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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.: 247652 
(151) Reg.dato.: 2008.09.17 
(210) Søknadsnr.: 200803896 
(220) Inndato: 2008.03.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Wilh. Wilhelmsen ASA, Postboks 33, 1324 LYSAKER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

kjemikalier og gasser for bruk i marin og/eller maritim 
industri og virksomhet; gasser og kjølevæsker; 
rensende og avfettende kjemikalier; overflateaktive 
kjemiske midler; kjemiske produkter for industriell 
fjerning av korrosjon og forurensninger; 
oljenedbrytende og oljespaltende midler; kjemiske 
produkter til marin og industriell behandling av 
bunkersolje og tung fyringsolje; kjemikalier til 
vannbehandling; additiver til forbedring av 
forbrenningsprosessen, edelgasser; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, 
ildslukningsmidler, herunder brannslukkende gasser, 
skum og pulver; brannhindrende og flammesikrende 
preparater; preparater og midler for herding og lodding, 
herunder preparater, kjemikalier og gasser for sveising; 
bindemidler til industrielle, marine og/eller maritime 
formål. 
 
4 Oljer og fett til industrielle, marine og/eller 
maritime formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer. 
 
7 Maskiner, maskinverktøy og 
verktøymaskiner; ektriske sveisemaskiner og - 
apparater; gassdrevne sveiseapparater; kompressorer 
for kjøleapparater og -anlegg; utstyr, apparater og 
maskiner for behandling av overflater; utstyr, apparater 
og maskiner for rengjøring; utstyr, apparater og 
maskiner for sandblåsing; utstyr, apparater og maskiner 
for sliping; utstyr, apparater og maskiner for påføring av 
maling og belegninger på overflater; utstyr, apparater 
og maskiner for sprøytemaling; utstyr, apparater og 
maskiner for høytrykksvasking; trykkluftsverktøy, 
trykkluftskompressorer, håndverktøy, lager; motorer 

 

 (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 
 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
herunder ikke-elektriske apparater og verktøy for 
sveising; knivsmedvarer; deler og tilbehør til de 
forannevnte varer. 
 
9 Vitenskapelige, nautiske, elektriske, 
fotografiske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
overvåkning, livredning og undervisning; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater og -
installasjoner; sikkerhetsapparater, -installasjoner og -
utstyr; pusteapparater, sporings- og alarmapparater, -
installasjoner og -systemer; redningsvester, 
redningsflåter og -bøyer; apparater til elektrisk 
buesveising, elektrisk installasjonsmateriale; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 
 
10 Kirurgiske, medisinske og odontologiske 
apparater og instrumenter; suturmaterialer; senger for 
medisinsk bruk, spesiallagede møbler for medisinsk 
bruk; øremuffer, øreplugger, leggbeskyttere, 
knebeskyttere, termometre; oksygengjenopplivere, 
utrykningsbårer; deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer. 
 
11 Apparater, innretninger og installasjoner for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, herunder luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsanlegg, kjølerom, kjølelagre, kjøleanlegg, 
fryserom, fryselagre, fryseanlegg; deler og tilbehør til 
kjøleanlegg; deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer. 
 
