545 
(220) Inndato: 2008.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 StatoilHydro ASA, Postboks 1176 Sentrum, 0107 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler, støvbindemidler: brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for 
lys. 
 
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  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245429 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801548 
(220) Inndato: 2008.02.05 
(300) Søknadsprioritet 2007.11.16 JP 2007-116143 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

DAKIBIS 
(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 Farmasøytiske preparater for behandling og 
forebygging av diabetiske sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245430 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801686 
(220) Inndato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilbydelse 

av tilgangstid og telekommunikasjonstilgang til et 
globalt datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245431 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801254 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 
Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Organisering av reiser, turoperatør 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 245432 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801162 
(220) Inndato: 2008.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(558) Merket er et merke i farger 
(730) Innehaver: 

 Domaine Wines AS, Gaupefaret 8, 0773 oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Øl, kullsyreholding vann, fruktdrikker, 
fruktjuicer og saft. 
 
33 Alkoholholdige drikker, som vin, sprit og likør.

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245433 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801255 
(220) Inndato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

SABRA FOKUS REISER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 
Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Organisering av reiser, turoperatør 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 245434 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801549 
(220) Inndato: 2008.02.05 
(300) Søknadsprioritet 2007.11.16 JP 2007-116145 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

OSENI 
(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 Farmasøytiske preparater for behandling og 
forebygging av diabetiske sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245435 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200714735 
(220) Inndato: 2007.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Kjs Servering AS, Torget 2, 5014 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Underholdningsvirksomhet; Sportslig og 
kulturelle aktiviteter. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
Midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245436 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801550 
(220) Inndato: 2008.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Talecris Biotherapeutics Inc, 79 T.W. Alexander Drive, 
4101 Research Commons, Suite 300, NC27709 
RESEARCH TRIANGLE PARK, US 

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

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

 5 Farmasøytisk preparat nemlig enzym-
inhibitor for lungefunksjon. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245437 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801977 
(220) Inndato: 2008.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2007.09.19 US 77/283,024 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154-
0037 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245438 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801979 
(220) Inndato: 2008.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2007.09.14 US 77/279,364 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154-
0037 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245439 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200709291 
(220) Inndato: 2007.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT 
HOOFDDORP, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Tepperensere og sjampoer; vaskemidler for 
klesvask; tilsetningsstoffer til klesvask og 
flekkfjerningsmidler for stoff og tepper. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245440 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801978 
(220) Inndato: 2008.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2007.09.19 US 77/283,022 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154-
0037 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245441 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801976 
(220) Inndato: 2008.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2007.09.19 US 77/283,028 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154-
0037 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245442 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801855 
(220) Inndato: 2008.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

NISSAN NT500 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

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

 12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, 
varebiler, sportskjøretøyer, busser, 
rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt 
konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; traktorer, 
tyverialarmer for kjøretøyer, selvklebende gummilapper 
for reparasjon av slanger eller dekk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245443 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801940 
(220) Inndato: 2008.02.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

VERSAZEF 
(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 for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 245444 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801856 
(220) Inndato: 2008.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

NISSAN NP300 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

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

 12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, 
varebiler, sportskjøretøyer, busser, 
rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt 
konstruksjonsdeler og tilbehør hertil, traktorer, 
tyverialarmer for kjøretøyer, selvklebende gummilapper 
for reparasjon av slanger eller dekk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245445 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801859 
(220) Inndato: 2008.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

NISSAN NV500 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

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

 12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, 
varebiler, sportskjøretøyer, busser, 
rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt 
konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; traktorer, 
tyverialarmer for kjøretøyer, selvklebende gummilapper 
for reparasjon av slanger eller dekk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245446 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801866 
(220) Inndato: 2008.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

NISSAN NV300 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

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

 12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, 
varebiler, sportskjøretøyer, busser, 
rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt 
konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; traktorer, 
tyverialarmer for kjøretøyer, selvklebende gummilapper 
for reparasjon av slanger eller dekk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 245447 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200801865 
(220) Inndato: 2008.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

NISSAN NV400 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

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

 12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, 
varebiler, sportskjøretøyer, busser, 
rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt 
konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; traktorer, 
tyverialarmer for kjøretøyer, selvklebende gummilapper 
for reparasjon av slanger eller dekk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/08, 2008.04.21 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

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

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

Etterfølgende  
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: 0386452 
(151) Int.reg.dato: 1972.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200714312 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Algeco SA, Boulevard Henri Dunant, 71000, MÂCON, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Industrial and storage containers and tanks 

for solid, liquid, gaseous or liquefied materials, included 
in this class; metal frames for storage. 
 
12 Wagons, trailers for building sites. 
 
19 Industrial and storage containers and tanks 
for solid, liquid, gaseous or liquefied materials, included 
in this class; buildings which can be dismantled or not 
and mobile buildings, such as bungalows for building 
sites, industrial buildings, hangars, leisure chalets. 
 
20 Industrial and storage containers and tanks 
for solid, liquid, gaseous or liquefied materials made of 
plastic. 
 
36 Rental of buildings which can be dismantled 
or of mobile buildings. 
 
39 Transport and storage services, rental of 
wagons, containers and tanks. 
 
42 Rental of buildings which can be dismantled 
or of mobile buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

(111) Int.reg.nr: 0488723 
(151) Int.reg.dato: 1984.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200714315 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heinrich Sälzer, Weidenhäuserstrasse 36, 35037, 
MARBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Rolled and cast shapes, shaped fittings and 

brackets made of hard metals as well as of hard metal 
alloys, frames made thereof for use in construction, 
grilles and other dividing devices for use in 
construction, namely partitions, doors, windows, service 
apertures and sliding security windows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.04.21 - 17/08

 

90 
 

(111) Int.reg.nr: 0515730 
(151) Int.reg.dato: 1987.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200714316 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merlett Tecnoplastic SpA, Via XXV Aprile, 21020, 
DAVERIO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Articles made of plastic materials, namely 

flexible pipes with or without incorporated 
reinforcements, connected pipes, connectors for tubes 
and flexible pipes; shaped sections made of synthetic 
materials, blow-molded bodies. 
 
20 Furniture, armchairs, tables, drawers for 
furniture and small cabinets for bathrooms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0587381 
(151) Int.reg.dato: 1992.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200714638 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer AG, 51368, LEVERKUSEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products, including products 
containing biological substances, for use in agriculture, 
horticulture and forestry and for soil treatment (not 
included in other classes); seed dressing products and 
denaturation products; fertilizers; growth regulators 
(excluding products for medical use). 
 
5 Chemical products, including products 
containing biological substances, for pest control, for 
soil treatment (not included in other classes); 
disinfectants; seed dressing products, namely 
disinfectants; chemicals for the treatment of plant 
deficiencies caused by disease; products for weed and 
pest control; insecticides, fungicides, herbicides; insect 
repellents; veterinary products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0628735 
(151) Int.reg.dato: 1994.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200714639 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Istituto Ganassini SpA di Ricerche Biochimiche, 16, via 
P. Gaggia, 20139, MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery and cosmetic products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0629845 
(151) Int.reg.dato: 1995.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200714318 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

"LABORATOIRES MAURICE 
MESSEGUE" 

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

 Laboratoires Maurice Messegue, Chemin de Berdoulet, 
Z.I, 32500, FLEURANCE, FR 

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

hair lotions, dentifrices and all other toiletry products. 
 
5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products, 
dietetic substances and preparations for medical use, 
food for babies, herbal teas. 
 
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, eggs, milk and dairy products, edible oils 
and fats. 
 
30 Tea, coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle syrup, yeast, baking powder; salt, mustard, 
vinegar, sauces; spices; ice for refreshment. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes, live 
animals, fresh fruits and vegetables, natural seeds, 
plants and flowers, animal foodstuffs, malt, selected 
plants. 
 
42 Thermal cures, therapeutic cures. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0667218 
(151) Int.reg.dato: 1996.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200714640 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Huber + Suhner AG, 16, Degersheimerstrasse, 9100, 
HERISAU, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric cables and wires, high-frequency 

connecting cables and sheathed cables, components 
for microwaves, namely aerials, cables, filters, surge 
absorbers and voltage dividers, components for the 
optical fibre technology, namely cables, connectors, 
converters, optical fibre systems included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0675286 
(151) Int.reg.dato: 1997.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200708695 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JC Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtoftevej 150, 
2800, LYNGBY, DK 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 2 Paints, including paints with anti-fouling 
properties, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colouring 
matter, dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals 
in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0676973 
(151) Int.reg.dato: 1997.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200714642 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Redcats SA, 110, rue de Blanchemaille, 59100, 
ROUBAIX, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather; animal skins 

and hides; trunks and suitcases, handbags, traveling 
bags and school bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; distribution of 
prospectuses and samples; newspaper subscription 
services for third parties; business advice, information 
or inquiries; accounting; document reproduction; 
employment agencies; computer file management; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes. 
 
38 Telecommunications; news and information 
agencies; communications by computer terminals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0747099 
(151) Int.reg.dato: 2000.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.11.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200714645 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KRKA tovarna zdravil dd Novo mesto, Smarjeska cesta 
6, 8501, NOVO MESTO, SI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0758101 
(151) Int.reg.dato: 2001.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.04.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200713612 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 bon prix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer 
Strasse 61, 22179, HAMBURG, DE 

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

these materials (included in this class); printed matter, 
especially catalogues. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except pain 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). 
 
24 Textiles and textile goods (included in this 
class); bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile). 
 
28 Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles (included in this class); decorations for 
Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0771539 
(151) Int.reg.dato: 2001.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.02.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200714647 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150, ESBO, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Retail services and online ordering services 
of communication and navigation equipment, handheld 
computers, software, accessories, peripherals and 
services therefore; retail services and online ordering 
services of games, music and computer software 
applications; retail store services featuring 
communication and navigation equipment, handheld 
computers, software, accessories and peripherals; 
retail services in the nature of an on-line music store; 
retail store services in the field of entertainment. 
 
39 Navigation services; providing mapping, 
navigation, traffic, travel, public transport, recreational 
services and point-of-interest information, all via 
telecommunication networks, wireless local area 
networks, mobile telephones and communication 
equipment, wireless navigation devices and handheld 
computers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0782490 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200713615 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lifemarque Ltd, Units 1&8, Bacchus House, Calleva 
Park, RG78EN, ALDERMASTON, BERKSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Water treatment preparations. 

 
5 Insect repellant preparations; filled first aid 
kits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0797050 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200713616 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amor GmbH, Jahnstraße 37, 63179, 
OBERTSHAUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Jewellery, clocks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0799884 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200713369 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Miroglio SpA, Via Santa Margherita, 23, 12051, ALBA 
(CN), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conveying, distributing, 
transforming, storing, regulating or controlling electric 
current; apparatus for recording, transmitting and 
reproducing sound or images; magnetic recording 
media, sound recording disks; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing and computer equipment; fire extinguishers.
 
18 Leather and imitations thereof, goods made 
of these materials not included in other classes; animal 
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0811676 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200713619 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hamamcioglu Ticari Ve Sinai Kollektif Sirketi Osman 
Nuri Dag Ve Ortagi, Pirelli Kablo Fabrikasi Karsisi, 
MUDANYA-BURSA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Preserved olives, olive oil. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0816528 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200401089 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.05 DE 303 29 693.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274, DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics, namely products for cleaning, 
care embellishing and dying of the hair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0821265 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200712710 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NeoStrata Company Inc, 307 College Road East, 
NJ08540, PRINCETON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic and personal care topical 

formulations for the integumentary system, namely, 
skin lotions; tinted foundation make-up; sunscreens; 
skin gels; moisturizing, cleansing and skin blemish-
removing foams. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0821706 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714323 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRED DE LA BRETONIERE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Frederik C de la Bretonière, Jacob Obrechtplein 1 a, 
1071KS, AMSTERDAM, NL 

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0823924 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200611986 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Metris NV, Interleuvenlaan 15 D, 2de verdiep, 3001, 
HEVERLEE, BE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific and electronic apparatus and 
instruments (not for medical use); data processing 
apparatus and computers; measuring and controlling 
(inspection) apparatus and instruments; scanners, and 
other apparatus for recording, transmission or 
reproduction of data and images; computer software 
and registered computer programmes, in particular for 
processing and comparing registered data, as well as 
for digital imaging. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; quality control and 
accompanying automation services; design and 
development of computers, computer programmes, 
scanners and other apparatus for recording, 
transmission and reproduction of data and images, in 
particular for processing and comparing registered 
data, as well as for digital imaging. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0824171 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200713621 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deutsche Wellness GmbH, Wetterstraße 7, 40233, 
DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Certification of offers of goods and offers of 

services in the field of well-being; certification of offers 
of medical goods and offers of medical services in the 
field of well-being. 
 
44 Advice provided to companies in the field of 
health. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0825271 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200713372 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fritz Gegauf AG Bernina-Nähmaschinenfabrik, 
Seestrasse, 8266, STECKBORN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Sewing machines for household use, 

including overlocking machines for household use; 
ironing machines; ironing presses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0839248 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200713622 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nextec SrL, Via Del Bosco, 41, 21052, BUSTO 
ARSIZIO (VA), IT 

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

made from these materials included in this class; trunks 
and travelling bags; bags. 
 
24 Textiles and textile goods included in this 
class. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0841129 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200713623 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BACI & ABBRACCI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Axel Ventures Ltd, Hume House, 7th. Floor, 
BALLSBRIDGE, DUBLIN, IR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0841935 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200714649 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maurizio Calestrini, Via Poma, 9/C, 41012, CARPI 
(MODENA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical apparatus and instruments, in 

particular spectacles, lenses and frames for spectacles 
and sunglasses, sunglasses, cases for spectacles and 
sunglasses, chains for spectacles, cords for spectacles, 
cases for sunglasses and/or optical articles. 
 
18 Leather and imitations of leather, goods 
made of these materials not included in other classes, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, bags, 
handbags, bags for travel, knapsacks, briefcases, 
wallets, money purses, document cases and portfolios 
of leather and imitations of leather, umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and harness and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear and headgear in particular 
furs; suits in leather, skirts in leather, trousers in 
leather, jackets in leather or fur, coats in leather or fur, 
hats in leather or fur, gloves in leather or fur. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0850553 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200713374 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alis SrL, Via Paletti, 1, 41051, CASTELNUOVO 
RANGONE, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Household and kitchen utensils and 

containers, coffee services. 
 
30 Coffee, artificial coffee, pastry, sugar, 
biscuits. 
 
43 Restaurants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0852721 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200714651 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 bon prix Handelsgesellschaft mbH Mrs Nicola Franzky, 
Wandsbeker Strße 3-7, 22172, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0870512 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200714653 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Um:Kogyo Inc, 1015-1, Kishi-cho, 675-1343, ONO-SHI, 
HYOGO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Saws (hand-operated); chisels (hand-

operated); axes; sickles and scythes; hatchets; 
broadaxes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0870899 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200514584 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo TekhnoNikol, ul. 
Krymsky val, 8, 119049, MOSKVA, RU 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 The bringing together, for the benefit of 
others, a variety of goods namely rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these 
materials, plastics in extruded form for use in 
manufacture, packing, stopping and insulating 
materials, building materials (non-metallic), asphalt, 
pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings 
(excluding the transport thereof),insulating paper, 
insulating felt, plastic fibers [fibres], not for textile use, 
guttapercha, lute, insulators, asbestos mill boards, 
synthetic rubber, gum, raw or partly processed, 
insulating varnish, insulating paints, insulating tape and 
band, weatherstripping compositions, brake lining 
materials, partly processed, soundproofing materials, 
insulating materials, non-conducting materials for 
retaining heat, sealant compounds for joints, radiation 
of heat (compositions to prevent the -), plastic 
substances, semi-processed, bark coverings for sound 
insulation, pipe gaskets,-acrylic resins [semi-finished 
products], synthetic resins [semi-finished products], 
insulating buildings against moisture (substances for -), 
glass wool for insulation, fiberglass for insulation, 
fiberglass fabrics for insulation, insulating fabrics, 

waterproof packings, foils of metal for insulating, 
bitumen, building paper, geotextiles, stonemasonry 
(works of -), building stone, framework, not of metal, for 
building, building cardboard [asphalted], paperboard for 
building, buildings, not of metal, buildings, 
transportable, not of metal, roofing, not of metal, tar, 
roads (materials for making and coating -), fireclay, 
building materials, not of metal, roof flashing, not of 
metal, wall claddings, not of metal, for building, 
coatings [building materials], laths, not of metal, wall 
linings, not of metal, for building, wainscotting, not of 
metal, partitions, not of metal, floors, not of metal, 
ceilings, not of metal, cladding, not of metal, for 
building, roof coverings, not of metal, bituminous 
coatings for roofing, tarred strips, for building, mortar for 
building, asbestos mortar, pitch, insulating glass 
[building], tiles, not of metal, roofing slates, building 
panels, not of metal, posts, not of metal, flashing, not of 
metal, for building, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods. 
 
37 Installation services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0885892 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200713626 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gibbs Technologies Ltd, Avenue Road, CV114LY, 
NUNEATON, WARWICKSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles for use both on land and water; 

amphibious vehicles; safety seats for children; fitted 
vehicle covers; loose covers for vehicles; seat covers 
for vehicles; air bags (safety devices for vehicles), air 
pumps for vehicles, anti-theft alarms for vehicles, sun 
blinds, tyres, luggage nets for vehicles, anti-skid chains, 
headrests for vehicle seats, wheels for vehicles, roll 
bars, tonneau covers, biminis (being soft tops for cars), 
removable hard roofs for cars and fabric roofs for cars, 
all being accessories for vehicles; winches being parts 
of land vehicles; windscreen wipers, hoods for vehicle 
engines, horns for vehicles, doors for vehicles, direction 
signals for vehicles, anti-dazzle devices for vehicles 
(except for lamp fittings) rearview mirrors for vehicles, 
bumpers for vehicles, bodies for vehicles, chassis for 
vehicles, windscreens for vehicles, steering wheels for 
vehicles, seats for vehicles, running boards for 
vehicles, windows for vehicles, torsion bars for 
vehicles, hoods for vehicles, security harness for 
vehicle seats; replacement parts for vehicles; anti-theft 
alarms for vehicles; children's car safety seats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0888543 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200714326 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bandridge Europe NV, Lammenschansweg 130 C, 
2321JX, LEIDEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical, electronic and electric cables, leads, 

power supplies and switching boxes; plugs; sockets; in-
earphones; headphones; microphones; loudspeakers; 
sound improvement equipment; power leads; stands for 
loudspeaker and/or audio visual equipment (specially 
adapted); parts for audio equipment, visual equipment, 
audio visual equipment, digital equipment, television, 
satellite, aerial, camcorder, computer, multimedia, 
telephone, mobile telephone, remote control and RF 
cordless equipment and home security apparatus and 
equipment, included in this class; USB hubs, memory 
cards and aerials, as well as other accessories for 
audio equipment, visual equipment, audio visual 
equipment, digital equipment, television, satellite, 
aerial, camcorder, computer, multimedia, telephone, 
mobile telephone, remote control and RF cordless 
equipment and home security apparatus and 
equipment, included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0888700 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200713378 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lorenz Bahlsen Snack-World Holding GmbH & Co KG, 
Bemeroder Strasse 71, 30559, HANNOVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Extruded products made from apples, wheat, 

rice and corn for food, potato chips, potato sticks, 
raisins, shelled hazelnuts, peanuts, cashew nuts, 
pistachio nuts and almonds in dried, grilled, salted 
and/or spiced form, dried fruits. 
 
30 Pastry and confectionery, Genoese cakes, 
cakes, chocolates, chocolate products, pralines, 
confectionery products, candy, marzipan, savory 
biscuits, salted sticks, salted pretzels, popcorn. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0891280 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200608835 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zertus Marken GmbH, Harvestehuder Weg 21, 20148, 
HAMBURG, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk-based desserts (produced by using 
hydrocolloids and/or starch containing binder) and/or 
yogurt, each also in addition with fruits; non-alcoholic 
milk drinks (predominating milk); fruit pulps, fruits 
purée. 
 
30 Long-life bakery products, namely bars of 
cereal containing dextrose mixed with nuts, cocoa 
and/or chocolate, fruits, honey, raisins and milk protein; 
confectionery products, sweets, chewing gum (not for 
medical purposes) mixed with fruits and spices 
essence, instant soluble effervescent tablet containing 
dextrose; pressed dextrose candy; cereals and cereals 
mixed with prepared fruits and nuts, cereals containing 
dextrose, dried fruits and/or milk constituents; cocoa, 
coffee and/or honey for preparation of instant soluble, 
ready-to-drink cereals; tea drinks consist of dextrose 
and sugar with the addition of other tea flavors and/or 
fruit extracts as well as mixtures of aforesaid goods for 
the preparation of tea drinks; all aforesaid goods are 
also with dietetic substances not adapted for medical 
use, including flavoured additives, vitamins, protein, 
mineral preparations and/or trace elements. 
 
32 Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages, 
fruit nectar, lemonades, powdered fruit juices; non-
alcoholic fruit extracts for the preparation of non-
alcoholic drinks and cordials; vegetable juices, 
vegetable drinks and shakes prepared with vegetable 
juices (beverages) with the mixture of dextrose, dried 
milk and/or fruit-elements, honey, malt and/or nuts (also 
used in the preparation of instant soluble, non-alcoholic 
milk-drinks); mixed drinks prepared with the use of fruit 
juices, non-alcoholic milkshakes (predominating fruit 
juices), non-alcoholic milk shakes produced with the 
predominant use of fruit juice; mixtures of dextrose and 
other sugar types added with fruit extracts for the 
preparation of instant soluble, non-alcoholic soft drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0892106 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200609157 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.04 SE 2006/00087 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eva Olsson, Aschebergsgatan 5 A, 41127, 
GÖTEBORG, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0902335 
(151) Int.reg.dato: 2006.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.10.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200713627 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ulrich Claus, Ernst-Leitz-Straße 3, 63150, 
HEUSENSTAMM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Bottles. 

 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0903260 
(151) Int.reg.dato: 2006.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200613705 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Droujestvo s Ogranitchena Otgovornost TANDEM-V, 
j.k. "Hadji Dimitar", bl.173, vhod B, appart. 8, 1510, 
SOFIA, BG 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, poultry and game; meat products; 

sausages; blood sausage (charcuterie); chitterlings; flat 
sausage; meat from skinned animals; pork; ham; liver 
pâtés; salted meats; tinned meat; meat extracts; poultry 
(meat); edible fats; lard; suet for food; animal marrow 
for food; bouillon concentrates; edible bone oil; fat-
based spreads; caviar; fish-based dishes; tripe; milk 
and milk products; eggs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0905776 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200713629 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Debenhams Retail Plc, One Welbeck Street, W1G0AA, 
LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Articles of leather and imitations of leather; 

trunks and travelling bags; travel cases; luggage; 
suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; bags; 
handbags; shoulder bags; toilet bags; carrier bags; 
rucksacks; backpacks; bumbags; sports bags; casual 
bags; briefcases; attache cases; music cases; satchels; 
beauty cases; carriers for suits, for shirts and for 
dresses; tie cases; notecases; notebook holders; 
document cases and holders; wallets; purses; 
umbrellas; parasols; walking sticks; shooting sticks; 
belts; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
 
25 Articles of clothing; footwear; boots, shoes, 
slippers, sandals, trainers, socks and hosiery; 
headgear; hats; caps; berets; scarves; gloves; mittens; 
belts (being articles of clothing). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0910313 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200701071 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.23 US 78916007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spyder Active Sports Inc, 4725 Walnut Street, 
CO80301, BOULDER, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Protective helmets for use in sports. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0915667 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200714332 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kinex as, 1. mája 71/36, 01483, BYTCA, SK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Anti-friction bearings. 
 
8 Tap wrenches, squares (tools). 
 
9 Measurers, measuring apparatus and 
instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0919039 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200704939 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.03 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.04 BX 1114835 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Soremartec SA, Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700, 
SCHOPPACH-ARLON, BE 

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

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

 29 Jams; milk beverages, milk and dairy 
products. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 
 
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0924268 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200708557 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.11 US 77061148 
(540) Gjengivelse av merket: 

DREAMING TOMMY HILFIGER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 26th Street, 
NY10001, NEW YORK, US 

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

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

 3 Body and beauty care preparations; 
cosmetics; fragrances for personal use; non-medicated 
bath preparations; non-medicated skin care 
preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0924944 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200707454 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.28 CH 554319 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 3Dconnexion Holding SA, Les Châtagnis, 1143, 
APPLES, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer keyboards and integrated 
computer peripherals, namely devices for 
manoeuvering in a global network of computers and 
peripherals for panoramic viewing, zoom and rotation of 
designs and models in a virtual space and execution of 
application commands using keys arranged 
ergonomically; multidimensional sensors and 
multidimensional controllers for applications in the 
sectors of multidimensional graphic animation, 
computer-assisted design and manufacture 
(CAD/CAM), content creation, flight simulation, 
robotics, flow analysis, digital animation for films, video 
editing, stereoplotting and office performance; 
computer software for control of the aforesaid products.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0925237 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200707660 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.05 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.17 CH 556054 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, 6301, ZUG, CH 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

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

administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
37 Construction services; repair services; 
installation services. 
 
42 Scientific and technological services and 
related research and design services; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computers and software. 
 
43 Restaurant services (providing food and 
drink); temporary accommodation. 
 
45 Legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0927782 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200708611 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.26 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.21 US 77186026 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERY MICHAEL KORS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Michael Kors LLC, 11 West 42nd Street, NY10036, 
NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Fragrances for personal use; non-medicated 
skin care preparations; cosmetics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0928239 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200708670 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Signature A/S, Nordlundvej 1, 7330, BRANDE, DK 
(740) Fullmektig: 

 Henning Klee, Store Kongensgade 49, 1264 
KØBENHAVN K, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0928584 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200708831 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.02 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.21 IT TO2006C 001676 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163, 41100, MODENA, IT 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 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, 
with the exclusion of hinges and slide ways and other 
accessories of common metal used for furniture 
building; ores; metal key rings, metal key cases and 
metal pill boxes; pins, badges, tags and table trophies 
all made of common metal. 
 
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; horological and 
chronometric instruments and their parts and 
accessories, watches, wrist watches, watch straps, 
stopwatches, watch movements, watchbands, watch 
glasses, chronometers, chronographs (watches), 
clocks, electronic clocks, mechanic clocks, quartz 
clocks, alarm clocks, clock cases, watch cases, 
needles of precious metal, clock radios, cufflinks, tie 
clips, pins, charms, buckles of precious metal, jewels, 
key-rings of precious metal, pendants of precious 
metal, earrings, bracelets, necklaces; picture frames, 
penholders, boxes, pill boxes and paperweights, trays 
all of precious metals; pocket watches, wall clocks, 
table clocks, electric timepieces, electronic timepieces, 
atomic timepieces, measuring watches, stop watches, 
ornamental pins, tie pins, cuff-links, digital alarm clocks.
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' type; 
printing blocks; books, booklets, brochures, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, maps, 
newspapers, pamphlets and periodicals; cards, decals, 
pictures, postcards, posters, prints, stickers and 
transfers; advertising and promotional material in this 
class including brochures, leaflets, programmes, 
banners, flags and catalogues; ticket holders, stationery 
items, rubbers, cardboard boxes, agendas, notepapers, 
photo albums, greeting cards, note pads, stamps, 
passes made of paper, envelopes, business cards. 
 
25 Clothing, footwear, headgear; automobile 
racing suits, T-shirts, sweat shirts, polo shirts, ties, 
caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof 
jackets, blazers, bermudas, pullovers, coats, robes, 
scarves, shoes, boots, sweaters, shirts, trousers, belts, 
raincoats, track suits, shorts, gloves, pyjamas, slippers, 
swimming costumes. 
 

41 Education, providing of training, 
entertainment, sporting and cultural activities, club 
services, organizing and operating clubs of enthusiasts 
of automobiles, organizing automobile racing 
exhibitions and competitions for sporting purposes, 
entertainment services in the field of automobiles, 
organizing workshops in the field of automobiles, 
providing information in the field of sports, organizing 
automobile exhibitions, education and tuition relating to 
motor cars and motor racing, sporting training services 
in the nature of driving automobiles and sport 
automobiles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0929355 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200709110 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Hempel's SeaTech 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800, KONGENS 
LYNGBY, DK 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 2 Paints, antifoulings, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colouring matters, dye-stuffs; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0930897 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200709823 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eusa Pharma Ltd, The Magdalen Centre Oxford 
Science Park, OX44GA, OXFORD, GB 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceuticals. 

 
10 Medical and surgical devices, apparatus and 
instruments. 
 
42 Research and development services; 
scientific and technological services. 
 
44 Medical services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0931921 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200710083 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Türkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi, Levent 
Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No: 2, 34340, 
BESIKTAS ISTANBUL, TR 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments used for 
measuring, weighing and evaluation in the field of 
science, laboratory, navigation, topography, 
meteorology, electricity, photography, cinematography; 
equipment testing apparatus and instruments; 
barometers, ammeters, gas testing instruments, slide 
calipers, hygrometers, thermometers, voltmeters, 
microscopes, magnifying glass (optic), telescopes, 
periscopes; equipments used in laboratory; test tubes, 
measuring tubes; furnaces for laboratory experiments, 
furniture especially made for laboratories; illuminated 
advertisement boards, scoreboards, electric notice 
boards; instruments for recording, transmission or 
reproduction of sound or image (except communication 
instruments); radios, televisions, videos, cameras, 
audio apparatus and instruments, amusement 
apparatus adapted for use with television receivers 
only, cinematographic instruments, remote control 
machines, headphones, loudspeakers, megaphones, 
intercommunication apparatus, picture and slide 
projectors; data processing equipments; computers, 
computer software and hardware, printers for use with 
computers, laser printers for use with computers, 
scanners, cash registers, calculating machines, bar 
code readers, part and fittings for aforesaid goods, 
navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); magnetic and optic data carriers; 
cassettes, magnetic disks, floppy disks, CDs, films 
exposed; all kinds of cameras (photography), parts and 
accessory of cameras, enlarging apparatus 
(photography); films (cinematography and 
photography), X-ray films; antennas, satellite antennas, 
amplifiers and parts there of; electric apparatus for 
remote ignition; mechanisms for coin, card and token 
operated apparatus; automatic vending machines, coin 
operated photography machines, ticket automats, 
weighing automats, automatic money withdraw 
machines; electronic components for machines and 
instruments; conductors, electronic circuits, integrated 
chips, photocell, diodes, transistors, circuit cards, 
crystal oscillators, condensers (capacitors), interface 
circuits, relays, liquid crystal displays, hybrid circuits, 
thermistor, converters, magnetic heads, magnetic 
deviators; communication machines; telephones, 
facsimile machines, telex machine, telegraph 
machines, wireless switchboards; electric machines for 
copying and reproduction; photocopiers, blueprint 
machines; counters; counters for water and electricity, 
gasometers, gasoline pumps for service stations, 
parking meters, timers, egg timers (sand glass); 
electronic and magnetic cards; telephone cards, 
banking cards, automatic cards to open and close 

doors, electronic cards for counters, electronic tickets; 
weighing machines; precision balances, scales, 
balances (steelyards); detectors, roentgen apparatus 
not for medical purposes, X-ray machines not for 
medical purposes, radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving and protecting instruments; life 
jackets, life buoys, swimming jackets, respiratory 
masks, diving suits, divers' masks, safety restraints, 
safety nets, protective clothes, gloves, glasses and 
helmets; signaling whistles and lanterns, signaling 
buoys; eyeglasses; sunglasses, optical lenses, 
eyeglass and lens cases, parts and fittings of these 
goods; plugs, sockets, junction box, electric switches, 
circuit breakers, circuit closers, fuses, ballasts, starters, 
electric boards, elevator operating apparatus, nose 
clips for divers and swimmers, conduits, cable raceway, 
buttons, resistances, connectors (electric), instruments 
and apparatus for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
adapters, chargers; electric doorbells, alarms (other 
than automobile alarms); sirens; cables and wires; all 
kinds of cables and wires used for electric and 
telephone lines, optical fibers, fiber optic cables; power 
suppliers; accumulators, solar batteries, batteries, 
continuous power suppliers; irons, electric irons, steam 
iron, press iron; indicators for vehicles; speed, oil, fuel 
and heat indicators, tachometers, taximeters; balancing 
apparatus; vehicle breakdown warning triangles, road 
signs (luminous or mechanical), mechanical or 
electrical equipment for traffic signalization, controlling 
equipment for road junctions, flashing lights; fire 
extinguisher instruments, fire-extinguishing apparatus; 
apparatus for electric welding machines; soldering 
irons, welding electrodes for electric spot welding 
machines and electric soldering machines; radar 
apparatus, sonars, night vision apparatus; lighting 
conductors; spirit levels, meters, measures, plumb 
bobs; dosage dispensers; electrically heated hair-
curlers, hair-curlers; electric devices for attracting and 
killing insects; automatic door closing apparatus 
(electric), automatic turnstiles, electric door openers 
and closers; satellites for scientific purposes; apparatus 
for electrolysers, galvanizing apparatus; anodes, 
cathodes; filters for computer and television screens; 
remote control mechanisms for vehicle doors; magnets, 
decorative magnets; ear plugs. 
 
35 Advertising services, advertising agencies, 
radio and television commercials, dissemination of 
advertising matters, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, modeling for 
advertising or sales promotion, marketing studies, sale 
promotions, shop window dressing, opinion polling, 
public relations; office functions; secretarial services, 
document reproduction, photocopying, typing services, 
word processing, compilation of information into 
computer databases, systemization of information into 
computer databases, telephone answering services, 
arranging newspaper subscriptions, rental of office 
machines and equipment, rental of vending machines; 
business administration services; commercial or 
industrial management assistance, consultancy of 
business management and organization, business 
management of hotels, business investigation, 
statistical information, personnel management 
consultancy, personnel recruitment, accounting, 
drawing up of statements of accounts, auditing, price 
analysis, economic forecasting, payroll preparation, tax 
preparation; import and export agencies; business 
management of performing artists; expertise services 
for evaluation of industrial and commercial goods, 
auctioneering. 
 
36 Insurance services; accident, life, fire, health 
and marine insurance underwriting, insurance 
investigation, actuary services, insurance consultancy; 
financial and monetary affairs; banking, financial 
management, financial analysis, financial sponsorship, 
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financial information, factoring, leasing, issuance of 
credit cards for shopping by installment, exchanging 
money; real estate affairs, real estate brokers, 
apartment house management services; real estate 
appraisal services; antique money appraisal, antique 
appraisal, jewellery appraisal, stamp appraisal, art 
appraisal; customs brokerage. 
 
38 Broadcasting services, arrangement of the 
broadcasting flow of radio, television and other 
communication devices; communication services; 
communication services by cellular telephones, 
communication services by satellite, communication 
services between computers, communication services 
by telegraph, communication services by telephone, 
transmission of images and messages via computer, e-
mail services, fax-sending services, telegraph services, 
telephone services, telex services, informative services 
related to communication, consultancy services related 
to communication, providing access for users to global 
computer network (internet) services; rental of 
communication instruments and devices; news agency 
services (distribution of collected information). 
 
42 Scientific and industrial examination, 
research services; engineering services; scientific 
research and development services (for third persons), 
chemical research services, mining expertise services, 
geological research services, oil field surveys, material 
and product testing services, meteorological services, 
engineering consultancy services, architectural 
services, technical project work services, mapping 
services, land examination and measurement services, 
landscaping services, city planning services, 
consultancy services concerning environmental 
protection, underwater examination services, quality 
control services, testing of road performance of 
vehicles services; computer programming services, 
computer software design services, computer software 
care services, consultancy services in the field of 
computer hardware, computer database creation 
services, computer data recovery services, computer 
data correction services, computer system analysis 
services, computer consultancy services, computer 
rental services, computer software rental services, 
reproduction of computer programs services, 
installation of computer software services; design 
services; legal research services, copyright 
management services, consultancy services 
concerning industrial property; consultancy services in 
the field of trademark, patent and industrial design; 
graphic art design services, services of determining 
authenticity of works of art. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0937758 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200712574 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 DE 306 79 083.1/05 
(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 Chemical products for dental and dental 

technology purposes; dental adhesives and dental 
impression materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0937837 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200712584 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ME MYSELF AND I 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 EL IDRISSI Karim, 27 rue Romarin, 69001, LYON, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments; precious metals and alloys 
thereof; works of art of precious metal; jewellery cases 
or boxes of precious metal; watch cases, straps, 
chains, springs or glasses; fancy key rings; statues or 
figurines (statuettes) of precious metal; clock and watch 
cases; medals. 
 
18 Leather and imitation leather; animal skins, 
hides; trunks and suitcases; umbrellas; parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; wallets; 
purses not of precious metal; handbags, rucksacks, 
those with wheels; bags for climbers, campers, travel, 
beach, satchels; unfitted vanity cases; collars or 
clothing for animals; shopping nets or bags; bags or 
small bags (envelopes, pouches) for packaging 
purposes (made of leather). 
 
25 Clothing; footwear; headgear; shirts; leather 
or imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(garments); gloves (clothing); scarves; ties; hosiery; 
socks; slippers; beach, ski or sports footwear; babies' 
napkins of textile; underclothing. 
 
42 Studies of technical projects; architecture; 
design of interior decor; graphic arts design services; 
styling (industrial design). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0937845 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200712587 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jiangsu Able Textiles & Garments Co Ltd, Qingyang 
South Road No. 69, Changzhou City, 213003, 
JIANGSU PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Unworked or semi-worked leather; purses; 

school satchels; backpacks; shopping bags; handbags; 
valises; suitcases; leather trimmings for furniture; straps 
for soldiers' equipment; animal skins; umbrellas; canes; 
saddlery. 
 
25 Clothing; shoes; hats and caps; hosiery; 
gloves for clothing; shawls; neckties; scarves; belts for 
clothing; girdles for clothing; children's clothing. 
 
26 Edgings for clothing; lace trimmings; 
trimmings for clothing; hair ornaments; pins other than 
jewellery; buttons; zippers; collar supports; shoulder 
pads for clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0937872 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200712593 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.25 BX 1135923 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AISE AISBL, Avenue Herrmann Debroux 15 A, 1160, 
BRUXELLES, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Educational and training services, particularly 

using television and radio; arrangement of forums, 
seminars, talks, lectures and courses; publishing and 
drafting a news bulletin and printed or electronic 
technical publications; presentation of television 
programmes; all the above services provided, in 
particular, in the field of animal experimentation. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto, in particular in the 
field of animal experimentation; industrial analysis and 
research services, in particular in the field of animal 
experimentation; provision of research, information and 
advice concerning the above services. 
 