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, herunder fittings og pakninger; 
bøyelige rør (ikke av metall); fleksible slanger og rør, 
ikke av metall; gummi- og plastslanger for 
luftkondisjoneringsanlegg; gummi- og plastslanger for 
sprøytemaling; gummi og plastslanger for 
høytrykksvasking og -spyling; forbindelsesrør, ikke av 
metall; rør- og slangearmatur, ikke av metall; 
rørforbindelser, ikke av metall; koblinger og armatur for 
brannslanger, ikke av metall; asbestskjermbrett for 
brannmenn; materialer for emballering (polstring) av 
gummi eller plast; flytende lenser mot forurensning; 
fugekitt for leddforbindelser; gummipropper, kitt 
(tetningsmidler), koblingsforinger; loddetråd av plast; 
isolasjonsmaling, muffer for rør, ikke av metall; 
pakninger; ringer av gummi; rør av tekstiler; slanger av 
lerret; armatur for trykkluftslanger, ikke av metall; 
vanningsslanger; ventiler av gummi; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; 
forretningsevaluering; oppsetning og/eller 
systematisering av skriftlige meddelelser og 
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 opptegnelse så vel som utnyttelse eller sammenstilling 
av matematiske eller statistiske data; innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
utarbeidelse av lønningslister; konsulentvirksomhet 
vedrørende personalspørsmål; arbeidsformidling og 
personellrekruttering; regnskapsførsel og 
regnskapskontroll; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester; 
detaljhandels- og engroshandelstjenester relatert til alle 
de ovennevnte varer i klassene 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 og 
17; detaljhandels- og engroshandelstjenester relatert til 
kjøretøyer og befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet, herunder skip, samt til deres deler og 
tilbehør; detaljhandels- og engroshandelstjenester 
relatert til avfallsbehandlingsmaskiner, -apparater og -
utstyr, samt til deres deler og tilbehør. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; skipsbygging; inspeksjon av 
skipsbygging og skipsbyggeprosjekter; bygging, 
installasjon, inspeksjon og reparasjon av 
brannsluknings-, rednings- og sikkerhetsutstyr, -
produkter og -anlegg, samt av kjøle- varme-, 
ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg; vedlikehold 
av isolering; bygging, installasjon, inspeksjon og 
reparasjon av elektriske anlegg og systemer, herunder 
elektroautomasjonsanlegg og -systemer; bygging, 
installasjon, inspeksjon og reparasjon av 
gassdistribusjonssystemer, og av sveisegass og 
nøytralgassinstallasjoner; bygging, installasjon, 
inspeksjon og reparasjon av inertgassanlegg og -
systemer; gjenfylling og testing av gassbeholdere; 
skipsbygging, rengjøring og reparasjon av kjeler, 
malevirksomhet; bygging, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner; undervannsreparasjoner; 
utleie av sveisemaskiner og - utstyr; utleie av 
gassflasker; utleie av luftkompressorer; utleie av 
maskiner, anlegg og utstyr for bygge-, vedlikeholds- og 
reparasjonsformål; utleie av rengjøringsmaskiner og -
utstyr; utleie av avfallsbehandlingsmaskiner og -utstyr; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247780 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200712395 
(220) Inndato: 2007.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Borregaard Industries Ltd Norge, Hjalmar Wesselsvei 
10, 1721 SARPSBORG, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Tilsetningsstoffer til næringsmidler for bruk i 
mat og kosttilskudd for menneskeføde; tilsetningsstoffer 
til næringsmidler for ikke-ernæringsmessige formål; 
kjemiske tilsetningsstoffer for bruk i produksjon av mat 
og kosttilskudd for menneskeføde. 
 