45 Services of pressure groups (lobbying) other 
than for commercial purposes, in particular in the field 
of animal experimentation; services provided in 
connection with regulation of animal experimentation 
and policy issues relating thereto. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938012 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200712626 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.17 JP 2007-049274 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0938091 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200712643 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.13 GB 006020812 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Threadneedle Asset  Management Holdings Ltd, 60 St 
Mary Axe, EC3A 8JQ, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial services; pension services; pension 

advice; investment services; investment management 
services; insurance, assurance; fund raising services; 
fund services, fund management services; hedge fund 
services, hedge fund management services; financing 
services; monetary services, monetary affairs; asset 
management; financial asset management; lease 
purchase financing; property investment services; 
securing of funds for purchase of property; real estate 
services; estate agency services; property 
management services; valuation of properties based on 
a survey; real estate management; real estate 
development; property letting; property leasing; renting 
of accommodation; rental of property; provision of 
accommodation; property development advisory 
services; project co-ordination and management 
services all relating to real estate; collection of rent, 
control of rent reviews and lease renewals; debt 
recovery; tenant management services; estate 
management services; property portfolio management 
services; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid. 
 
37 Property development; building and 
construction of accommodation; renovation, restoration, 
conversion and refurbishment of buildings; real estate 
development; property and home maintenance 
services; property improvement services; installation 
services; building repair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938104 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200712646 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Imperial Toy LLC, 2060 E. 7th Street, CA90021, LOS 
ANGELES, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Toys, namely play cosmetics, play jewelry, 

play fingernails, play nail polish, decorative nail stick-
ons, play glitter, play shoes, play dresses, play 
handbags and play sunglasses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0938114 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200712648 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Interface International BV, Industrielaan 15, Postbus 
16, 3925 ZG, SCHERPENZEEL, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 

and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); carpet tiles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938123 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200712650 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.28 GB 2447958 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 J Choo Ltd, 4 Lancer Square, Kensington Church 
Street, W84EH, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 

absorbing, wetting and binding compositions; fuels and 
illuminants; candles and wicks for lighting, Christmas 
tree candles, nightlights (candles), scented candles; 
beeswax; grease for shoes; oil for the preservation of 
leather. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938142 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200712657 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Hallins Verkstäder, P.O. Box 24, 599 21, 
ÖDESHÖG, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Mobile elevating apparatus. 

 
12 Lifting cars (lift cars). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0938152 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200712659 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sc Euro MGA Product SrL, 16, Jud. Ilfov, DOMNESTI, 
RO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; metal in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
 
19 Non-metallic building materials; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic 
monuments. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions, all these services 
concerning the goods mentioned in classes 2 and 19. 
 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
arranging of tours. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938155 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200712660 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.12 US 77105513 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zipcar Inc, 25 First Street, 4th Floor, MA02141, 
CAMBRIDGE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Promoting public awareness of issues 

associated with city life. 
 
41 Providing online information, resources and 
databases regarding issues associated with city life; 
educational services, namely, conducting classes, 
conferences and workshops regarding issues 
associated with city life; award programs, namely, 
providing recognition and incentives to promote 
awareness of issues associated with city life. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0938169 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200712663 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.21 FR 07 3 484 390 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 45, place Abel 
Gance, 92100, BOULOGNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic products for care of the hair and 

scalp; products to prevent hair loss. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938180 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200712666 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dairy Crest Ltd, Claygate House, Littleworth Road, 
KT109PN, ESHER, SURREY, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Milk products and dairy products; spreads; 

butter, margarine; cheese, edible oils and edible fats; 
milk shakes and flavoured milk drinks. 
 
30 Beverages with a chocolate, cocoa, or coffee 
base and containing milk. 
 
32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks and preparations for making such 
drinks; fruit juices and vegetable juices for use as 
beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0938186 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200712668 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Societe Industrielle de Lacanche SA, Lacanche, 21230, 
ARNAY LE DUC, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Stoves. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938188 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200712669 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOMINATOR STRONG ENERGY 
DRINK 

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

 Olimp Laboratories Sp zoo, Nagawczyna 109c, 39-200, 
DEBICA, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Fortifying foodstuffs containing 

parapharmaceutical preparations for prophylactic use 
and for convalescents. 
 
29 Concentrates and foodstuffs with a high 
protein content enriched with vitamins, mineral salts 
and amino acids. 
 
30 Glucidic concentrates and foodstuffs with 
high energy content enriched with vitamins and mineral 
salts. 
 
32 Non-alcoholic beverages enriched with 
vitamins and mineral salts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0938203 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200712672 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.28 DE 307 13 348.6/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger 
Strasse 173, 55216, INGELHEIM AM RHEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938204 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200712673 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.04 DE 307 29 309.2/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger 
Strasse 173, 55216, INGELHEIM AM RHEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938285 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200712884 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.18 EM 005623202 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pharma Mar SA, Polígono Industrial la Mina Norte, 
Avenida de los Reyes 1 Colmenar Viejo, 28770, 
MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0938293 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200712886 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.10 JP 2007-035190 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Toyo Boseki Kabushiki Kaisha, 2-8, Dojima Hama 2-
Chome Kita-Ku, Osaka-Shi, 530-8230, OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Resins (synthetic), unprocessed. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938299 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200712887 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.29 FR 07 3 491 805 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0938333 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200712891 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SLM Sound Light and more Versand GmbH, Julius-
Echter-Strasse 57, 97753, KARLSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 15 Electric guitars; concert guitars; acoustic 

basses; mandolins; violins; western guitars; electric 
basses; double basses; banjos; celli; grand pianos; 
pianos; master keyboards; combo organs; music 
synthesizers; arranger keyboards; drums; timpani/kettle 
drums; stands for drums, keyboards for musical 
instruments, guitars; hi hat cymbal pair machines; 
snares; hand drums; skins for drums; bongos; djemben; 
foot machines for drums; cymbals; single drums; 
congas; trumpets; tubas; saxophones; alto 
saxophones; baritone saxophones; oboes; flutes; 
trombones; tenor saxophones; soprano saxophones; 
clarinets; egg shakers; tambourines; wooden 
resonance bodies; multi clamps; triangles; tambourines; 
transverse flutes; violins; digital pianos; capo; 
percussion instruments; electic guitars; bass guitars; 
digeridu; harmonicas; glockenspiels; rattles; organs; 
zithers; sunburst double basses; mandolins; electric 
acoustic mandolins; ukuleles; bassoons; French horns; 
piccolos. 
 
18 Whips. 
 
35 Advertising, business management 
consultancy, business administration, office functions of 
all kind. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0938349 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200712894 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.24 BX 1133914 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Georgia-Pacific SarL, 25, Route d'Esch, 1470, 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Towelettes made of cellulose wadding, paper 

or nonwoven material for toiletry purposes 
(impregnated wipes for cosmetic purposes); towelettes 
impregnated with cosmetic lotions. 
 
5 Towelettes and other wipes impregnated with 
pharmaceutical lotions, for medical or sanitary use. 
 
16 Make-up removal wipes made of paper, 
including wipes containing cellulose; toiletry wipes 
containing cellulose. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938352 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200712895 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORI 21 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Alexis Deforges, 42 av de Tamames, 64200, 
BIARRITZ, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear shirts, belts 

(clothing); gloves (clothing); neckties; hosiery; socks; 
slippers; sports footwear; underclothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0938358 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200712899 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.19 FR 07 3 489 013 
(540) Gjengivelse av merket: 

PICTO 
(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:  
 9 Ophthalmic lenses; spectacle lenses, 

including organic lenses, mineral lenses, corrective 
lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarized 
lenses, tinted lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflective lenses, semi-finished lenses; discs and 
blanks for spectacle lenses; semi-finished spectacle 
lens blanks; contact lenses; cases for all the aforesaid 
goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0938991 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200713195 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.07 AT AM 3225/2007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fabasoft AG, Honauerstrasse 4, 4020, LINZ, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data processing equipment, magnetic data 
carriers, compact discs for use in data processing, 
computer, computer software, computer hardware. 
 
35 Organizational consultancy in the field of 
electronically data processing. 
 
37 Maintenance and repair of data processing 
equipment and computers. 
 
41 Providing of training and instruction in the 
field of electronically data processing, holding of and 
carrying out of seminars. 
 
42 Technical consultancy in the field of 
information technology, computer programming. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.04.21 - 17/08

 

112 
 

(111) Int.reg.nr: 0939005 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200713198 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.12 DE 307 10 032.4/32 
(540) Gjengivelse av merket: 

Fruit'n Sun 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6, 
55268, NIEDER-OLM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; frozen, 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; 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 including cereal bars; bread, pastry and 
confectionery, chocolates with or without a filling and 
other chocolate products, candies, fruit gum drops and 
chewing gum (except for medical purposes) and other 
sweets, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices, 
ice. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0939384 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200713285 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.23 US 76674505 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wholeness for the Planet Inc, 670 Perimeter Drive, KY 
40517, LEXINGTON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Nutritional and dietary supplements. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0939457 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200713300 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.22 DE 30712229.8/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maag GmbH Verpackungs- und Technische Folien, 
Leckingser Strasse 12, 58640, ISERLOHN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Packaging materials of plastics, as far as 

contained in this class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.04.21 - 17/08

 

113 
 

(111) Int.reg.nr: 0939597 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200713322 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Achmea Verzekeringsholding NV, Handelsweg 2, 
3707NH, ZEIST, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business organization and business 

economic consultancy; market surveying, analysis and 
research; opinion polling, particularly in the field of 
finances and insurance; franchising; professional 
business consultancy. 
 
36 Insurance and finances; financing; monetary 
affairs; mediation with the buying and sales of shares, 
obligations, debt letters or other securities; exchange 
dealings; placing of shares; advise and mediation 
concerning credit loans; lending, loaning and raising 
money for third parties; real estate affairs; management 
of real estate; mediation and appraisal concerning real 
estate and mortgages (brokerage); leasing; financial 
management; loaning on pledges/securities; services of 
holding companies; non-business professional 
consultancy regarding insurances and finances; 
research and consultancy regarding financial or 
insurance issues; consultancy on all the aforesaid 
services in this class. 
 
42 Scientific research and evaluation, amongst 
others in the field of insurance and finances; computer 
programming; development, design, writing, creating, 
adapting, rewriting, updating of software; rental of 
computer hardware and software. 
 
45 Legal services; research and consultancy 
regarding legal issues. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0939678 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200713334 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Runner's Store i Sverige AB, Vasagatan 16, 111 20, 
STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear, with the 

exception of workwear and protective clothing. 
 
28 Gymnastic and sporting articles not included 
in other classes. 
 
35 Retail services connected with clothing, 
footwear, headgear, sports electronics and sports 
accessories, also via the Internet. 
 
44 Orthopaedic and medical examinations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940062 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200713554 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.07 IT TO2007C000752 
(540) Gjengivelse av merket: 

C24 CARACTERE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Miroglio SpA, Via Santa Margherita, 23, 12051, ALBA 
(CN), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Textiles and textile goods, not included in 

other classes; bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940097 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200713557 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oase Outdoors ApS, Kornvej 9, 7323, GIVE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Panniers adapted for cycles. 
 
18 Trunks, travelling bags, back packs and 
rucksacks. 
 
20 Sleeping bags for camping, air mattresses 
(not for medical purposes), self-inflating mattresses and 
foam pads; furniture (of wood or plastic), camping 
furniture; tent pegs (not of metal). 
 
22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins used as 
wind shields, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags 
(not included in other classes). 
 
24 Textiles and textile goods (not included in 
other classes). 
 
25 Clothing, footwear, headgear, all the 
aforesaid goods being for sports use. 
 
28 Gymnastic and sporting articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940099 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200713558 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.06 EM 005737002 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Urban-Media-Communication Verlags GmbH, 
Ibbenbürener Str. 84-88, 49479, IBBENBÜREN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter; graphic pictures; photographs; 

paintings; artists' materials. 
 
35 The compilation, storage, analysis and 
retrieval of data and information and images on a 
computer database; order placement and delivery 
management and invoice management within the 
framework of e-commerce; arranging and concluding of 
commercial transactions, within the framework of e-
commerce; accounting for electronic order systems. 
 
38 Providing access to and transmission of 
digital content, including texts, photographs, 
reproductions of works of art or electronic works of art, 
online or via the Internet. 
 
41 Gallery services, in particular exhibitions of 
paintings and other works of art on the Internet; 
publication of printed matter in the field of culture and 
art, including in electronic form and on the Internet; 
digital image processing. 
 
42 Providing platforms on the Internet; computer 
services related to the providing of electronic systems 
for e-commerce and e-business on the Internet; 
graphic-design services; draftsman's services; provision 
of computer software for digital data processing; 
hosting of website for storing of images. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940108 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200713560 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.25 AU 1158439 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Funtastic Ltd, 635 Waverley Road, Vic3150, GLEN 
WAVERLEY, AU 

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

air or water; cycles, bicycles, tricycles including foot-to-
floor ride along tricycles, baby carriages, prams, 
pushchairs, strollers, trolleys, carts; parts and 
accessories for all the foregoing goods. 
 
28 Toy vehicles included in this class; ride on toy 
vehicles; children's and infant's bicycles and tricycles 
included in this class; foot-to-floor ride along bicycles 
and tricycles included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940113 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200713563 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.06 CH 562148 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sika AG, Zugerstrasse 50, 6341, BAAR, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Colours, varnishes, lacquers; antirust 
preparations; paints; anti-corrosive preparations; 
protective preparations for metals; coatings (paints); 
coating products included in this class for protecting 
metals and concrete. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940127 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200713569 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.15 EM 005906227 
(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 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat and sausage, meat products and 

charcuterie. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940130 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200713571 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.26 FR 07 / 3490385 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940136 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200713572 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.12 BX 1133196 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Imperbel NV, Bergensesteenweg 32, 1651, LOT, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Insulating paints, paints for reflecting solar 
heat, acrylic resins (semi-finished products), 
compounds for insulating against heat or humidity in 
buildings, insulators, insulating varnish, insulating 
plasters, packing, stopping and insulating materials, 
waterproofing products. 
 
19 Bituminous coatings and products (other than 
paints) for construction purposes, bituminous coatings 
for roofing, asphalt and bitumen. 
 
37 Building construction, repair; installation 
services, in particular for solar panels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940137 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200713573 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.29 FR 07 3490244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pierre Fabre Medicament SA, 45, Place Abel Gance, 
92100, BOULOGNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic preparations; cosmetic hair care 

preparations. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
dermo-cosmetic preparations for skin and hair hygiene 
and care; dietetic substances adapted for medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940146 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200713575 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.14 FR 073487865 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hermes International - Cyril FEB, 24, rue du Faubourg 
Saint Honoré, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather goods of genuine or imitation leather 

(excluding cases adapted to the products they are 
intended to contain, gloves and belts), handbags, travel 
bags, rucksacks, school bags, beach bags, shopping 
bags, garment bags (for travel), pocket wallets, leather 
purses, card holders (wallets), attaché cases, key 
cases (leatherware), trunks and suitcases, traveling 
cases (empty), vanity cases (empty). 
 
25 Muffs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940153 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200713576 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.19 BX 1137626 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ETS W Hubinont SA, Rue de la Station 13, 1300, 
WAVRE, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 
colouring agents; mordants raw natural resins; metal in 
foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists. 
 
16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paintbrushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' type; 
printing blocks; books, in particular educational books 
on art and DIY. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames; products, 
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. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes, 
decorations for Christmas trees. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; book 
publishing; cultural, educational and training activities in 
the field of art and DIY. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940485 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200713869 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.09 IT MI2007C 004861 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inspire SAS Di Andrea Vitullo & C, Corso Magenta, 22, 
20122, MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines and data processing 
equipment and computer. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' type; 
printing blocks. 
 
38 Telecommunications. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
publishing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940488 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200713871 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.27 IT MC2007C000393 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AL PI, Via Enzo Ferrari SNC, 62012, CIVITANOVA 
MARCHE (MC), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Non-slipping devices for boots and shoes, 

soles for footwear, non-slipping soles for footwear, 
fittings of metal for shoes and boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940531 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200713880 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amica Wronki SA, Ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, 
PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Washing machines, dishwashers, vacuum 

cleaners. 
 
11 Gas cookers, microwave ovens, electric 
cooking ovens, extractor hoods for kitchens, electric 
ceramic heating plates, refrigerators, freezers, lighters 
for gas cookers, automatic drip coffee makers, deep 
fryers, electric, air purifying apparatus, bread toasters, 
refrigerating containers, rotisseries, electric pressure 
cookers, water purifying apparatus and machines, air 
conditioning apparatus, ice producing machines and 
apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940575 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200713886 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.18 IT MI2007C006408 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ISAF SpA, Via Primo Maggio, 4, 38089, STORO (TN), 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Filler metals for welding, wires and rods of 

metal for welding, plating, brazing and soft soldering. 
 
8 Hand tools and implements, in particular 
metal welding and cutting tools, hand-operated torches, 
electrode holders for welding, cutting and metalwork. 
 
9 Electric arc cutting and welding apparatus 
and instruments, electric welding units, electrodes for 
welding, welding masks, protective or safety goggles, 
protective clothing, protective gloves; torches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940623 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200713898 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher SA, La 
Croix des Archers, 56200, LA GACILLY, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; deodorants for personal use; 

perfumery for cosmetic purposes; products for 
perfuming the home with the exception of sprays; 
sachets for perfuming linen; essential oils; cosmetics in 
all galenic forms for non-medical use; face and body 
care cosmetics; cosmetic products for the bath and 
shower; cosmetic make-up products; self-tanning 
products; products for treating, cleaning and improving 
hair for cosmetic purposes; cosmetic feet and hand 
care products; dentifrices; nutritional supplements 
which may contain proteins, carbohydrates, lipids, 
peptides, and/or fibres, or micronutrients such as 
vitamins and/or minerals and/or amino acids and/or 
fatty and/or vegetable acids and/or plant extracts and/or 
plant-extracted purified molecules, intended for skin, 
body, face, hair or nail care and beauty, in the form of 
hard gelatin capsules, tablets, ampoules, yeast, 
powders, bars, creams or beverages, for cosmetic 
purposes. 
 
5 Nutritional supplements which may contain 
proteins, carbohydrates, lipids, peptides and/or fibres, 
or micronutrients such as vitamins and/or minerals 
and/or amino acids and/or fatty and/or vegetable acids 
and/or plant extracts and/or plant-extracted purified 
molecules, intended for skin, body, face, hair or nail 
care and beauty, in the form of hard gelatin capsules, 
tablets, ampoules, yeast, powders, bars, creams or 
beverages for medical purposes. 
 
30 Nutritional supplements included in this class 
which may contain, exclusively, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flours and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, honey, treacle syrup, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), 
spices, ice for refreshment, intended for skin, body, 
face, hair or nail care and beauty, in the form of hard 
gelatin capsules, tablets, ampoules, yeast, powders, 
bars, creams or beverages, for nutritional purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940657 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200713902 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GSA Industries (Aust) Pty Ltd, Level 54, Rialto, 525 
Collins Street, Vic3000, MELBOURNE, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Regulating and safety devices and 

accessories for water apparatus and water pipes; 
control valves; pressure limiting valves; pressure 
reducing valves; tempering valves; backflow prevention 
valves; thermostatic safety valves; thermostatic mixing 
valves; check valves; ball valves; isolating valves; anti-
vacuum valves; pressure relief valves; combined 
pressure and temperature relief valves; anti-scald 
valves; level control valves; pipeline cocks; automatic 
air vents; tundishes; expansion vessels; reverse 
osmosis vessels; taps for pipes; mixer taps for water 
pipes; washers for water taps; adaptors for water taps; 
bath tubs; bath and shower installations; bath and 
shower plumbing fixtures; bath and shower fittings; 
heaters for baths and showers; water filtering 
apparatus; water filters being parts of house hold or 
industrial installations; pipeline strainers; removable 
pipe connections for filling water and heating 
installations; apparatus for converting a vented heating 
system to a sealed system; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; apparatus, parts and fittings (including 
valves and controls) for water supply, water distribution, 
heating installations and sanitary purposes; none of the 
aforesaid being regulators for controlling the flow and 
pressure of gas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940665 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200713903 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ningbo Yongjia Transformer Co Ltd (Ningbo Yongjia 
Bianyaqi Youxian Gongsi), No. 37, Changfeng Kaifaqu, 
Zhonggongmiao Street, Yinzhou District, 315192, 
NINGBO CITY, ZHEJIANG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Converters, electric; coils, electric; 

transformers (electricity); reducers (electricity); 
distribution consoles (electricity); mutual inductance 
ware; boosters; stabilized power supply; low voltage 
power supply; high-voltage and low-voltage switching 
boards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940691 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200713908 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.14 SE 2007/02339 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Seaside Garden AB, Vilshärad, 31041, 
GULLBRANDSTORP, SE 

(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. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 
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. 
 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, 
tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other 
classes); padding and stuffing materials (except of 
rubber or plastics); raw fibrous textile materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940703 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200713911 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PARKETOFF (Society with Limited Liability), str. 1 d. 
121, Izmailovskiy prosp., 105203, MOSKVA, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Materials for flooring, not of metal, namely, 

solid flooring, parquet flooring, laminate flooring, 
parquet slabs, parquet floor boards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0940764 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200713917 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Bake-Well 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 PilloPak BV, Coldenhovenseweg 89, 6961EC, 
EERBEEK, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and equipment for punching, 

stamping, folding and cutting paper, cardboard, 
corrugated cardboard and card; machines and 
equipment for conveying lengths of paper, cardboard, 
corrugated cardboard and card; machines and 
equipment for lifting, bending, folding and folding up 
stamped, punched and cut sections (punched out 
sections) and sheets of paper, cardboard, corrugated 
cardboard and card; machines and equipment for 
gluing and joining paper, cardboard, corrugated 
cardboard and card sections and parts thereof; 
machines for filling containers and boxes of paper, 
cardboard, corrugated cardboard and card; machines 
for putting lids onto and packing filled containers with 
packaging material; packaging systems and equipment 
for the continuous punching, stamping, cutting, 
conveying, forming, lifting, folding, folding up, gluing 
and joining of laminated and non-laminated paper, 
cardboard, corrugated cardboard and card in the form 
of continuous lengths, in order to make containers from 
these, and in order to fill containers continuously 
therewith; equipment and apparatus and machines for 
the on-line packaging of filling materials in containers, 
boxes and trays made continuously from lengths of 
paper, cardboard, corrugated cardboard and card. 
 
16 Paper, cardboard, corrugated paper, 
corrugated cardboard, goods of paper and cardboard, 
packing cardboard, packing paper, boxes of paper, 
boxes of cardboard and combinations thereof and/or 
combinations thereof with plastic materials, containers, 
boxes, reinforced, padded envelopes, collapsible boxes 
of paper, cardboard, corrugated cardboard and/or 
combinations thereof and/or combinations thereof with 
plastic materials, collapsible boxes of cardboard, 
corrugated cardboard and or cardboard in combination 
with a protective internal packaging of plastic in the 
form of film and/or bubble and/or foam materials for 
packaging purposes. 
 
17 Plastic materials in the form of film, bubble 
film, plates, discs, sheets, strips and/or bands, including 
with plastic foam in strips and plates and/or shaped 
pieces as packaging and filling materials; materials for 
insulating and acoustic cladding, and films and strips of 
plastic, reinforced with paper and/or cardboard; packing 
and packaging materials. 
 
37 Installation, repair and maintenance of 
machines and equipment for making sections of paper, 
cardboard, corrugated cardboard and card lengths and 
for making containers and trays of the aforesaid 
products; installation, repair and maintenance of 
machines and equipment for filling containers and trays 
with filling materials and of machines and equipment for 
packaging and putting together packaging materials. 
 
39 Packaging and freight forwarding; services 
relating to the protective packaging of goods and 
assembly of packaging systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 
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(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940774 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200713921 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.08 IT RM2007C000864 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IPM Group SpA, Corso Salvatore D'Amato, 90, 80022, 
ARZANO (NA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Control devices for telematic systems; 

computer hardware and software for transport means; 
punched card machines; ticket emitters, ticket 
dispenser, passenger counters, line indicators, driver 
console, access control and video surveillance devices.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940777 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200713922 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMMUN 44 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nutropia Ernährungsmedizinische Forschungs GmbH, 
Moosham 29, 5580, UNTERNBERG, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products, dietetic substances 

for medical purposes. 
 
29 Eggs, milk and milk products. 
 
30 Flour and preparations made from cereals, 
honey, treacle, yeast. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940779 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200713923 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Balance MT AB, Box 55508, 10204, STOCKHOLM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Running keep-fit activities including, but not 
limited to, making physical training possible, designing 
individual physical training programs and arranging 
group training classes such as yoga and pilates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940799 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200713925 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.22 FR 06 3464505 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Porcher Industries, RN 85, 38300, BADINIERES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Parachutes; dirigible balloons; hot air 
balloons; ultra light motorized aircraft. 
 
22 Raw fibrous textile materials; woven 
polyamide-based reinforcements; laminated polyester-
based reinforcements; sails for ski sailing; boat sails; 
paragliding canopy; fibrous textile materials for use in 
sporting. 
 
28 Paragliders; power kites; hang gliders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940808 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200713926 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.24 US 77164665 

2007.04.24 US 77164681 
2007.04.24 US 77164712 
2007.04.24 US 77164726 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aliaune Thiam, 2839 Paces Ferry Road, Suite 850, 
GA30339, ATLANTA, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Audio tapes featuring music; prerecorded 

audio tapes featuring music; video tapes featuring 
music; prerecorded video tapes featuring music; 
compact discs featuring music; phonograph records 
featuring music; prerecorded video cassettes featuring 
music; prerecorded audio cassettes featuring music; 
DVDs featuring music; downloadable musical sound 
recordings; musical sound recordings; musical video 
recordings. 
 
16 Printed publications and paper goods. 
 
25 Clothing. 
 
41 Entertainment services, namely, audio 
recording and production; music production services; 
record production; videotape production; sound 
recording studios; entertainment, namely, live 
performances by a musical artist; entertainment, 
namely live music concerts; entertainment services, 
namely, providing prerecorded music, information in the 
field of music, and commentary and articles about 
music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related 
film clips, photographs, and other multimedia materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940810 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200713927 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.02 DE 307 00 893.2/43 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordsee Fisch-Spezialitäten GmbH, Klußmannstraße 
3, 27570, BREMERHAVEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fish, fish fillets, fish products, fish dishes, 

shellfish and shellfish products, crayfish and crayfish 
products, poultry, poultry parts, poultry meat products, 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies; jams; fruit puree; eggs; 
milk and dairy products, all aforesaid products also 
deep frozen; edible oils and fats; instant dishes ready to 
eat, mainly consisting of fish with addition of 
vegetables, pasta, spices and sauce. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread, fine pastry and confectionery; 
sandwiches, pizza, pasta; edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; marinades; ice; pasta and 
noodles; bread, pastry with stuffings and/or garnishes 
mainly consisting of fish and/or fish products and/or 
eggs and/or cheese and/or cheese preparations and/or 
dairy products and/or vegetables and/or fruits and/or 
herbs and spices; all aforesaid goods, if possible, also 
in the form of instant meals ready to eat and partly 
prepared meals, also deep frozen, included in this 
class; desserts, desserts based on wheat, semolina, 
starch; puddings; pasty products and sauces, mainly 
consisting of fat and/or dairy products and/or fruits 
and/or vegetables and/or meat products and/or fish 
products, including those with added spices and/or 
mixed spices and/or herbs and/or mixed herbs. 
 
43 Providing food and drink; catering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940812 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200713928 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.03 KR 4520070003327 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, 
Yeongtong-gu, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Semiconductors; universal serial bus (USB) 

hardware; computer network hubs; computer network 
switches; computer network routers; modems; smart 
phones; mobile phones; bluetooth headsets; 
earphones; battery chargers; electric adapters; electric 
chargers; computer servers; set-top boxes; hard disc 
drives; optical disc drives; notebook computers; 
computers; computer printers; recorded computer 
software; computer monitors; personal digital assistants 
(PDA); television sets; facsimile machines; cash 
registers; dry cells; optical fiber cables; 
telecommunication cables; electric irons; amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; video phones; telephones; video 
tape recorders (VTR); DVD players; MP3 players; 
portable multimedia players (PMP); speakers for home 
theater system; compact disc players; audio and video 
compact discs; cathode-ray tubes (CRT); camcorders; 
video cameras; digital cameras; downloadable digital 
graphics and music via a global computer network and 
wireless devices; computer game software; computer 
mouse; mouse pads. 
 
41 Providing a website featuring games, music 
and movies; providing a website featuring wall papers 
and ring tones; providing amusement arcade services; 
providing of amusement facilities; publication of books; 
cinema presentations; amusement arcade services; 
rental of videotapes; production of radio television 
programmes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940848 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200713943 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Waterman SAS, 9 & 11, rue Christophe Colomb, 
75008, PARIS, 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, dentifrices. 
 
6 Common metals and their alloys, building 
materials of metal, transportable buildings of metal, 
materials of metal for railway tracks, non-electric cables 
and wires of metal, ironmongery and small items of 
metal hardware, pipes and tubes made of metal, safes, 
goods of common metal not included in other classes, 
ores. 
 
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments, 
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 and data processing equipment, fire 
extinguishers. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith not included in 
other classes, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, 
adhesives for stationery or household purposes, artists' 
materials, paintbrushes, typewriters and office 
requisites (except furniture), instructional and teaching 
material (except apparatus), plastic materials for 
packaging (not included in other classes), printers' type, 
printing blocks. 
 
18 Leather and imitation leather, goods made of 
these materials not included in other classes, animal 
skins, hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols 
and walking sticks, whips, harness and saddlery. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames, goods, not 
included in other classes, of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these 
materials or plastics. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
34 Tobacco, smokers' articles, matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940849 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200713944 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.08 US 77077954 

2007.01.08 US 77077959 
2007.01.08 US 77077962 
2007.01.08 US 77078088 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kazuo LLC, 836 Traction Avenue, CA90013, LOS 
ANGELES, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sunglasses, sunglass straps, sunglass 

accessories, electronics; computer cases. 
 
14 Jewelry, watches. 
 
18 Bags, athletic bags, travel bags, backpacks, 
purses, briefcases, wallets, suitcases. 
 
25 Clothing, footwear and headwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940850 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200713945 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.13 EM 005549746 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WashTec Holding GmbH, Argonstrasse 7, 86153, 
AUGSBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Vehicle washing machines, vehicle cleaning 

machines and vehicle polishing machines and 
installations assembled from these machines; parts of 
vehicle washing installations, vehicle polishing 
installations and vehicle cleaning installations for 
treating vehicles as far as contained in this class; 
machines for drying vehicles. 
 
11 Parts of drying installations for the treatment 
of vehicles, included in this class. 
 
21 Washing brushes, brush trims, polishing 
brushes. 
 
24 Drying curtains of filament or strip materials 
of plastic (in particular foam) or natural fibres. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0940854 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200713946 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.13 DE 306 76 774.0/41 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Westdeutsche Lotterie GmbH & Co oHG, Weselerstr. 
108-112, 48151, MÜNSTER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Equipment for cashless payment 

transactions, namely all kinds of data carriers 
(magnetic, optical, electronic, mechanical or chip 
cards), apparatus for data-reading, saving and 
processing for the aforementioned data carriers, 
computers, computer programs and computer 
peripheral devices for cashless payment transactions. 
 
16 Printed matter namely magazines, 
newspapers, posters, photographs (in connection with 
lotteries and their accomplishment). 
 
28 Lottery games, products for lotteries, namely 
gambling drums and drawing devices; electric and 
electronic games, with the exception of accessory 
devices for televisions; toys, especially soft toys, 
playing cards. 
 
35 Economic and/or organizational advice for 
lottery players and participants in other gambling and 
money games; economic and/or organizational advice 
for the execution of cashless payment transactions. 
 
36 Financial consultancy for lottery players and 
participants in other gambling and money games; 
financial consultancy for the execution of cashless 
payment transactions. 
 
41 Organization and execution of lotteries and 
other gambling and money games; distribution of lottery 
tickets and other participation documents; organization 
and execution of lotteries and other gambling and 
money games by way of telecommunication, namely 
through the Internet; organization and execution of 
radio, television and other entertainment events in 
connection with lotteries and other money games, bets 
or gambling; organization of sports competitions and 
other cultural activities in connection with lotteries and 
other money games, bets or gambling. 
 
42 Consultancy in computer technical matters for 
lottery players and participants in other gambling and 
money games; consultancy in computer technical 
matters relating to the execution of cashless payment 
transactions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940869 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200713949 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.29 BX 1126077 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHOCO coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Florent Van Cauwenberghstraat 5, 
2500, LIER, BE 

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

consulting; business organisation and management 
consulting; personnel consulting; business 
management of performing artists; professional 
business consulting; systemization of information into 
computer databases; advertising and marketing 
consultancy; commercial and organisational advice on 
corporate advertising policy, including attendance at 
trade fairs and exhibitions and the creation of a 
corporate image; developing marketing plans, 
advertising pamphlets and advertising campaigns; 
realization of advertizing campaigns; sales promotion; 
writing advertising texts; consulting in trademarks and 
corporate logos, including the creation, evaluation and 
positioning of trademarks and corporate logos, the 
creation of a brand image and of corporate logos, all 
these services provided for advertising purposes. 
 
41 Education; training; instruction; practical 
training (demonstration); career counselling (consulting 
in education and training); arranging and conducting 
conferences, conventions, seminars, symposia and 
training workshops; publication (electronic and online) 
of books and reviews; composing and realising 
audiovisual works, for advertising or other purposes; 
photography and photographic reporting. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940870 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200713950 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.12 BX 1128906 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIX 7 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novatech NV, Industrielaan 5 B, 2250, OLEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals for use in industry and 
construction; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; tempering and soldering preparations; 
adhesives for use in industry, including glues for 
building purposes; silicones; water-repellent products 
included in this class; rubber preservatives. 
 
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
dyestuffs; mordants; raw natural resins; metal in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and 
artists; preservatives against rust, corrosion and 
ageing; protective preparations for metals. 
 
17 Rubber, gum, mica and goods made from 
these materials; products made of semi-processed 
plastics; packing, stopping and insulating materials; 
jointing mastics, polyurethane foams and water-
repellent products; waterproof packings; jointing 
products; jointing products; insulating tapes and bands; 
liquid rubber. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940872 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200713951 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.09 BX 1128842 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRANS 7 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novatech NV, Industrielaan 5 B, 2250, OLEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals for use in industry and 
construction; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; tempering and soldering preparations; 
adhesives for use in industry, including glues for 
building purposes; silicones; water-repellent products 
included in this class; rubber preservatives. 
 
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
dyestuffs; mordants; raw natural resins; metal in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and 
artists; preservatives against rust, corrosion and 
ageing; protective preparations for metals. 
 
17 Rubber, gum, mica and goods made from 
these materials; products made of semi-processed 
plastics; packing, stopping and insulating materials; 
jointing mastics, polyurethane foams and water-
repellent products; waterproof packings; jointing 
products; jointing products; insulating tapes and bands; 
liquid rubber. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940874 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200713952 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.18 BX 1127183 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Institut Mondial des Caisses d'Epargne IMCE 
association internationale sans but lucratif, Rue Marie-
Thérèse 11, 1000, BRUSSEL, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Advertising; rental of advertising space; 

business management assistance; business 
information; business inquiries; business investigations; 
business organisation and management consulting; 
research for business purposes; commercial 
information agencies; commercial information and 
advice to consumers; drawing up statistics; professional 
business consulting; document reproduction; economic 
forecasts; marketing research; market study; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; public relations; personnel 
management consultancy. 
 
36 Financial affairs; banking; monetary affairs; 
insurance; financial analysis; home banking; brokerage; 
fund investments; collections for charity; financial 
clearing operations (exchange); credit card services; 
debit card services; real estate management; financial 
evaluations (insurance, banking, real estate); financial 
consulting; financial information; financial management; 
financial sponsorship; financing services; savings. 
 
41 Education; training; arranging and conducting 
training workshops; education information; publishing of 
books, newspapers and reviews; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, conventions 
and seminars, symposia. 
 
45 Lobbying services in financial affairs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940885 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200713953 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.16 LT 2007 0778 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UAB AG Group, Savanoriu pr. 192, 44151, KAUNAS, 
LT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses; 

dust exhausting installations for cleaning purposes; 
vacuum cleaner bags; dust removing installations for 
cleaning purposes; drying machines; dishwashers; 
coffee grinders, other than hand-operated; food 
preparation machines, electromechanical; kitchen 
machines, electric; trimming machines; ironing 
machines; smoothing presses; mills for household 
purposes, other than hand-operated; washing 
machines; air condensers; sewing machines; washing 
machines (laundry); rinsing machines; wringing 
machines for laundry; lawnmowers (machines). 
 
9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images; magnetic data 
carriers; recording discs; data processing equipment 
and computers; scales; precision balances. 
 
11 Apparatus for lighting, cooking, refrigerating, 
drying, water supply and sanitary purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0940893 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200713954 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.05 MA 109925 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agence Maghreb Arabe Presse, 122 av. Allal Ben 
Abdellah, BP 1049, RABAT, MA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Telecommunications. 

 
41 Education; training; entertainment; sporting 
and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940899 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200713957 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.10 DE 307 30 704.2/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omikron Systemhaus Gesellschaft für Informations- 
und Kommunikationssyteme mbH & Co, Von-Hünefeld-
Strasse 55, 50829, KÖLN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for electronic banking, cash 

management, national and international payments; 
automatic vending machines; data mediums provided 
with machine-readable software; data processing 
equipment. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
38 Telecommunications. 
 
42 Generating programmes for data processing; 
professional advice in connection with financial 
hardware and software for electronic banking, cash 
management, national and international payments; 
maintenance and setting up of software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940904 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200713958 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Descamps, 20, rue d'Athènes, 75431, PARIS CEDEX 
09, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Small cases for spectacles. 

 
18 Sports bags, toiletry sets (leatherware), small 
bags (handbags), satchels, vanity cases (not fitted), 
shoulder bags. 
 
24 Bags or small bags for lingerie (not of paper), 
laundry bags (not of paper), beach towels. 
 
25 Pajamas, tunics, slips, baby dolls, kimonos, 
dressing gowns, trousers, tops (clothing), dresses, 
mules, jackets, shorts, skirts, sleeveless t-shirts, vests, 
pareos, cross-over tops, socks, leggings (clothing), 
caps, gob hats, sun bonnets, slippers, ballet shoes, 
crop tops, tee-shirts, drawers, knitted caps (clothing), 
sashes for wear (clothing), gloves (clothing), bathing 
suits; headbands (clothing). 
 