30 Tilsetningsstoffer til næringsmidler for ikke-
ernæringsmessige formål. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247781 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200804957 
(220) Inndato: 2008.04.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 KappAhl Sverige AB, Box 303, 43124 MÖLNDAL, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247782 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200806476 
(220) Inndato: 2008.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Saudi Arabian Oil Co, 1 Eastern Avenue, 31311 
DHAHRAN, SA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet og finansielle tjenester; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
ervervelse av landeiendom og fast eiendom; 
administrasjon av fast eiendom; leasing av fast 
eiendom, finansiering av lån; leasing av universitets-
innlosjering og boligbekvemmeligheter; legattjenester 
for universiteter; administrasjon og trustee tjenester for 
universitetslegatmidler; tilveiebringelse av informasjon 
om legater og investeringer; tilveiebringelse av 
skattemessige vurderinger; administrasjon av finansiell 
portefølje, administrasjon av betrodde midler, 
administrasjon av kontanter; konsultasjonstjenester for 
høyskoler og universiteter, nemlig å hjelpe studenter 
med å søke stipend; tilveiebringelse av 
utdannelsesstipend. 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester som ytes av andre for å 
dekke enkeltmenneskers behov; analyser og 
konsultasjoner forbundet med sikkerhet på 
arbeidsstedet; analyser om data, taktikk og prosess, og 
tilveiebringelse av råd om forretningsadministrasjon og 
assistanse for å sikre samsvar med offentlig sektors 
anskaffelseslover og bestemmelser; voldgiftstjenester; 
tildeling av medlemskaps-identifikasjonsnumre til å 
sette på verdigjenstander for å lette gjenfinning som 
følge av tap eller tyveri; autentisering, utstedelse og 
godkjenning av digitale sertifikater; 
bakgrunnsundersøkelse og etterforskningstjenester; 
livvakttjenester; saksadministrasjonstjenester, nemlig 
koordinering av nødvendige medisinske tjenester, 
faglige spørsmål og utdannelsestjenester for personer 
som er blitt skadet i arbeid; anstandstjenester; 
veldedighetstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
rådgivningstjenester innenfor feltet religion; sivil 
beskyttelse; datasikkerhetstjenester for tilveiebringelse 
av et sikkerhetssenter for internett, nemlig 
datasikkerhetsforsikring og administrasjon av digitale 
nøkler og digitale sertifikater; concierge-tjenester for 
andre som omfatter å lage personal-arrangementer og 
reservasjoner og tilveiebringe kundespesifikk 
informasjon for å dekke individuelle behov som gis i et 
leilighetskompleks, forretningskonferanse og 
universitet; ledelse av religiøse bønnetjenester; kontroll 
med tilgang til bygningsomgivelser og 
sikkerhetssystemer; administrasjon av opphavsrett; 
identifikasjons-verifiseringstjenester, nemlig å skaffe 
bekreftelse på personlige identifikasjonsopplysninger 
via sikker lagring og overføring av slik informasjon via 
internett; identifikasjons-verifiseringstjenester, nemlig å 
skaffe bekreftelse på personlige 
identifikasjonsopplysninger; lisensiering av 
dataprogramvare; lisensiering av immaterielle 
rettigheter; tillatelser, nemlig å oppnå tillatelse 
angående miljø, design, reguleringsplaner og andre 
tillatelser for utviklingsprosjekter; politi- og sivile 
beskyttelsestjenester; undersøkelser av arbeidstakere 
før ansettelse; tilveiebringelse av en interaktiv 
hjemmeside som letter verifiseringen av en persons 

bakgrunnsreferanser; tilveiebringelse av åndelige 
rehabiliteringstjenester; tilveiebringelse av bruker-
autentiseringstjenester i elektroniske 
handelstransaksjoner; tilveiebringelse av en 
hjemmeside med informasjon om livsstil; tjenester 
vedrørende innsendelse av offentlige dokumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247783 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200805821 
(220) Inndato: 2008.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 T G Eakin Ltd, 15 Ballystockart Road, Comber, 
BT235QY NORTHERN IRELAND, GB 

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

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

 5 Beskyttelses-, okklusiv- og sårbandasjer; 
deler og utstyr for alle forannevnte varer. 
 
10 Kirurgiske og medisinske apparater og 
instrumenter; kirurgiske dreneringsinnretninger/-
apparater; poser for ileostomi og ureterostomi; 
pakninger til bruk mellom medisinske 
innretninger/apparater og huden; stomi¬pakninger; 
pakninger til dreneringsrør; 
stomiinnretninger/apparater; deler og utstyr til alle 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247784 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200805823 
(220) Inndato: 2008.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Rune O Johnsen, Blombakken 24, 5353 STRAUME, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Armeringsmaterialer for bygging, ikke av 