26 Hair bands. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940907 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200713959 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Codixx AG, Steinfeldstr. 3, 39179, BARLEBEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic measuring, regulating and control 
apparatus and elements, assemblies and components 
therefor, operator terminals and displays for industrial 
applications, display apparatus for automobiles and 
work machines, electronic communications equipment 
and equipment systems, electronic navigation 
instruments and navigation systems, displays for 
technical photographic and video apparatus, radio sets, 
radio telephones, telephones, fax machines, copiers, 
computers, pocket calculators, automatic gaming 
machines, printers, screens, hardware for information 
systems, LCD displays, high-temperature displays, 
dichroitic polarisers, colour polarisers, glass polarisers, 
colour filters, 3-D projectors, large LED displays, LED 
displays. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0940912 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200713962 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.26 DE 307 12 962.4/40 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MEC Holding GmbH, Gutenbergstrasse 10, 65830, 
KRIFTEL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals and their alloys; goods of 

metal included in this class; particularly tubes provided 
with a wear protection layer, connectors and branches 
of metal, as well as ducts provided with a wear 
protection layer for conveying solids, liquids and gases, 
particularly natural gas pipelines, tubes. 
 
7 Machines and machine tools for the materials 
winning technology and machine parts therefor. 
 
40 Material processing, information about 
material processing, particularly in making protective 
layers, wear protection layers on metal parts and 
protective layers on metal tubes for tubes and pipeline 
systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940915 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200713963 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.27 EM 005788245 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Scheer Surface Solutions GmbH, Maierhofstr. 28, 
73547, LORCH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Sheet materials for interior decoration; floors; 

sheets and tiles, in particular floor panels, floor tiles, 
wall panels, room boards; steps, in particular 
stairtreads, staircases, stringers; all the aforesaid 
goods not of metal, in particular based on polymers 
with inorganic fillers. 
 
20 Furniture and parts therefor, in particular 
kitchen and bathroom furniture, and parts thereof; 
worktops, shelves for storage, table tops, sheeting 
panels, the aforesaid sheets in particular for kitchen 
use. 
 
27 Flooring materials, floor coverings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940920 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200713964 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.05 DE 307 44 006.0/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer AG, Kiser-Wilhelm-Allee, 51373, LEVERKUSEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry and science; 

chemical preparations for use in agriculture, horticulture 
and forestry; chemical preparations for the treatment of 
seeds (included in this class); unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics; fertilizers; adhesives used 
in industry. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; disinfectants; 
preparations for killing weeds and destroying vermin; 
insecticides; fungicides; herbicides. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains (included in this class); seeds; 
foodstuffs for animals and feed additives. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940921 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200713965 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.26 DE 307 19 211.3/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Metso Lindemann GmbH, Erkrather Strasse 401, 
40231, DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Presses and shears (machines for industrial 

purposes) as well as shredders, grinding machines, 
dust removing installations for cleaning purposes, 
sifters, sifterdrums, conveyors (machines), hangers 
(parts of machines), gear boxes other than for land 
vehicles, hammers (parts of machines), lifting 
apparatus, hydraulic engines and motors, blades (parts 
of machines), compressors (machines), couplings other 
than for land vehicles, bearing brackets for machines, 
journals (parts of machines), housings (parts of 
machines), tables for machines, axles for machines, 
knives (parts of machines), blade holders (parts of 
machines), lubricators (parts of machines), cutters 
(machines), steamrollers, cylinders for machines, 
pistons for cylinders. 
 
42 Engineering; technical project studies; 
construction drafting; material testing; computer 
programming; technical research and development. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940922 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200713966 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.20 CH 559042 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gecomwert Anstalt, c/o Schreiber & Zindel, 
Kirchstrasse 39, 9490, VADUZ, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cleaning, polishing preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, pharmaceutical 
preparation for the care of the skin, pharmaceutical 
preparation for the care of the hair, hair lotions; 
dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purpose; 
pharmaceutical preparation for the care of the skin; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; material for stopping teeth, dental wax; 
fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940926 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200713967 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.02 FR 07 3 492 590 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Champagne Perrier Jouët SA, 28 avenue de 
Champagne, 51200, EPERNAY, FR 

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

materials, namely signs or placards, posters, postcards, 
calendars, notepaper, diaries, banners, bags, small 
bags, pouches, paper envelopes or plastic, paper or 
cardboard boxes; printed matter such as magazines, 
newspapers, pamphlets, catalogues; stickers; 
photographs; stationery; pens. 
 
21 Drinking glasses and cups; decanters, jugs 
and pitchers, non-precious metal trays; ice buckets; 
dinnerware of earthenware or porcelain; spouts, 
waiter's corkscrews, bottle openers. 
 
25 Clothing namely tee-shirts, shirts, polo shirts, 
pullovers and sweat-shirts, blousons, oilskins, ties, 
scarves and bandanas, sashes for wear, hats and 
caps, footwear, aprons, dressing gowns. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940927 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200713968 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.02 FR 07 3 492 589 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Champagne Perrier Jouët SA, 28 avenue de 
Champagne, 51200, EPERNAY, FR 

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

materials, namely signs or placards, posters, postcards, 
calendars, notepaper, diaries, banners, bags, small 
bags, pouches, paper envelopes or plastic, paper or 
cardboard boxes; printed matter such as magazines, 
newspapers, pamphlets, catalogues; stickers; 
photographs; stationery; pens. 
 
21 Drinking glasses and cups; decanters, jugs 
and pitchers, non-precious metal trays; ice buckets; 
dinnerware of earthenware or porcelain; spouts, 
waiter's corkscrews, bottle openers. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0940928 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200713969 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.02 FR 07 3 492 586 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Champagne Perrier Jouët SA, 28 avenue de 
Champagne, 51200, EPERNAY, FR 

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

materials; namely signs or placards, posters, postcards, 
calendars, notepaper, diaries, banners, bags, small 
bags, pouches, paper envelopes or plastic, paper or 
cardboard boxes; printed matter such as magazines, 
newspapers, pamphlets, catalogues; stickers; 
photographs; stationery; pens. 
 
25 Clothing namely tee-shirts, shirts, polo shirts, 
pullovers and sweat-shirts, blousons, oilskins, ties, 
scarves and bandanas, sashes for wear, hats and 
caps, footwear, aprons, dressing gowns. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940932 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200713970 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.29 US 77144161 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Crocs Inc, 6328 Monarch Park Place, CO80503, 
NIWOT, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Charitable services, namely coordination of 

the procurement and distribution of footwear to 
individuals and organizations providing free footwear to 
needy people. 
 
40 Recycling of footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940933 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200713971 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.29 US 77144163 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Crocs Inc, 6328 Monarch Park Place, CO80503, 
NIWOT, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Charitable services, namely coordination of 

the procurement and distribution of footwear to 
individuals and organizations providing free footwear to 
needy people. 
 
40 Recycling of footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940941 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200713972 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.12 SE 2007/07385 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 4 Good Health Inc, 1720 Carey Ave., WY82001, 
CHEYENNE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Exercise apparatus for medical rehabilitative 

purposes; exercise equipment for medical rehabilitative 
purposes; therapeutic apparatus for physical exercise 
for rehabilitation; orthopedic articles; beds, specially 
made for medical purposes; physical exercise 
apparatus, for medical purposes; medical apparatus 
and instruments. 
 
20 Furniture. 
 
28 Appliances for gymnastics; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0940942 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200713973 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.23 IT MI2007C3198 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IKE SrL, Via E. Caldara, 24, 20122, MILANO, IT 
(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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940976 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200713974 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.29 JP 2007-027861 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tanabe Seiyaku Co Ltd, 2-10, Dosho-machi 3-chome, 
Chuo-ku, 541-8505, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry; agricultural 

chemicals, except fungicides, weedkillers, herbicides, 
insecticides and parasiticides; chemicals for forestry 
and horticulture, except fungicides, weedkillers, 
herbicides, insecticides and parasiticides; chemical 
preparations for scientific purposes (other than for 
medical or veterinary use); chemical preparations for 
use in photography; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry; chemical 
products for use in pharmaceuticals; diagnostic 
chemicals other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations for use in the 
manufacture of pharmaceutical. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; antibiotic and 
chemotherapeutic medicines; medicines for the central 
nervous system and peripheral nervous systems; 
medicines for the cardiovascular system; medicines for 
the respiratory system; medicines for digestive systems 
and related glands; medicines for that act in the blood 
and hematopoietic organs; medicines for the urinary 
system; medicines for the endocrinal functions and on 
metabolism; immuno-suppresive, anti-inflammatory, 
antiallergic, hypersensitive and antitoxic medicines; 
dermatological, ophthalmological and otolaryngological 
medicines; medicines for cancer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0940985 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200713977 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.27 IT TO2007C002159 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fiat Group Automobiles SpA, Corso Giovanni Agnelli, 
200, 10135, TORINO, IT 

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

air or water. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for Christmas 
trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0940994 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200713981 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.18 IT MI2007C005283 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute Società Agricola 
a Responsabilità limitata, Via di Nozzole, 12, 50022, 
GREVE IN CHIANTI(FIRENZE), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines, alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0940996 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200713982 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.10 IT MI2007C004932 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, 
Via XXIV Giugno 8, Frazione San Martino della 
Battaglia, 25015, DESENZANO DEL GARDA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Cheese. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941092 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200713992 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.22 CH 563006 
(540) Gjengivelse av merket: 

C2 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 MGI Luxury Group SA, Rue de Nidau 35, 2502, 
BIEL/BIENNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Wristwatches, watchstraps, watch cases, 

watch dials, watchstrap clasps, watch movements, 
watch winder crowns, watch hands, clocks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941142 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714000 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.10 IT MI2007C004948 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Calzaturificio Peluso & C SrL, Piazza San Pasquale, 
10, 80100, NAPOL, IT 

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941143 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200714001 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.09 EM 005884408 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co KG, An der 
Heller 4 - 12, 33758, SCHLOß HOLTE-
STUKENBROCK / SCHLOß HOLTE, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Construction machines, machines for mixing, 

conveying and processing building materials; thick 
matter conveyors, pneumatic transporters, screw 
conveyors, plastering machines, concrete pumps, 
smoothing machines and parts therefor (included in this 
class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941167 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714008 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.29 IT RE 2007 C 000366
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Natfood SrL, Locatilà Bosco, 42019, SCANDIANO 
(REGGIO EMILIA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941186 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200714010 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karsten Manufacturing Corp, 2201 W. Desert Cove, 
Legal Department, AZ 85029, PHOENIX, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Golf clubs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941222 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200714016 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Victrex Plc, Hillhouse International, FY54QD, 
THORNTON CLEVELEYS LANCASHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Unprocessed plastics; plastic material for use 

in industry; plastics in the form of powders, pastes, 
granules, emulsions and dispersions, all for use in 
industry. 
 
17 Plastics for use in manufacture; plastics in 
semi-finished form for use in manufacture; plastics in 
the form of rods, blocks, tubes, films, sheets and foil, all 
for use in manufacture; composite plastic materials for 
use in manufacture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941225 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714019 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.03 IT BO2007C 000424 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Overmed Innovation SrL, Via Cicogna, 34/B, 40068, 
SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA)</, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical, medical and dental apparatus and 

instruments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941226 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200714020 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RM MICHAELIDES Software & Elektronik GmbH, 
Donaustr. 14, 36043, FULDA, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computers, electric and electronic circuits, 

electronic equipment, software. 
 
16 Printed matter relating to computers, electric 
and electronic circuits, electronic equipment and 
software. 
 
42 Development of electric and electronic 
circuits, electronic equipment and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941227 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200714021 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.12 JP 2007-078451 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Panefri Industrial Co Ltd, Baba 2-6-7, Nagaokakyo City, 
617-0828, KYOTO PREF., JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Building materials not of metal; joinery 

fittings, not of metal. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941247 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200714022 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.04 US 77148856 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Panacos Pharmaceuticals Inc, 209 Perry Parkway, 
Suite 7, MD 20877, GAITHERSBURG, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceuticals, namely, antivirals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0941255 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200714023 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.04 US 77148869 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Panacos Pharmaceuticals Inc, 209 Perry Parkway, 
Suite 7, MD 20877, GAITHERSBURG, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceuticals, namely, antivirals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941256 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200714024 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.04 US 77148858 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Panacos Pharmaceuticals Inc, 209 Perry Parkway, 
Suite 7, MD 20877, GAITHERSBURG, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceuticals, namely, antivirals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941293 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200714025 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karsten Manufacturing Corp, 2201 W. Desert Cove, 
Legal Department, AZ 85029, PHOENIX, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Golf clubs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941294 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200714026 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.27 US 77240815 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Blu-Ray Disc Association, 10 Universal City Plaza, T-
100, CA91608, UNIVERSAL CITY, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical disc players and recorders for audio, 

video and computer data; blank optical discs, pre-
recorded optical discs featuring music, movies, games, 
text data, still images and motion pictures; television 
sets; video cameras; digital still camera; personal 
computers; digital satellite broadcasting systems, 
namely, receivers, transmitters and antennas for 
satellite broadcasting; video game machines for use 
with televisions, all for use with optical discs as 
recording media. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941304 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714027 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.05 FR 07 3 493 031 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941332 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200714030 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Volvo, 40508, GÖTEBORG, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computers, computer software (recorded), 
computer peripheral devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

(111) Int.reg.nr: 0941334 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200714031 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HKScan Oyj, Kaivokatu 18, 20520, TURKU, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; 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, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941379 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200714158 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.16 DE 306 70 348.3/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KPM-Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin GmbH, 
Wegelystrasse 1, 10623, BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Cutlery. 

 
11 Lamps. 
 
14 Goods made of precious metals and their 
alloys or coated therewith (included in this class); 
jewelry, in particular jewelry made of glass, porcelain 
and earthenware; horological and chronometric 
instruments. 
 
21 Glassware, porcelain and earthenware 
(included in this class). 
 
24 Textiles, included in this class, in particular 
damasks, linen and silk textiles; textile goods, included 
in this class, in particular household, bed and table 
cloths, textile and decoration fabrics, protective covers 
included in this class, curtains, net curtains, shades, 
textile wallpapers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941393 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200714163 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.14 ES 2740000 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sammic SL, Atxubiaga 14, 20730, AZPEITIA 
(GUIPÚZCOA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools; motors and 

engines (except for land vehicles); machine couplings 
and transmission components; and in particular, electric 
tin openers; dishwashers; blenders; slicers; mills for 
household purposes (other than hand operated); 
blending mixers; mincers; rasping machines; electric 
kitchen machines; electric knifes; churning machines; 
moulds; peelers; presses; grinders; bottle filling 
machines (filling machines); electric fruit presses for 
domestic use; kneading machines; electric machines 
(dough moulders, juice extractors, mussel washers, 
vegetable rinsers); electric pancake-making machines. 
 
11 Apparatus for cooking, refrigerating, drying 
and ventilating purposes; and in particular, toasters; 
electric fryers, electric pressure cookers; air purifying 
apparatus and machines; refrigerating apparatus 
(temperature reducers); electrical coffee percolators; 
heaters; water heaters; microwave ovens (kitchen 
apparatus); roasting apparatus (spits for meat); electric 
deep fryers; electric and gas roasting plates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941429 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200714171 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.03 EM 005871331 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat and meat products, in particular poultry 

and poultry products; including all the aforesaid goods 
frozen and preserved. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941457 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200714180 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.17 DE 306 70 669.5/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KPM-Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin GmbH, 
Wegelystrasse 1, 10623, BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Cutlery. 

 
11 Lamps. 
 
14 Goods made of precious metals and their 
alloys or coated therewith (included in this class); 
jewelry, in particular jewelry made of glass, porcelain 
and earthenware; horological and chronometric 
instruments. 
 
21 Glassware, porcelain and earthenware 
(included in this class). 
 
24 Textiles, included in this class, in particular 
damasks, linen and silk textiles; textile goods, included 
in this class, in particular household, bed and table 
cloths, textile and decoration fabrics, protective covers 
included in this class, curtains, net curtains, shades, 
textile wallpapers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941459 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200714182 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.24 US 77287181 
(540) Gjengivelse av merket: 

CADILLAC CT6 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motor land vehicles, namely automobiles, 

sport utility vehicles, trucks and vans. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941460 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200714183 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.24 US 77286991 
(540) Gjengivelse av merket: 

CADILLAC CT5 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motor land vehicles, namely automobiles, 

sport utility vehicles, trucks and vans. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.11 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941466 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200714185 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.10 EM 005819751 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Safeaero i Trelleborg AB, Box 48, 23121, 
TRELLEBORG, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools; motors and 

engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); de-icing machines. 
 
9 Computer systems for control functions in de-
icing machines and de-icing vehicles. 
 
12 Vehicles; de-icing vehicles; apparatus for 
locomotion by land or water. 
 
37 Installation, repair and maintenance of 
vehicles and machines, including de-icing machines 
and de-icing vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  



 internasjonale varemerkeregistreringer 2008.04.21 - 17/08

 

140 
 

(111) Int.reg.nr: 0941472 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200714187 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.14 DE 306 76 775.9/41 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Westdeutsche Lotterie GmbH & Co oHG, Weselerstr. 
108-112, 48151, MÜNSTER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Equipment for cashless payment 

transactions, namely all kinds of data carriers 
(magnetic, optical, electronic, mechanical or chip 
cards), apparatus for data-reading, saving and 
processing for the aforementioned data carriers, 
computers, computer programs and computer 
peripheral devices for cashless payment transactions. 
 
16 Printed matter namely magazines, 
newspapers, posters, photographs (in connection with 
lotteries and their accomplishment). 
 
28 Lottery games, products for lotteries, namely 
gambling drums and drawing devices; electric and 
electronic games, with the exception of accessory 
devices for televisions; toys, especially soft toys, 
playing cards. 
 
35 Economic and/or organizational advice for 
lottery players and participants in other gambling and 
money games; economic and/or organizational advice 
for the execution of cashless payment transactions. 
 
36 Financial consultancy for lottery players and 
participants in other gambling and money games; 
financial consultancy for the execution of cashless 
payment transactions. 
 
41 Organization and execution of lotteries and 
other gambling and money games; distribution of lottery 
tickets and other participation documents; organization 
and execution of lotteries and other gambling and 
money games by way of telecommunication, namely 
through the Internet; organization and execution of 
radio, television and other entertainment events in 
connection with lotteries and other money games, bets 
or gambling; organization of sports competitions and 
other cultural activities in connection with lotteries and 
other money games, bets or gambling. 
 
42 Consultancy in computer technical matters for 
lottery players and participants in other gambling and 
money games; consultancy in computer technical 
matters relating to the execution of cashless payment 
transactions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

(111) Int.reg.nr: 0941486 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200714190 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.23 DE 30711941.6 
(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 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
canned meat, fish, fruit and vegetables; meat, fish, fruit 
and vegetable jellies; jams, marmalades; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; convenience 
foods, included in this class; all aforesaid goods 
particularly in low-calorie and fat-reduced form. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitutes; flour and cereal preparations, bread, 
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, 
seasonings; spices; all aforesaid goods particularly in 
low-calorie and fat-reduced form. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products, included in this class; fresh fruit and 
vegetables; fodder, malt. 
 
32 Beers; mineral waters, carbonated water and 
other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for the mixing of 
drinks; all aforesaid goods particularly in low-calorie 
and fat-reduced form. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941489 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200714192 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cura Vita, c/o Arkitema K/S, Frederiksgade 32, 8000, 
AARHUS C, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Building construction, repair, installation 

services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941517 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714194 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.05 SE 2007/03191 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIC-E 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 AB Biodisk, Dalvägen 10, 10956, SOLNA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical preparations for scientific and 
laboratory purposes. 
 