metall, avløpsrør, ikke av metall, avstivere (støtter), 
ikke av metall, avstivningsbjelker, ikke av metall, 
bekledninger (tak), ikke av metall, belegningsmidler 
(byggematerialer), byggeelementer av betong, 
forskalinger for betong, ikke av metall, bindemidler for 
murverk, bærebjelker, ikke av metall, bjelker, ikke av 
metall, sementbelegg for brannsikring, byggepanel, 
ikke av metall, transportable bygninger, ikke av metall, 
bygningsbekledninger, ikke av metall, bygningsfliser, 
ikke av metall, bygningsstener, tjærebånd for bygging, 
dreneringsrør, ikke av metall, bygningsdører, ikke av 
metall, dørfyllinger, ikke av metall, dørkarmer, ikke av 
metall, dørrammer, ikke av metall, dørterskler, ikke av 
metall, filt for bygging, finér, finérplater, flisegulv, ikke 
av metall, fliser, ikke av metall, foidedør, ikke av metall, 
gesimser, ikke av metall, gesimslisler, ikke av metall, 
gips, gjerder, ikke av metall, gulv, ikke av metall, 
konstruksjoner, ikke av metall (bygninger), 
kryssfinérplater, murkalk for bygging, mursteiner, panel, 
ikke av metall, trelister for paneling, bygningspapir, 
tjærepapp, papp for bygging, parkettgulv, parkettstaver, 
planker (bygningstre), porter, ikke av metall, profillister 
for bygging, ikke av metall, fortøyningspåler, ikke av 
metall, dørrammer, ikke av metall, rammeverk for 
bygninger, ikke av metall, reisverk for bygninger, ikke 
av metall, sagtømmer, sement, skillevegger, ikke av 
metall, skorsteiner (røykpiper) av tegl/betong, 
sponplater for bygging, stolper, ikke av metall, stillaser, 
ikke av metall, tak, ikke av metall, takbekledninger, ikke 
av metall, takheller, ikke av metall, takmateriale, ikke av 
metall, takpapp, takrenner, ikke av metall, tjære, 
trappetrinn, ikke av metall, trefiberplater, trefliser for 
bygging, trelister for paneling, treplater for bygging, 
treverk, trappetrinn, ikke av metall, bearbeidet tømmer, 
bygningstømmer, halvbearbeidet tømmer, sagtømmer, 
tilskåret tømmer, vannrør, ikke av metall, indre 
veggkledninger for bygging, ikke av metall, ytre 
veggkledninger for bygging, ikke av metall.  
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247785 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200804662 
(220) Inndato: 2008.04.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 TW (Gip) IP Ltd, Trustee of and for TW (Gip) IP Trust, 
10/8 International Commercial Centre, Casemates 
Square GIBRALTAR, GI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Utleie av bygninger og leiligheter; 
kapitalinvesteringer; forretninger med fast eiendom; 
meglervirksomhet for marina, skipsdokk og 
havnebasseng; finansielle tjenester vedrørende marina, 
skipsdokk og havnebasseng; vurderinger av fast 
eiendom; fondsinvestering; meglervirksomhet for fast 
eiendom; leie av fast eiendom; utleie og 
leasingtjenester; pantelån; taksering av fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet; forsikringsmeglervirksomhet.  
 
37 Byggevirksomhet og reparasjonsvirksomhet; 
anlegging og reparasjon av veier, broer, tuneller, 
demninger, kloakksystemer, rørledninger og havner; 
boring av brønner; vedlikehold og reparasjon av 
bygninger, deler og tilbehør for bygninger samt 
bruksutstyr for bygninger; bygging og reparasjon av 
rekreasjons- og sportsanlegg; bygging og reparasjon av 
golfbaner; installasjon av utstyr for klimaanlegg, 
tyverialarmer, elektriske apparater, heiser, 
brannalarmer, kjøkken, kjøkkenutstyr; tjenester for 
utvikling av fast eiendom; utvikling av områder for bolig 
og andre kommersielle formål; rengjøringstjenester, 
rengjøring av bygninger; informasjons- og 
rådgivningstjenester for alle forannevnte tjenester. 
 
42 Arkitektvirksomhet; 
arkitektkonsulentvirksomhet; ingeniørvirksomhet; 
ingeniørkonsulentvirksomhet; miljøvern- 
konsulentvirksomhet; interiørdesignvirksomhet; 
hagedesignvirksomhet; golfbanedesignvirksonihet; 
landskapsdesignvirksomhet; teknisk tegning; 
landmåling; besiktigelse av bygninger; 
masseberegning; oljefeltsinspeksjoner; tekniske 
prosjektstudier; profesjonelle konsulenttjenester og 
rådgivningstjenester vedrørende byggverk; 
prosjektstudier.  
 
44 Hagestell og hagebrukstjenester, 
hagearkitektur; hagearkitektur for golfbaner; trepleie. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247786 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200808199 
(220) Inndato: 2008.06.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sichuan Baijia Food Co Ltd, No 9, Baijia Road, 
Economic & Technology Development Zone Of 
Chengdu City, longquany District CHENGDU, 
SICHUAN, CN 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Bakervarer; ris som halvfabrikata; melboller; 
frokostblandinger; melprodukter; nudler som 
halvfabrikata; vermicelli (nudler), gluten for matvarer; 
stivelse for matvarer; krydder. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247787 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200808200 
(220) Inndato: 2008.07.01 
(300) Søknadsprioritet 2008.06.13 US 77/498,605 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

RED BRICK 
(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 Kamerabatterier og batteripakker. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 247788 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200808420 
(220) Inndato: 2008.07.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 WonderCruises AB, Brotorpsvägen 38, 16344 

SPÅNGA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Organisering av cruisefart, eskorte av 

reisende, organisering av reiser, passasjertransport, 
  reisereservering, sightseeing 
(turistbesøk), transport av reisende. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247789 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200713135 
(220) Inndato: 2007.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
 
30 Konditorvarer, konfektyrer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247790 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200804482 
(220) Inndato: 2008.04.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Color Line AS, Postboks 82, 4662 KRISTIANSAND S, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Gram Hambro & Garman Advokatfirma AS, Rådhusgt 
5B, 0151 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Akseltapper; Alarmer (tyveri-) for kjøretøyer; 

Ambulanser; Amfibiefly; Ammunisjonsvogner; 
Antiblendingsutstyr for kjøretøyer; Arbeidsvogner; 
Automobiler; Automobiler (chassiser for -); Automobiler 
(hjulringer for -); Automobiler (kalesjer for -); 
Automobiler (karosserier for -); Automobiler (kjettinger 
for -); Automobiler (støtdempere for -); Automobiler 
(støtfangere for -); Avbalansering av hjul på kjøretøyer 
(blylodder for -); Bagasjebærere for kjøretøyer; 
Bagasjenett for kjøretøyer; Bagasjevogner; Ballonger 
(luft-); Ballonger (styrbare -); Barn (sikkerhetsseter for -) 
for kjøretøyer; Barnevogner; Befordringsmidler for bruk 
på land, i luft, på vann eller på skinner; Belter 
(sikkerhets-) for kjøretøyer; Belter for kjøretøyer; 
Bestikk (reparasjons-) for luftslanger; Betongbiler; Biler; 
Biler (Fjernstyrte -) [andre enn leker]; Bjeller (sykkel-); 
Blylodd for avbalansering av hjul for kjøretøyer; Bobiler; 
Boggier for jernbanevogner; Bremsebånd for 
kjøretøyer; Bremseklosser for kjøretøyer; Bremser for 
kjøretøyer; Bremsesko for kjøretøyer; Buffere for 
jernbanevogner; Buffeter (rullende -) [kjøretøy]; 
Bunnrammer for kjøretøyer; Busser; Bærere (bagasje-) 
for kjøretøyer; Bånd (bremse-) for kjøretøyer; Båter; 
Båter (drivskruer for -); Båter (hellende plan for -) 
[slipper]; Båter (løsningsinnretninger for -); Båter 
(master for -); Båter (propeller for -); Båter 
(styreanordninger for -); Båter (årer for -); Båtshaker; 
Campingbiler; Campingvogner; Daviter; Dekk 
(klebende gummilapper for reparasjon av -); Dekk 
(kordstamme for -); Dekk (luftslanger for -); Dekk 
(pigger for -); Dekk (reparasjonsbestikk for -); Dekk 
(sklisikre innretninger for -); Dekk (slitebanebånd for -); 
Dekk [pneumatiske]; Dreibare hjul for traller og vogner; 
Drivaksler for landkjøretøyer; Drivkjeder for 
landkjøretøyer; Drivkjettinger for landkjøretøyer; 
Drivmekanismer for landkjøretøyer; Dører for 
kjøretøyer; Ejektorseter [for fly]; Eker (hjul-) for 
kjøretøyer; Eker (strammere for hjul-); Elektriske 
kjøretøyer; Elektriske motorer for landkjøretøyer; 
Elveprammer; Fallskjermer; Fangere (støt-) for 
kjøretøyer; Fartøyer (luft-); Felger (hjul-) for kjøretøyer; 
Fendere for skip; Ferger; Fjernstyrte biler [andre enn 
leker]; Fjærer (opphengnings-) for kjøretøyer; Fjærer 
(støtdemper-) for kjøretøyer; Fly; Forbindelsesstenger 
for landkjøretøyer, andre enn motordeler; 
Fremdriftsmaskiner for landkjøretøyer; Frihjul for 
landkjøretøyer; Frontruter; Frysevogner; Gaffeltruck; 
Gear [drivverk] for landkjøretøyer; Gearkasser for 
landkjøretøyer; Glassruter for kjøretøyer; Golfvogner; 
Gummilapper for reparasjon av luftslanger og dekk; 
Haker (båts-); Handlevogner; Hellende plan for båter 
[slipper]; Hjul (hjulflenser for jernbane-); Hjul for 
gruvevogner; Hjul for kjøretøyer; Hjul for kjøretøyer 
(blylodd for avbalansering av -); Hjulaksler; Hjuleker 
(strammere for -); Hjuleker for kjøretøyer; Hjulfelger for 