9 Laboratory instruments and devices and 
software for research and analysis of the sensitivity of 
biological cells. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941527 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200714196 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.23 US 77163514 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tessarae Inc, 1863 Massachusetts Avenue, VA22101, 
MCLEAN, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Medical and scientific research, namely, 

detection and identification services for others with 
respect to micro-organisms; medical and scientific 
research, namely, conducting clinical diagnostics for 
others with respect to micro-organisms. 
 
44 Performing medical diagnosis of disease, 
namely, clinical diagnostics services for others with 
respect to micro-organisms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0941537 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200714197 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Terra Moretti SpA, Via Bellavista, 5, 25030, ERBUSCO 
(BS), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines, spirits and liqueurs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941539 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200714198 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.30 IT MI2007C008288 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Coin SpA, Via Terraglio, 17, 30174, MESTRE (VE), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941544 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200714199 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oenoforos AB, Kungsholms Strand 135, 9 tr, 11248, 
STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941549 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200714201 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.26 BX 1130055 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Huntsman Textile Effects (Belgium) BVBA, Everslaan 
45, 3078, EVERBERG, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical auxiliary products for use in the 

textile industry, including fibre stabilizer being a 
chemical product for stabilizing fibres. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941557 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200714203 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.04 DE 30729192.8/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

Weber Food Robotics 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Weber Maschinenbau GmbH & Co KG, Gümther-
Weber-Str. 3, 35236, BREIDENBACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Food product handling machines; robots 

(machines). 
 
42 Engineering services with respect to food 
product handling machines and to robots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941594 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200714207 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.24 EM 006259659 
(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 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry, game, sausage, and meat, 

fish, poultry, game and sausage products; including all 
the aforesaid goods in preserved and frozen form; meat 
extracts; shellfish (not live); preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables and fruit salads, vegetable 
salads; milk and milk products, in particular desserts, 
mainly consisting of milk; prepared meals, salads and 
frozen foodstuffs included in class 29. 
 
30 Preparations made from cereals, in particular 
cereals, muesli and whole-wheat products; pasta, rice; 
bread and bread products; pastry and confectionery; 
confectionery; ices; salad dressings; prepared meals 
and frozen foodstuffs included in class 30; sandwiches; 
pies. 
 
31 Fresh fruits and vegetables. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941596 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200714208 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.20 EM 005846126 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Baxter International Inc, One Baxter Parkway, Law 
Dept., Building 2-2E, IL60015-4633, DEERFIELD, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Dialysis equipment; haemodialysis dialyzer; 

parts and fittings for all the aforesaid goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941601 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714209 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.20 IT TO2007C002417 
(540) Gjengivelse av merket: 

C24 CARACTERE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Miroglio SpA, Via Santa Margherita, 23, 12051, ALBA 
(CN), IT 

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941608 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200714211 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.11 US 77154613 

2007.04.12 US 77155704 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Taryn Rose International Inc, 3535 Hayden Avenue, 
CA90232, CULVER CITY, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics; cleansing gels, soaps and lotions; 

skin care products; fragrances; shampoo and hair 
lotions; facial cleansers, lotions and toners. 
 
9 Eyewear and sunglasses. 
 
14 Jewelry. 
 
18 Handbags, purses, clutches, carry-all leather 
bags and luggage. 
 
24 Textiles, namely bedding, towels, draperies. 
 
25 Clothing, hats, coats, gloves, scarves and 
belts; footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941618 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200714214 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.19 CH 561606 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ludi.com SA, Place de Cornavin 14-16, 1201, 
GENÈVE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Data communication services. 

 
41 Providing games online via a computer 
network. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941638 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714215 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.30 GB 2465556 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Diageo Great Britain Limited, 8 Henrietta Place, 
W1G0NB, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941642 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200714216 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.20 DE 306 77 929.3/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kögel Fahrzeugwerke GmbH, Industriestrasse 1, 
89349, BURTENBACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Transport containers and interchangeable 

containers made of metal or a combination of metal 
with wood and/or plastic for commercial vehicles, in 
particular in the form of curtain-sided containers with or 
without side walls, box containers or insulated 
containers; the aforementioned goods also for 
combined road/rail transportation, as small modular 
containers for door-to-door, just-in-time transport and/or 
specifically for the transport of paper rolls, coils and/or 
large volume goods. 
 
12 Commercial vehicle bodies and commercial 
vehicle trailers including swap bodies, platform bodies, 
box bodies, insulated bodies, truck bodies, semi-trailer 
chassis and trailer chassis, trailers for trucks, semi-
trailers; trailers with a steering axle; the aforementioned 
goods also for combined road/rail transportation and/or 
specifically for the transport of paper rolls, coils and/or 
large volume goods. 
 
20 Transport containers and interchangeable 
containers made of wood, plastic or a combination of 
said materials for commercial vehicles, in particular in 
the form of curtain-sided containers with or without side 
walls, box containers or insulated containers; the 
aforementioned goods also for combined road/rail 
transportation, as small modular containers for door-to-
door, just-in-time transport and/or specifically for the 
transport of paper rolls, coils and/or large volume 
goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941643 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200714217 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.27 FR 06 3 465 504 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FONCIA, 13 avenue Lebrun, 92160, ANTONY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; computer file management in 
connection with real estate and the rental of real estate 
property; assistance and advice regarding business 
organization and management; business management; 
business administration; business searches and 
investigations; assistance in industrial and commercial 
enterprise management and especially carrying out 
strategic audits for companies; market studies; 
professional business consulting; business valuations 
and appraisals; accounting; consulting and information 
concerning accounting; tax declaration preparation; 
auditing; bookkeeping; drawing up of statements of 
accounts. 
 
36 Real estate agencies; real estate affairs; 
property administration; valuations, building and 
property management; flat and office rental; rental 
management for real estate properties; advice on real 
estate rental; real estate brokerage; services of real 
estate management provided by management agents; 
real estate transactions; evaluations and appraisals of 
goods; insurance; life insurance; insurance brokerage; 
financial and monetary affairs; financial and insurance 
information and consulting; insurance; foreign 
exchange operations; financial management; fiscal 
valuations and assessments; financial loans and 
especially financial loans for the purchase and the 
construction of real estate property; capital constitution 
and investment; business consulting in the context of 
mergers, acquisitions, stock exchange listings for 
companies; capital constitution and investment in the 
form of real estate wealth investment to benefit from tax 
reductions or from amortisation measures on invested 
capital; fiscal assessments; fiscal valuations; consulting 
and information on fiscal evaluations and assessments; 
financial analysis, especially accounts analysis; 
professional consulting relating to finance. 
 
42 Drawing up of plans in the context of real 
estate expert reports; carrying out technical surveys 
with regard to the presence of asbestos, lead, termites 
or any type of parasite in the context of real estate 
expert reports or during the drawing up of schedules of 
condition; computer software design and computer 
programming in the field of real estate matters; 
updating and maintenance of computer software 
especially in the insurance and real estate sphere; 
appraisals (engineering services) concerning real 
estate affairs; quantity survey services. 
 
45 Legal services in insurance and real estate. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941646 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200714219 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kabushiki Kaisha Hayashibara Seibutsu Kagaku 
Kenkyujo, 2-3, Shimoishii 1-chome, 700-0907, 
OKAYAMA-SHI, OKAYAMA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals; carbonic hydrates; trehalose; 

glycosyl trehalose; trehalose derivatives; chemical 
agents; chemical reagents; food preservatives; anti-
oxidizing agents; softening preparations; anti-freezing 
preparations; damp proofing agents; moisture retaining 
preparations; anti-aging agents; plant growth regulating 
preparations; fertilizers; artificial sweeteners; flour and 
starch for industrial purposes. 
 
30 Confectionery, bread and buns; seasonings; 
sweeteners; cube sugar; fructose for food; crystal sugar 
not confectionery; sugar; maltose for food; trehalose for 
food; glycosyl trehalose for food; trehalose-containing 
syrup for food; sugar alcohols for food; honey for food; 
glucose for food; powdered starch syrup for food; 
starch syrup for food; flour for food; starch for food; 
cereal preparations; instant confectionery mixes; pastry 
mix. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941651 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200714221 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.30 DE 307 06 680.0/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wiebold-Confiserie GmbH & Co KG, Ernst-Abbe-Str. 2, 
25337, ELMSHORN, DE 

(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. 
 
7 Machines for the treatment of metal, wood 
and synthetics, machines for the chemical industry, 
machines for agriculture, mine working machines, 
textile machines, machines for food and beverages 
industry, construction machines, packaging machines. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated) 
for use in agriculture, horticulture, forestry, for the 
construction of machines, apparatus, vehicles as well 
as for the construction technology. 
 
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; 
sound, image and data media. 
 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' type; 
printing blocks. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
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27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile). 
 
28 Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees (with the exception of 
lighting devices and candies). 
 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; 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, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; refreshing ice. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 
 
34 Tobacco; smokers' articles; matches. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
 
45 Personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; security 
services for the protection of property and individuals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941829 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200714264 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Salomon SA, Lieu dit Les Croiselets, 74370, METZ-
TESSY, FR 

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

air or water; bicycles, cycles, wheel rims, dérailleur 
gears, dérailleur gear levers, pedals, hubs, handlebars, 
frames, speed-reduction units for vehicles, brakes, 
wheels, inner tubes and repair kits, bicycle spokes, 
saddles, bottom bracket shells, handlebars for cycles, 
tyres for cycles, gears for cycles, chain wheels for 
cranks, cycle chains, shock absorbers, non-slipping 
devices, anti-theft (devices), trailer couplings, horns, 
luggage carriers, kickstands, cables, chassis, 
mudguards, saddle covers, cranks for cycles, air 
pumps, children's safety seats, bicycle bells, 
suspensions, spoke clips for wheels, tricycles, valves, 
cycles, mopeds, mechanisms for attaching footwear to 
pedals, brakes, brake linings, brake shoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941831 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714265 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.04 FR 07 3 493 023 
(540) Gjengivelse av merket: 

LE 2 DE GUERLAIN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Guerlain SA, 68, avenue des Champs-Elysées, 75008, 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Mascara. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941833 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200714266 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.06 FR 07 3 493 313 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300, 
CLUSES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric motors, motor reducers for operating 

blinds, screens, curtains, shutters, windows, ventilation 
hatches, locks, doors, garage doors, gates, fences and 
grills. 
 
9 Electrical or electronic apparatus and 
instruments to control, remotely control operating 
motors for blinds, screens, curtains, shutters, windows, 
ventilation hatches, locks, doors, garage doors, gates, 
fences and grills; electrical or electronic apparatus and 
instruments to control, remotely control lighting and 
heating apparatus; electrical or electronic apparatus 
and instruments for surveillance and alarm purposes 
and their control devices, for the protection of persons, 
goods and buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941842 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200714267 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Contadi Castaldi SrL, Via Colzano, 32, 25030, ADRO 
(BS), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines, spirits and liqueurs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0941844 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200714268 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.19 IT MI2007C007792 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Giochi Preziosi SpA, Via Gioberti, 1, 20123, MILANO, 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Games and playthings; gymnastic and 

sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941858 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200714269 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.12 FR 07 3 494 440 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical apparatus and instruments, inhalers 

for the treatment of respiratory and allergic disorders; 
parts and components of all the above goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941859 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200714270 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.12 FR 07 3 494 442 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical and medical apparatus and 

instruments; inhalers for the treatment of respiratory 
and allergic disorders; parts and components of all the 
above goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941862 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200714271 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.08 US 77298778 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DSAFE LLC, 42 West 48th Street, Suite 903, NY10036, 
NEW YORK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Diamonds, jewelry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941866 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200714273 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.08 DE 307 30 443.4/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wiebold-Confiserie GmbH & Co KG, Ernst-Abbe-Str. 2, 
25337, ELMSHORN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; sweets, chocolates, 
caramels, croquants (semi-finished and finished 
products) and especially truffles and pralines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0941898 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714277 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.17 IT MI2007C 005226 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CARBI.PEL SrL, Via Roveri, 2, 36050, ZERMEGHEDO 
(VI), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Materials for tanning leather, chemicals for 

industrial use; chemicals for scientific use; chemicals 
for photographs; artificial and synthetic resins; 
dispersions of plastics; unprocessed plastic materials 
(in powder, liquid or paste form); fire extinguishing 
products; tempering substances; chemical preparations 
for welding; chemical substances for preserving 
foodstuffs; adhesive substances for industrial use; 
antifreezes; scale-preventing agents. 
 
18 Bags; handbags; suitcases; rucksacks; 
wallets; change purses; school bags; document 
satchels in leather and simulated leather; clutch bags; 
trunks; leather and leather goods; imitations of leather 
and articles made with these materials; parasols; 
sunshades; umbrellas; walking sticks; whips and 
saddlery goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941907 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200714279 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volvo Trademark Holding AB, c/o AB Volvo, 40508, 
GØTEBORG, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry, in particular for 

use in the operation, repair, servicing and maintenance 
of vehicles, engines/motors and machines (including 
drive units and construction machines), including brake 
fluids, antifreeze, defrosting agents, rubber and plastic 
cements, plastics, adhesives, water-repellent and spot-
repellent agents (finishers), impregnation agents, 
coolants for vehicle engines, coolants (anti-boil 
preparations for engines) chemicals used in science 
and photography, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
fertilizers; fire extinguishing agents; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry; solvents. 
 
2 Paints, varnishes, and lacquers, also in spray 
or pen form; oil-based putty; rust-preventive agents; 
surface coverings (paints) and preservatives, metal and 
paint conservation agents; preservatives against 
deterioration of wood; colorants, dyes; pickling agents, 
including metal pickling agents; raw natural resins; 
metals in foil or powder form for painters, decorators, 
printers and artists. 
 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, care, preservation, polishing, 
scouring and abrasive agents, in particular for vehicles, 
engines and machines (including drive units and 
construction machines), including detergents, 
windscreen washer fluids, liquid wax, cleaning sprays, 
auto shampoos, spray preservatives for leather, interior 
cleaning agents, engine cleaning agents, and cleaning 
agents and polishes for alloy or aluminium wheels; 
soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
including toilet waters, non-medicated hygiene 
preparations, shaving and after-shave preparations, 
oils, creams and lotions for the skin; toothpastes. 
 
4 Industrial oils and greases, including anti-rust 
oils, penetrating oils (which also serve as lubricants) 

and hydraulic oils; oils for hydraulic systems; lubricants, 
including lock lubricants; lubricating oils; fuels (including 
petrol); solid, liquid and gaseous fuels; illuminants; 
candles, wicks. 
 
6 Common metals and their alloys; metal 
building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electrical 
wires, cables and cable terminals, and speedometer 
cables of common metals; iron fittings, small items of 
metal hardware and items made of common metals in 
this class in the form of locks, latches, metallic tubes, 
metal hoses, metal valves for pipes, pipes, pipe 
connections, screws, bolts, nuts, rivets, lock washers, 
spring washers, flat washers, chains (except drive 
chains for vehicles), plugs, shims, spacer rings, 
bushings, clamps and clips, woodruff keys, threaded 
joints, spring bolts, shackles, ball joints, hinges, 
brackets, tanks for liquids, tank accessories, nipples, 
fuel cans, ladders, handles, metallic signs, wire 
baskets, metal wires, badges for vehicles, fasteners, 
tow ropes of metal, canisters, badges, keys, key 
blanks, vehicle registration plates, money clips, non-
luminous signs, boxes, metallic luggage labels, 
ornaments, safes, venetian blinds for outdoor use; ores; 
protective netting (made of metal) for vehicles, namely 
pet screens and storage screens; stone screens (for 
lamps). 
 
7 Motors and engines (except for land 
vehicles), including marine engines, aircraft engines, 
engines for industrial, agricultural and forestry 
machines, stationary combustion engines, turbines, 
electric motors; electrical generators and alternators; 
high-frequency generators; air cleaners (air filters) for 
engines and anti-pollution devices for motors and 
engines; carburettors, converters for liquid fuels, 
injectors, injection pumps, fuel pumps, speed 
governors, injection nozzles and nozzle holders, 
machine valves, vaporizers, starters, ignition systems, 
ignition coils, glow plugs, spark plugs, spark plug 
connectors, magnetos, silencers and spark arresters for 
combustion engines; fuel filters, oil filters, air filters; 
roller bearings, slide bearings, axles for machines, shaft 
seals for machines, gearwheels, drive wheels, transfer 
gears, pulleys, drive chains and belts not for vehicles, 
springs (machine parts), pumps (machines), pumps 
(parts of machines, electrical motors and engines), 
regulators (machine parts), relief valves (machine 
parts), controls, fans for engines and electric motors 
and fan belts for engines and electric motors, all for 
engine cooling radiators; radiator cooling fans, 
radiators, starters, fuel feed mechanism, oil cooler, 
brakes, caps for radiators, hydraulic pumps, hydraulic 
cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic filters, 
hydraulic motors, hydraulic pipes, hydraulic valves, 
servo units for hydraulic transmission, all for machines 
and engines; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles), including power 
transmissions, gearboxes/transmissions not for 
vehicles, reverse gears not for vehicles, reduction 
gears not for vehicles, gearbox controllers not for 
vehicles, traction control systems, vehicle dynamics 
control systems, shaft connections not for vehicles, 
clutches not for vehicles, exhausts, clutch and 
transmission belts for machines; power take-off units 
for vehicle engines, for use as prime movers; 
inboard/outboard drive units and sailing boat drive units 
for inboard engines; hydraulic pumps and motors and 
components thereof, bushings and bearings (machine 
parts); pneumatic valves (machine parts), power 
steering systems, control valves (machine parts), brake 
valves (machine parts); exhaust-gas turbochargers; 
compressors (machine parts), pneumatic brakes, 
compressed air reservoirs, compressed air cylinders 
and compressed air motors, bilge pumps (machines); 
metal and plastics processing machines; machines for 
the chemical industry, for agriculture, mining, 
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incubators for eggs; agricultural implements (not hand 
operated); construction machines; machines for the 
automobile industry; machine tools and tools (machine 
parts) electric power tools and their plug-in tools 
included in this class; electric can openers; hydraulic lift 
jacks, body and frame aligners; packing and labelling 
machines, conveyors, conveyor belts; loading and 
handling machines for pressing plants and foundries 
and machines for the tooling of blanks; loaders, dumper 
bodies, excavators, diggers, road graders and parts, 
including components and equipment for such products 
included in this class; hydraulic lifting apparatus, cranes 
and lift cranes, winches; machine parts, namely 
buckets, grapples and fork-type implements; wood 
working machines, including delimbing, slashing, and 
debarking equipment; teeth and cutting edges for 
machines; car vacuum cleaners; car wash facilities; 
electrical fans for engines and electric motors; starting 
devices for combustion engines for indoor use, 
hydraulic cylinders and motors, engine radiators, 
silencers, parts, fittings and accessories for the 
abovementioned goods and for motorized land 
vehicles, not included in other classes; starter motors, 
exhausts, exhaust cowls, axles, shafts and couplings, 
machine coupling and transmission components, 
compressed-air cylinders fans, fan belts, bearings, 
mechanical controls. 
 
9 Scientific, nautical, photographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, control (monitoring), 
life-saving and teaching apparatus; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
electric and electronic apparatus and instruments, 
namely electric batteries, charging devices, battery 
testers, electric fittings, electric accumulators, electric 
compasses, electric relays, electrical commutators, 
electric condensers, electric wiring harnesses, 
capacitors, electrical fuses, relays, electronic time 
relays, switches, fuses, electrical contacts, electric 
cables, electric fuses; electric fuse boxes, electrical 
sensors, electrical sockets, electrical cigarette lighters, 
printed electrical circuits, integrated circuits; leads for 
electric, electronic and optical signals; cable 
connections, cable drums; transformers; electronic 
headlamp beam adjustment; sensors, detectors, 
switching devices/switch boxes, solar cells and solar 
generators; analysers for motor vehicles, especially for 
exhaust gas analysis, soot particle analysis, brake 
function analysis, diagnostic instruments and 
equipment for simulations, engine testers and 
workshop test devices; high-frequency generators, 
power supply devices, electric filters for vehicles, 
engines and machines, semiconductor components, 
optoelectronic components; testing apparatus; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
data, sound or images and data processing equipment 
and computers, including radio apparatus, video 
screens, tape players, loudspeakers, amplifiers, 
telecommunication equipment, car-phone installations, 
compact disc players, telematic terminals, warning 
signal terminals, navigation and radar terminals, traffic 
control systems, transport supervision systems, 
tracking devices, toll terminals for electronic toll 
detection in traffic, black boxes (accident data 
monitoring and recording device), on-board computers 
and trip computers, calculators and pocket calculators; 
magnetic data carriers; computer software; computer 
hardware; video games, recorded and non-recorded 
data carriers and recording media of all kinds, including 
compact discs, tape cassettes; storage boxes for 
recording media, included in this class; highway 
emergency warning equipment, namely warning lamps, 
torches/flashlights, distress-signal rocket; interference 
suppressors, aerials/antennas; gauges, measuring 
instruments and apparatus, including for fuel, oil 
pressure, tyre pressure, compressed air, temperatures, 
amperage, speed and engine revolutions; tachographs, 

odometers, speedometers; voltage regulators, 
voltmeters; time recorders, rudder indicators, 
instrument panels and clusters, dipsticks, thermostats, 
signal lamps; dynamometers, brake testers, electrical 
and mechanical instruments and apparatus for control 
and testing for vehicles, engines/motors and machines 
(including drive units and construction machines); 
automatic alarm units, anti-theft warning devices, 
electronic anti-theft devices, including vehicle 
immobilizing units; electronic parking assistance 
systems; warning reflectors; fire extinguishing 
apparatus; electronic monitors and regulators for 
engines and motors; magnets; tape measures; 
thermometers; compasses; optical apparatus and 
instruments, including binoculars, magnifying glasses, 
spectacles, protective goggles, lenses for lamps, sun-
protective optical lenses; sun glasses and protective 
sunglasses, ophthalmic frames; warning triangles; 
protective clothing, including footwear, special clothing 
such as life-saving equipment, workmen's protective 
face-shields, protective eye pieces and masks for 
hazardous work; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, warning triangles for vehicles, jump-start 
cables for engines, warning lamps, lambda probes for 
combustion engines, electronic control devices for 
production technology and servo drives, programmable 
controllers; parking assistance systems, wiring for 
electrical connections; mobile phone installation 
equipment; electrically-operated window mechanisms 
for all vehicles (electrical opening or closing 
mechanisms for vehicles). 
 
11 Lighting apparatus and installations (also for 
vehicles), including headlamps, lamp assemblies, 
lanterns, bulbs, lamp fittings, flashlights, electrical 
torches, reading lights; anti-dazzle devices, reflectors; 
installations and apparatus for air filtering and air 
conditioning, ventilation, cooling or heating, including 
electric and non-electric radiators, ventilators, fans, 
metallic valves for pipes, parts for the aforementioned 
items; apparatus for steam generating, cooking, drying, 
water supply or sanitary purposes; electrical fans (air 
conditioning), lighters; vehicle radiators, radiator caps, 
radiators grilles, covers for auxiliary lamps. 
 
12 Vehicles, including cars, vans, sport-utility 
vehicles (including golf carts), buses, trucks, tractor 
units/prime movers, on and off road vehicles/dump 
trucks and parts, including components, and 
accessories to these items which do not pertain to other 
classes, including vehicle chassis, vehicle bodies, 
brakes, brake callipers, draw bars, bumpers, clutches, 
vehicle engines, electric motors for vehicles, turbines, 
combustion engines, spark eliminators, power take-offs, 
gearboxes/transmissions for vehicles, transmission 
shafts for vehicles, differentials, drive gears, drive 
shafts, gear change selectors, manual and power 
steering apparatus, power steering systems, hydraulic 
steering systems, as well as component parts of these 
items, compressed-air reservoirs, and pneumatic 
motors, anti-pollution devices, air pumps, anti-dazzle 
devices, anti-theft devices and alarms for vehicles, 
vehicle immobilizers; trailer hitches, springs, shock 
absorbers, height regulators, wheels, wheel bearings, 
wheel trims, balance weights for wheels, engine 
mountings, tanks and fuel tanks, engine noise shields, 
protective covers, front grills, fluid reservoirs, wind 
deflectors, direction indicators, hatches, upholstery for 
all vehicles, handles for doors, hoods, horns for all 
vehicles, hubs for land vehicles, hub caps, hydraulic 
circuits, tyres for land vehicles, non-skid devices for 
tyres, mud flaps, brakes, power brakes and pneumatic 
brakes, anti-lock brake systems, brake pads and brake 
linings, bumpers, mudguards (body parts), mudguards; 
cabs for all vehicles, cab tilt mechanisms for all 
vehicles, reversing signals, headrests for seats in all 
vehicles, armrests, doors for all vehicles, seats for all 
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vehicles, safety seats for all vehicles, personal safety 
restraint seats with attachments for all vehicles, child 
safety seats for all vehicles, tables tailored for seats in 
all vehicles, seat covers for all vehicles, headrest 
covers for all vehicles, seat belts for all vehicles, 
devices for collision protection, sliding roofs, sun roofs, 
vehicle steering columns, steering wheels for all 
vehicles, steering linkages, stabiliser bars, 
suspensions, suspension lowering outfits, torsion bars, 
tow bars, windows for all vehicles, power windows for 
all vehicles, windscreens (also of safety glass), 
accelerator pedals; windscreen and headlight wipers, 
wiper blades, vehicle window blinds, driving mirrors, 
mirrors (rearward vision), tank caps for all vehicles, 
luggage restraints for vehicles, luggage nets, luggage 
carriers, wheel carriers, bicycle carriers, surfboard 
carriers, boat carriers, mudflaps, snow chains, roof 
racks and ski racks, stowage boxes, safety deposit 
boxes, stowage compartments specially designed for 
all vehicles; trim panels, spoilers, side and rear skirts, 
safety cushions, airbags (safety devices for all 
vehicles), holders for mirrors, sun shades, passenger 
safety systems for installation in motor vehicles in the 
form of belt tensioners, airbags and inflatable curtains 
(safety devices for all vehicles); tyres, pneumatic tyres; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; baby 
carriages, wheelchairs for invalids; bicycles; rudders, 
propellers, trimming vanes, steering units for boats, 
steering wheels and fittings for boats as well as 
component parts of these items in this class; apparatus 
for locomotion by land, air or water. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made from these materials (included in this class), and 
jewellery and precious stones, bracelets, tie clips, 
coins, medals, lapel pins, rings, chronometric 
instruments including clocks and wristwatches, travel 
alarm clocks; key fobs, key rings, key ring pendants 
and pins. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials (included in this class), including paper 
cubes and notes-blocks; printed matter, including 
books, instruction manuals, (computer 
hardware/computer software) manuals, periodicals, 
magazines, newspapers, calendars, posters, stickers, 
banners and pennants of paper, country and road 
maps, spare parts lists, maintenance manuals, 
advertising materials, printed publications relating to 
automotive subjects; bookbinding materials; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials, 
paintbrushes; photographs; stationery, including pens 
and pencils; typewriters and office requisites (except 
furniture), including pen stands, letter holders, storage 
boxes for recording media (included in this class) and 
paper knives; instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging 
(included in this class), including plastic carrier bags; 
printers' type; printing blocks; conference folders. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; boxes of artificial leather, bags, luggage, 
trunks and travelling bags, handbags, sports bags, 
umbrellas, wallets, purses, back-packs, document 
cases, briefcases, card cases, cosmetic cases, sold 
empty, key cases, walking sticks, parasols, tool kits of 
leather (empty); whips, harness and saddlery. 
 
21 Perfume atomisers, powder-puffs. 
 
25 Clothing (also outer clothing, leisurewear and 
sportswear), including belts, jackets, coats, pullovers, 
shawls, shirts, waistcoats, socks, scarves, ties, 
sweaters, t-shirts, overalls, coveralls, waterproof 
clothing, rainwear, trousers, nightwear; headgear, 
including caps, hats; footwear, including casual shoes. 
 

28 Games and toys, including models, scale 
model vehicles, cuddly toys, games equipment, 
balloons and beach balls; decoration for christmas 
trees; gymnastic and sporting articles (included in this 
class), including fishing tackle and clubs, gloves, bags 
and balls for golf, sports racquets, playing cards and 
model cars. 
 
35 Retail services and wholesale in respect of 
vehicles, engines/motors and machines (including drive 
units and construction machines), as well as of parts, 
fittings and accessories for the aforesaid products, and 
of tools and workshop equipment as well as of 
merchandise products: namely clothes, headwear, 
shoes, toys and games, glassware, sports goods, bags, 
umbrellas and scale model vehicles; advertising, 
organisation of promotional programs, office functions, 
business administration (including bookkeeping), 
business management and business management 
advisory services, statistical information and the 
production of statistics, in particular relating to the 
design, development, manufacture, sale, distribution or 
maintenance of vehicles, engines/motors and machines 
(including drive units and construction machines), and 
of parts, fittings and accessories for the aforesaid; 
logistic services. 
 
36 Real-estate affairs; real-estate operations 
monetary and financial affairs, including credit card 
services; insurance operations, warranties in 
connection with the sale of vehicles, engines and 
machines, financing services (including hire purchase 
and lease purchase financing services and leasing), in 
particular relating to vehicles, engines/motors and 
machines (including drive units and construction, 
transport, agricultural and forestry machines), and 
parts, fittings and accessories for the aforesaid, and 
tools and workshop equipment. 
 
37 Building construction; installation services; 
services for installation, service, repair, inspection, 
restoration, maintenance, reconditioning, diagnostic 
tuning, cleaning, painting, polishing and preservation 
services in relation to vehicles, engines/motors and 
machines (including drive units and construction, 
agricultural and forestry machines), 
electrical/pneumatic hand tools, workshop appliances 
and devices, or parts, fittings and accessories 
(including telecommunication equipment) for the 
aforesaid; emergency roadside repairs; rental of 
construction equipment, namely engines/motors and 
machines (including drive units and construction 
machines), and repair tools and workshop equipment; 
technical service, looking after and overhauling of 
motor vehicles in motor-sport events. 
 
38 Telematic services in the field of transport 
and traffic, relating to the checking (monitoring), 
positioning and (remote) control/automatic control of 
land vehicles, air vehicles, watercraft and locomotion 
systems, their loads and engines/motors and machines 
(including drive units and transport machines), and also 
relating to the location of persons and vehicles in the 
case of accident, breakdown, raid or theft. 
 
39 Transport, including transport of people; 
salvaging, transportation, warehousing and other 
rescue services and operations in an emergency; 
packaging, warehousing and distribution of goods; 
rental of vehicles, consultation in the field of traffic and 
transport; vehicle fleet management, fleet control; traffic 
information and control services; route guidance 
services; travel arrangement and tourist information 
services; garage booking services. 
 
41 Education and training services; organisation 
of exhibitions for educational purposes; entertainment; 
arrangement of competitions; implementation of 
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sporting and cultural activities and events services in 
connection with the organisation and implementation of 
sports, recreational and entertainment competitions and 
functions; organisation of sports facilities and sports 
camps; museum services; rental of sports equipment 
(except vehicles). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941912 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200714281 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.17 BX 1139564 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ferring BV, Polarisavenue 144, 2132JX, 
HOOFDDORP, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0941921 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200714283 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.08 DE 307 30 483.3/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Escada AG, Margaretha-Ley-Ring 1, 85609, 
ASCHHEIM, DE 

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

 
9 Eyeglasses and sunglasses; appliances for 
recordal, transmission or reproduction of sound or 
images; photographic, film and optical apparatus and 
instruments. 
 
14 Jewellery, fashion jewellery, precious stones, 
clocks and watches. 
 
16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials, included in this class, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, office 
requisites included in this class, plastic materials for 
packaging, included in this class. 
 
18 Goods made of leather and imitations of 
leather, namely bags (included in this class) and other 
cases not adapted to the products they are intended to 
contain (included in this class) as well as small articles 
of leather (included in this class), in particular purses, 
pocket wallets, key cases, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols. 
 
25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.
 
35 Retail services with respect to clothing, belts 
(clothing), footwear and headgear, goods made of 
leather and imitations of leather, namely bags and other 
cases not adapted to the products they are intended to 
contain as well as small articles of leather, in particular 
purses, pocket wallets, key cases, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols, jewellery, fashion jewellery, 
precious stones, clocks and watches, eyeglasses and 
sunglasses, appliances for recordal, transmission and 
reproduction of sound or images, photographic, film 
and optical apparatus and instruments, perfumery, 
cosmetics and body care products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941944 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200714288 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jinduicheng Molybnenum Group Co Ltd, Jinduizhen, 
Huaxian, SHAANXI, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Liquid sulfur dioxide; molybdic acid; salts for 

industrial purposes; chemical additives to motor fuel; oil 
dispersants; automobile body fillers; antifreeze; 
catalysts; anti-incrustants; color brightening chemicals 
for industrial purposes; chemical preparations for the 
manufacture of pigments; chemical reagents (other 
than for medical or veterinary purposes). 
 
6 Poles of metal; molybdenum iron; 
molybdenum; metals in powder form; laths of metal; 
posts of metal; sheets and plates of metal; packaging 
containers of metal; works of art of common metal; ores 
of metal; wire of common metal; wire of common metal 
alloys (except fuse wire). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941953 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200714290 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Letsplay ApS, Skindergade 19, 4 sal., 1159, 
KØBENHAVN K, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 

 
28 Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0941960 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200714293 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.12 EM 005778709 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co KG, 
Birrenbachshöhe, 53804, MUCH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machine-operated tools, namely hydraulic, 

electric and pneumatic screwing tools; hydraulic and 
pneumatic pressure generating apparatus; fittings for 
the aforesaid goods, namely screwing extensions, 
impact sockets, universal joints; hydraulic and 
pneumatic pressure generating apparatus for operating 
tools. 
 
9 Meters and sensors; control apparatus for 
screwing tools and pressure generating apparatus. 
 
42 Technical consultancy in the field of torque 
and tension systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941964 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200714294 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.21 AN 700285 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014, CUPERTINO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio and video 
files; computer software for use in organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio and video files on portable and handheld digital 
electronic devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941965 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200714295 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.21 AN 700284 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014, CUPERTINO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio and video 
files; computer software for use in organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio and video files on portable and handheld digital 
electronic devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941968 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200714296 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Van Vliet The Candy Company BV, 15 Linneausweg, 
2408BX, ALPHEN A/D RIJN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Flour, cereals and preparations made from 

cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
molasses syrup; yeast baking powder; rice pudding; ice 
cream; sweets; liquorice articles and gum articles; wine 
gums, fruit gums and chewing-gum. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0941972 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200714297 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rizzo-Bottiglieri-De Carlini-Armatori SpA, c/o STUDIO 
LEGALE USSANI-D'ESCOBAR,  Via dei Colli della 
Farnesina, 110, 00194, ROMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportation services, packing and storage 

services; travel services; port/harbour services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0941980 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200714298 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.21 DE 30733202.0/13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lapua GmbH, Wilhelm-Dümling-Strasse 12, 39218, 
SCHÖNEBECK, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 13 Firearms; ammunition and projectiles; 

explosives; fireworks; cartridges; revolver cartridges, 
pistol cartridges, handgun cartridges, plastic cartridges 
and metal cartridges; hunting cartridges; hunting 
cartridge cases; percussion caps; detonator caps; lead 
shots for hunting; electric primers; gun plugs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Int.reg.nr: 0941985 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200714299 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.14 SE 2007/07568 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trioplast AB, Box 143, 33323, SMÅLANDSSTENAR, 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Stretch film for pallet wrapping and packing; 

stretch film for agriculture and silage. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0942202 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200714508 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.12 DE 307 38 081.5/32 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co Handels-
KG, Behrenstraße 44-64, 31737, RINTELN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams; compotes; milk products, 
namely yoghurt, composed of yoghurt, as well as fruit 
juice or vegetable juice. 
 
31 Fresh fruits. 
 
32 Mineral and aerated waters; other non-
alcoholic drinks, namely lemonades, fizzy drinks and 
coke based drinks, fruit juices and fruit beverages, 
vegetable juices and vegetable beverages; syrups and 
other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 17/08, 2008.04.21 
  

 
 
 



 nye ansvarsmerker 2008.04.21 - 17/08

 

156 
 

Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 245416 
(151) Reg.dato.: 2008.04.16 
(210) Søknadsnr.: 200803573 
(220) Inndato: 2008.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tinde Design, Pollveien 799, 8360 BØSTAD, NO 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
 
(111) Reg.nr.: 243922 
(210) Søknadsnr.: 200714096 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2008.02.04 

(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 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Ares Trading SA, Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 

AUBONNE, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

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.: 217109 
(210) Søknadsnr.: 200102084 
(540) Gjengivelse av merket 

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

 Logined BV, Gevers Deynootweg 61, 2586BJ HAAG, 
NL 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Geoservices, 7, rue Newton, Z.I. du Coudray, 93150 LE 

BLANC-MESNIL, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket 
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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.: 0694819 
(210) Søknadsnr.: 199806947 
(151) Reg.dato: 1998.03.06 
(180) Registreringer 

utløper: 
2008.03.06 

(220) Inndato: 1998.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Decathlon, 4 Boulevard de Mons, PB 299, 59650 

VILLENEUVE D'ASCQ, FR 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations;perfumery articles, essential oils, 
shoe wax and shoe polish, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
 
5 Grease for lip protection, white petroleum 
jelly. 
 
8 Hand-operated hand tools and implements; 
non-electrical cutlery; forks; spoons (cutlery); side arms; 
razors; ice picks. 
 
9 Devices for personal use against accidents; 
apparatus and instruments for astronomy;opticals 
lamps; observation instruments. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; lamps; gas lamps; 
pocket searchlights; cooking rings; air reheaters. 
 
18 Leather and leather imitation; pelts; goods of 
leather or imitation leather (excluding cases adapted to 
the products they are intended to contain, gloves and 
belts); hand and travel bags; harness articles; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips and saddlery goods; purses, school bags, wallets, 
briefcases, key cases (leatherware); school satchels, 
attaché cases, purses, not of precious metal, briefcases 
(leatherware), beach bags; bags for climbers; 
mountaineering sticks; saddle trees and straps; bridles 
(harness); bags for campers; game bags; collars, 
saddle covers, halters, all the aforementioned items 

 

 intended for horses; straps for skates; sling bags for 
carrying infants; game hangers; harness for animals; 
bits for animals (riding tack); rucksacks; sports bags. 
 
20 Furniture, camping furniture, mirrors, picture 
frames, display boards, filing cabinets, drinking straws, 
bedding (except linen), sleeping bags for camping, 
garment covers (storage), non-metallic identity and 
registration plates, non-metallic vehicle locks, infant 
walkers. 
 