kjøretøyer; Hjulflenser for jernbanehjul; Hjulnav for 
kjøretøyer; Hjulringer (bånd for legging av slitebane på 
-); Hjulringer for kjøretøyer; Hjulringer for kjøretøyer 
(sklihindrende midler for -); Hodestøtter for seter i 
kjøretøyer; Hydrauliske kretser for kjøretøyer; 
Hydroplan; Håndårer; Innvendig utstyr for kjøretøyer 
[polstringer]; Jernbanegodsvogner; 
Jernbanegodsvogner (kjøle-); Jernbanehjul (hjulflenser 
for -); Jernbaner (koblingsbokser for -); Jernbaner 
(rullende materiell for -); Jernbanevogner; 
Jernbanevogner (boggier for -); Jernbanevogner 
(buffere for -); Jetmotorer for landkjøretøyer; Joller; 
Kabiner til transportinstallasjoner ved hjelp av kabler; 
Kabler (apparater og installasjoner for transport via -); 
Kalesjer for barnevogner; Kalesjer for kjøretøyer; 
Karosserier; Kjeder (driv-) for landkjøretøyer; Kjelker 
[kjøretøy]; Kjerrer; Kjettinger (driv-) for landkjøretøyer; 
Kjettinger (snø-); Kjølevogner; Kjøretøyer 
(antiblendningsutstyr for -); Kjøretøyer (bagasjebærere 
for -); Kjøretøyer (blylodd for avbalansering av hjul for -
); Kjøretøyer (bremser for -); Kjøretøyer (chassiser for -
); Kjøretøyer (dekk og slanger for -); Kjøretøyer (dører 
for -); Kjøretøyer (glassruter for -); Kjøretøyer (hjul for -
); Kjøretøyer (hjuleker for -); Kjøretøyer (hjulfelger for -); 
Kjøretøyer (hjulnav for -); Kjøretøyer (hjulringer for -); 
Kjøretøyer (hydrauliske kretser for -); Kjøretøyer 
(innvendige bekledninger for -) [polstringer]; Kjøretøyer 
(kalesjer for -); Kjøretøyer (køyer for -);Kjøretøyer 
(motorer for land-); Kjøretøyer (opphengningsfjærer for 
-); Kjøretøyer (ratt for -); Kjøretøyer (romfarts-); 
Kjøretøyer (ryggesignaler for -); Kjøretøyer (seter for -); 
Kjøretøyer (signalhorn for -); Kjøretøyer 
(sikkerhetsbelter for seter i -); Kjøretøyer (sklisikre dekk 
for -); Kjøretøyer (støtdempere for -); Kjøretøyer 
(støtdemperfjærer for -); Kjøretøyer (støtfangere for -); 
Kjøretøyer (tilhengerfester for -); Kjøretøyer 
(tyverialarmer for -); Kjøretøyer (varetrekk for seter i -); 
Kjøretøyer (ventiler for hjulringer for -); Kjøretøyer, 
elektriske; Klosser (bremse-) for kjøretøyer; 
Kløtsjanordninger for landkjøretøyer; Koblinger for 
jernbanevogner; Koblinger for landkjøretøyer; 
Koblingsanordninger (olje-) for landkjøretøyer; 
Kollisjonsputer [for biler] (Airbag); Kraftdrevete 
baklemmer (deler av landkjøretøyer -); Kretser 