21 Non-electrical utensils and containers for 
household or cooking use (neither of precious metals, 
nor coated therewith); table plates, not of precious 
metal; goblets, not of precious metal, bottle gourds, 
non-electrical coffee makers, combs and sponges, 
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; 
cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except building glass); tableware of 
glass, porcelain or earthenware, ice boxes, insulating 
flasks. 
 
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended 
as strings for rackets or musical instruments), strings, 
fishing nets, nets for camouflage, tents, awnings 
(neither for rescue purposes, nor for pushchairs), sails 
(rig), padding materials (except for rubber and plastics); 
raw fibrous textile. 
 
25 Ready-made clothing for men, women and 
children; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, 
dressing gowns, bath robes, swimsuits, bathing caps; 
bath sandals and slippers; pyjamas, sweaters, skirts, 
dresses, trousers, jackets, coats, shirts, baby clothes, 
ties, scarves, belts, gloves (clothing), waterproof 
garments, anoraks, ski over-alls, wet suits for water 
skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, shoes 
(except orthopaedic footwear), slippers, boots; sports, 
beach and ski footwear; sportswear (except diving 
gear); climbing and hiking clothing; clothing for hunting. 
 
27 Rugs, gymnastic mats, door mats, mats, 
linoleum and other floor coverings; non-textile wall 
hangings. 
 
28 Games, toys, play bowls; gymnastics and 
sports articles (except clothes, shoes, mats); skating 
boots with skates attached (combined); boxing gloves; 
delta wings; archery implements; bows for archery; bob-
sleighs; kites; kite reels; strings for rackets; guts for 
rackets; rackets, balls for games; fishing tackle; 
sailboards; surf boards without automotive power; 
boards used in the practice of water sports; breathing 
tubes; balls, balloons, nets for sports; golf clubs, skis, 
waterskis, edges of skis, ski bindings; fishing rods and 
fishing accessories, namely fishing reels, lines, bite 
indicators, fish hooks, fishing bait and lures, free 
weights; bows; crossbows and arrows; harpoon guns 
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools 
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes 
and conjuring tricks; swings; billiards and billiard balls, 
billiard cues; stationary exercise bicycles; chest 
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey 
sticks; ninepins and bowls; petanque balls; physical 
rehabilitation apparatus (gymnastics apparatus); 
abdominal boards (gymnastics apparatus); tables for 
table tennis; theatrical masks; sleighs (sports articles); 
scooters; Christmas tree decorations (except lighting 
implements and sweetmeats); climbing chalk 
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 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
freeze-dried foodstuffs, jellies and jams, compotes; 
eggs; milk and other dairy products; edible oils and fats; 
pickles; preserved, especially frozen, prepared meals 
and foodstuffs made of meat and/or fish; charcuterie. 
 
30 Coffee; tea, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour; cereal-based preparations; 
Viennese bread, rusks, brioches, croissants, pizzas, 
quiches lorraines, cheese pies, onion pies; coffee and 
tea-based beverages; edible ices, honey, treacle, yeast, 
baking powder; salt, mustard; pepper; vinegar; sauces; 
spices; ice for refreshment, fruit jellies (confectionery), 
almond paste. 
 
32 Beer; mineral and sparkling water; non-
alcoholic beverages and preparations for making 
beverages (except for those containing coffee, tea or 
cocoa, and milk beverages); fruit beverages and fruit 
juices; syrups. 
 
41 Education; educational institutions; 
correspondence courses; training; entertainment; 
amusement parks; providing casino facilities (gambling); 
health club services (physical fitness); physical 
education; discotheque services; providing sports 
facilities; sports and cultural activities; organisation of 
sports events; publication of books, magazines all 
relating to sporting and leisure activities;sound 
recordings, book loaning; animal training; making and 
producing of shows and films; performing arts agencies; 
rental of films, video recorders, television sets, video 
tapes, sound recordings, cinematographic projection 
apparatus and theatre sets; organisation of competitions 
with relation to education or entertainment; organisation 
of entertainment events, providing cinema facilities; 
movie studios;production of radio and television 
programmes; recording studio services; ski rental. 

(450) Kunngjort dato: 17/08, 2008.04.21 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0896768 
(210) Søknadsnr.: 200613871 
(151) Reg.dato: 2006.07.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.07.21 

(220) Inndato: 2006.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACUMENT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Acument Intellectual Properties, LLC, 840 West Long 

Lake Road, MI48098 TROY, US 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 6 Metal fasteners, namely, bolts, rivets, blind 

rivets, screws, threaded fasteners, self-tapping 
fasteners, thread-forming fasteners, and nuts. 
 
7 Drill bits, sockets and driving heads for power 
tools; machine tools for fabricating drive surfaces and 
drive recesses on fasteners; and power tools for driving 
the fasteners, namely, drills, screw guns, screwdrivers, 
rivet guns, and rivet-setting tools. 
 
8 Hand tools for driving fasteners, namely 
screwdrivers, wrenches, keys for grasping and turning a 
bolt or nut, bits for screwdrivers, socket driver sets, and 
driving heads. 

(450) Kunngjort dato: 17/08, 2008.04.21 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0903993 
(210) Søknadsnr.: 200614042 
(151) Reg.dato: 2006.10.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.10.13 

(220) Inndato: 2006.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLATO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Limited Liability Company Ukrainian and Cyprian Joint 

Venture MTI, blvr. L. Ukrainky, 4, 01023 KIEV, UA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 14 Bracelets (jewellery, jewelry (Am.)), brooches 

(jewellery, jewelry (Am.)), badges of precious metal, 
objects of imitation gold, ormolu ware, cuff links, tie 
clips, key rings (trinkets or fobs), chains (jewellery, 
jewelry (Am.)), medallions (jewellery, jewelry (Am.)), 
necklaces (jewellery, jewelry (Am.)), amulets (jewellery, 
jewelry (Am.)), rings (jewellery, jewelry (Am.)), 
ornaments (jewellery, jewelry (Am.)), paste jewellery 
(costume jewelry (Am.)), charms, trinkets (jewellery, 
jewelry (Am.)), pins (jewellery, jewelry (Am.)), tie pins, 
ornamental pins. 
 
18 Card cases (notecases), valises, attache 
cases, key cases (leather ware), vanity cases (not 
fitted), purses, pocket wallets, purses, not of precious 
metal, shopping bags, backpacks rucksacks, bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging, 
haversacks, parasols, umbrellas, leather straps, leather 
thongs, suitcases, beach bags, briefcases, travelling 
bags, net bags for shopping, traveling sets (leather 
ware), garment bags for travel, handbags, bags for 
campers, trunks (luggage), umbrella covers. 
 
25 Footwear, headgear for wear, clothing. 
 
35 Services of advertising, marketing and 
demonstration of goods; shop window dressing; 
procurement services for others (purchasing goods and 
services for other businesses); sales promotion for 
footwear and the goods and souvenirs of Class 14 and 
18; none relating to educational and/or computer related 
goods and services. 

(450) Kunngjort dato: 17/08, 2008.04.21 
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(111) Reg.nr.: 0908062 
(210) Søknadsnr.: 200615348 
(151) Reg.dato: 2006.01.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.01.19 

(220) Inndato: 2006.12.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANTEC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Pantec Engineering AG, Industriering 591, 9491 

RUGGELL, LI 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, 

except pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases; 
 
7 Machines and machine tools, except sliding 
bearings, sliding plates and sliding elements. 
 
9 Computer software (stored), except for the 
use in apparatus for radionics or instrumental 
biocommunication and/or in the filed of naturophatic 
kinesiology or naturopathy; 
 
10 Diagnostic apparatus for medical purposes, 
except for the use in any apparatus for radionics or 
instrumental biocommunication and/or in the filed of 
naturophatic kinesiology or naturopathy; 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
development of controls and mechatronic systems; 
services in the field of research and product 
development for third parties; services of engineers; 
researching in the field of technology, of mechanical 
engineering and chemistry; material testing; 
construction planning; project planning; search and 
development services with respect to new products (for 
third parties); environmental technology. 

(450) Kunngjort dato: 17/08, 2008.04.21 
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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.: 83349 
(210) Søknadsnr.: 100512 
(151) Reg.dato: 1972.01.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2012.01.04 

(220) Inndato: 1969.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Thomson, 46, quai Alphonse le Gallo, 92648 BOULOGNE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Elektriske, elektroniske, radioelektriske, 

elektrotekniske, elektromagnetiske, telefoniske, 
vitenskaplige, kjernefysiske, radiografiske, optiske, 
geodetiske og akustiske apparater og instrumenter og 
systemer herav, samt deler, tilbehør og komponenter for 
fotografering, kinematografering, fysikk, beregning, måling, 
veiing, signalering, kontroll, undervisning, fjernsyn, livredning 
og for registrering, frembringelse, transformasjon, 
oppsamling, overføring og reproduksjon av signaler og data, 
gjengivelse av lyd og billeder og for forsterkning, modulasjon 
og demodulasjon, likeretting, fjernoverføring og fjernstyring; 
elektriske tråder og kabler; automatiske apparater styrt ved 
hjelp av styreinnretninger. 
 
12 Materiell for luft- og romfart; kjøretøyer; 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller på vannet; 
missiler (raketter) og satelitter samt motorer for 
landkjøretøyer og deler herfor. 
 
37 Bygging og reparasjon; installasjon av industrielt 
utstyr, spesielt for automatisering; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av elektriske og radioelektriske materialer.  
 
38 Kommunikasjon, overføring, spredning og 
utsendelse av data, signaler og informasjon; 
informasjonsvirksomhet kl. 38. 

(450) Kunngjort dato: 17/08, 2008.04.21 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0507600 
(730) Innehaver: Micronel AG, Zürcherstrasse 51, 8317 

TAGELSWANGEN, CH 
(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 

HEIMDAL, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 103094 
(730) Innehaver: Iglo Nederland BV, Langesteijn 102, 

3342LG HENDRIK IDO AMBACHT, NL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 104397, 130703 
(730) Innehaver: Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes 

Drive, IL60093 NORTHFIELD, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 117348 
(730) Innehaver: Recco Invest AB, Box 4028, 18104 

LIDINGÖ, SE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 128643, 123069, 123070, 127884, 

129171, 133787, 136563, 139970, 
189837, 194972 

(730) Innehaver: Tyco Thermal Controls LLC, 2415 Bay 
Road, CA94063 REDWOOD CITY, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 132060 
(730) Innehaver: Marina Yachting SpA, Via Stendhal 47, 

20144 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 132119 
(730) Innehaver: Wittur SpA, Via Macedonio Melloni No. 

12, 43052 COLORNO (PR), IT 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 132180 
(730) Innehaver: Chorion Rights Ltd, 4th Floor Aldwych 

House, 81 Aldwych, WC2B4HN 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 
4302 SANDNES, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 135886, 181110, 187807, 199306, 
207425, 207426, 207427, 207428, 
213680, 213681 

(730) Innehaver: Compeed ApS, Blokken 39, 3460 
BIRKEROD, DK 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 138695, 155870 
(730) Innehaver: Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 

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

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 145259, 160300 
(730) Innehaver: Reckit Benckiser Deutschland GmbH, 

Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 
MANNHEIM, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 159732 
(730) Innehaver: Ares Trading SA, Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, 1170 AUBONNE, CH 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 183465 
(730) Innehaver: Healthworld BV, 100 Avenue of the 

Americas, NY10013 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 186054 
(730) Innehaver: CGG Services, 1, rue Léon Migaux, 

91300 MASSY, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 186834 
(730) Innehaver: Masita Sportswear BV, Pascalweg 8, 

6101WV ECHT, NL 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 188295 
(730) Innehaver: Anfio SpA, Via Don Lorenzo Perosi No. 

6 FLORENCE, IT 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 1898091 
(730) Innehaver: Keyline Brands Limited, 3-5 Armstrong 

Way, Great Western Industrial Park, 
UB24SD SOUTHALL, MIDDLESEX, GB

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 190226 
(730) Innehaver: Prometric Inc, 1501 S. Clinton Street, 

MD21224 BALTIMORE, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 190917 
(730) Innehaver: Washington Mills AS, 7300 

ORKANGER, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 191128 
(730) Innehaver: Ole Lynggaard A/S, Hellerupvej 15B, 2, 

2900 HELLERUP, DK 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 192896 
(730) Innehaver: FamilieBadet AS, Postboks 13, 1334 

RYKKINN, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 

12, 0484 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 194122 
(730) Innehaver: Rosemount Tank Radar AB, Box 13045, 

40251 GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 226364 
(730) Innehaver: Chomp Inc, 225 S. Aviation Boulevard, 

CA90245 EL SEGUNDO, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 231450, 
(730) Innehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, 20061 

LIMHAMN, SE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 

 
(111) Reg.nr.: 232742 
(730) Innehaver: Lacrosse Holding AS, Drammensveien 

50 C, 0271 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 234689, 236901 
(730) Innehaver: The Creative Assembly Ltd, 27 Great 

West Road, TW89BW BRENTFORD, 
MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 
4302 SANDNES, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 66384 
(730) Innehaver: Anchor Acquisition LLC OH 

LANCASTER, US 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 74526 
(730) Innehaver: Weight Watchers International Inc, 11 

Madison Avenue, NY10010 NEW 
YORK, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 75192 
(730) Innehaver: Kaminomoto Co Ltd, 3-25, 3-chome, 

Kumochibashidori. Chuo-shi KOBE-SHI, 
HYOGO-KEN, JP 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 88465 
(730) Innehaver: Trox GmbH, Heinrich-Trox-Platz 1, 

47506 NEUKIRCHEN-VLUYN, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 91782 
(730) Innehaver: Kemetyl Norge AS, Delitoppen 3, 1540 

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

0104 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 100590 
(730) Innehaver: The Gillette Company, Prudential 

Tower Building, MA02199-8004 
BOSTON, US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 132060 
(730) Innehaver: Marina Yachting SpA, Via Stendhal 

47, 20144 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 132180 
(730) Innehaver: Chorion Rights Ltd, 4th Floor 

Aldwych House, 81 Aldwych, 
WC2B4HN LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 135886, 181110, 187807, 199306, 

207425, 207426, 207427, 207428, 
213680, 213681 

(730) Innehaver: Compeed ApS, Blokken 39, 3460 
BIRKEROD, DK 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 145259, 160300 
(730) Innehaver: Reckit Benckiser Deutschland 

GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 12, 
68165 MANNHEIM, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 15877 
(730) Innehaver: Rottefella AS, Postboks 102 

Manglerud, 0612 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188416 
(730) Innehaver: Arcadia Group Brands Ltd, 

Colegrave House, 70 Berners 
Street, W1T3NL LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1898091 
(730) Innehaver: Keyline Brands Limited, 3-5 

Armstrong Way, Great Western 
Industrial Park, UB24SD 
SOUTHALL, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 190767 
(730) Innehaver: Mülhens GmbH & Co KG, Venloer 

Strasse 241-245, 50823 KÖLN, DE
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
100597 2018.06.29 

 
131916 2018.04.07 

 
131921 2018.04.07 

 
131937 2018.04.14 

 
132018 2018.04.21 

 
132050 2018.04.28 

 
132112 2018.05.05 

 
132266 2018.05.19 

 
132351 2018.05.27 

 
132384 2018.06.02 

 
132467 2018.06.09 

 
132527 2018.06.23 

 
132584 2018.06.30 

 
132590 2018.06.30 

 
133436 2018.09.15 

 
134336 2018.11.24 

 
134791 2018.12.29 

 
185571 2017.10.02 

 
187856 2018.01.02 

 
187877 2018.01.08 

 
188075 2018.01.22 

 
188914 2018.03.19 

 
189050 2018.03.26 

189091 2018.03.26 
 

189221 2018.04.02 
 

189247 2018.04.02 
 

189290 2018.04.02 
 

189293 2018.04.02 
 

189332 2018.04.08 
 

189362 2018.04.08 
 

189420 2018.04.08 
 

189467 2018.04.23 
 

189530 2018.04.23 
 

189531 2018.04.23 
 

189650 2018.04.30 
 

189678 2018.04.30 
 

189679 2018.04.30 
 

189852 2018.05.07 
 

189853 2018.05.07 
 

189874 2018.05.07 
 

190171 2018.05.20 
 

190172 2018.05.20 
 

190197 2018.05.20 
 

190295 2018.05.28 
 

190334 2018.05.29 
 

190360 2018.05.30 
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(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 

 
190483 2018.05.28 

 
190558 2018.06.04 

 
1908175 2018.06.02 

 
1908176 2018.06.02 

 
191014 2018.06.25 

 
191127 2018.06.25 

 
191128 2018.06.25 

 
191142 2018.06.25 

 
191154 2018.06.25 

 
191221 2018.07.02 

 
191222 2018.07.02 

 
191232 2018.07.02 

 
191305 2018.07.02 

 
191306 2018.07.02 

 
191307 2018.07.02 

 
191818 2018.08.06 

 
192086 2018.08.14 

 
192209 2018.08.20 

 
192210 2018.08.20 

 
192314 2018.08.20 

 
192951 2018.09.18 

 
193552 2018.10.15 

 
194895 2018.12.17 

 
194987 2018.12.22 

(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 

 
195074 2018.12.22 

 
26178 2018.04.04 

 
37581 2018.06.02 

 
51722 2018.04.28 

 
520505 2018.04.21 

 
52634 2018.10.09 

 
52988 2018.11.29 

 
53146 2018.10.25 

 
74139 2018.04.18 

 
74334 2018.05.24 

 
74485 2018.06.07 

 
74573 2018.06.13 
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0134112 
0342224 
0343049 
0343050 
0520715 
0520898 
0521574 
0522021 
0680462 
0684861 
0685924 
0685955 
0686529 
0686830 
0687636 
0688036 
0688160 
0688196 
0689108 
0689110 
0689425 
0689454 
0689466 

0689539 
0689543 
0689555 
0689600 
0689667 
0689719 
0689722 
0689723 
0689724 
0689783 
0690065 
0690158 
0690222 
0690273 
0690396 
0690519 
0690612 
0690614 
0690732 
0690908 
0690911 
0690938 
0691086 

0691157 
0691208 
0691256 
0691346 
0691616 
0691770 
0691845 
0691927 
0691945 
0692013 
0692018 
0692032 
0692035 
0692036 
0692049 
0692051 
0692367 
0692422 
0692423 
0692500 
0692501 
0692503 
0692507 

0692524 
0692671 
0692673 
0692799 
0692887 
0695315 
0695316 
0695813 
0695815 
0696245 
0696701 
0698089 
0698482 
0698737 
0699275 
0700234 
0700237 
0701157 
0701221 
0703168 
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 
0203627 
0338326 
0516359 
0679016 
0679887 
0680086 
0680113 
0680273 
0680533 
0680830 
0680847 
0680987 
0680997 
0681021 
0681026 

0681094 
0681139 
0681189 
0681264 
0681385 
0681412 
0681418 
0681533 
0681548 
0681622 
0681648 
0681656 
0681661 
0681733 
0681778 

0681779 
0681780 
0681785 
0681788 
0681804 
0681816 
0681819 
0681978 
0682078 
0682161 
0682188 
0682218 
0682488 
0682489 
0682490 

0682573 
0682667 
0682699 
0682778 
0682805 
0682806 
0683310 
0683576 
0684982 
0685435 
0685888 
0687217 
0687311 
0760676 
0876455 
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0238952 
0453842A 
0835845 
0896770 
0899823 
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