(hydrauliske -) for kjøretøyer; Kroker (båts-); Kryssholt 
(for skip); Kurver for sykler; Kuøye; Køyer for 
kjøretøyer; Lastebiler; Lasteplan for lastebiler; 
Lastevogner; Lektere; Lokk for bensintanken i 
kjøretøyer; Lokomobiler; Lokomotiver; Lokomotivpiper; 
Lossevogner; Luftballonger; Luftbefordringsmidler; 
Luftfart (apparater, maskiner og utstyr for -); 
Luftfartøyer; Luftpumper [tilbehør til kjøretøyer]; 
Luftputefartøyer; Luftskip; Luftslanger (klebende 
gummilapper for reparasjon av -); Luftslanger 
(reparasjonsbestikk for -); Luftslanger for dekk; Løftbare 
baklemmer (deler av landkjøretøyer -); Løftbare 
bakluker (deler av landkjøretøyer -); Låser (ratt-og 
sykkel-); Master for båter; Militære transportkjøretøyer; 
Mopeder; Motorer for landkjøretøyer; Motorpansere for 
kjøretøyer; Motorsykler; Motorsykler (firehjuls-); 
Mudderprammer; Nav (hjul-) for kjøretøyer; Navkapsler; 
Navringer; Nett (sykkel-); Oljekoblingsanordninger for 
landkjøretøyer; Omnibuss; Overtrekk for barnevogner; 
Overtrekk for bilratt; Overtrekk for biler [formet]; 
Overtrekk for seter på sykler og motorsykler; Padleårer; 
Pedalarmer på sykler; Pedaler (sykkel-); Pigger for 
dekk; Piper (lokomotiv-); Pneumatiske dekk; 
Pneumatiske hjul [luftslanger og dekk]; Pontonger; 
Propeller (skips-); Propeller (skru-); Propellmekanismer 
for landkjøretøyer; Pumper (sykkel-); Ratt for 
kjøretøyer; Reduksjons gear for landkjøretøyer; 
Rengjøringstraller; Restaurantvogner; Retningsvisere 
for kjøretøyer; Ringer (nav-); Kurver for sykler; Kuøye; 
Køyer for kjøretøyer; Lastebiler; Lasteplan for lastebiler; 
Lastevogner; Lektere; Lokk for bensintanken i 
kjøretøyer; Lokomobiler; Lokomotiver; Lokomotivpiper; 
Lossevogner; Luftballonger; Luftbefordringsmidler; 
Luftfart (apparater, maskiner og utstyr for -); 
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Luftfartøyer; Luftpumper [tilbehør til kjøretøyer]; 
Luftputefartøyer; Luftskip; Luftslanger (klebende 
gummilapper for reparasjon av -); Luftslanger 
(reparasjonsbestikk for -); Luftslanger for dekk; Løftbare 
baklemmer (deler av landkjøretøyer -); Løftbare 
bakluker (deler av landkjøretøyer -); Låser (ratt-og 
sykkel-); Master for båter; Militære transportkjøretøyer; 
Mopeder; Motorer for landkjøretøyer; Motorpansere for 
kjøretøyer; Motorsykler; Motorsykler (firehjuls-); 
Mudderprammer; Nav (hjul-) for kjøretøyer; Navkapsler; 
Navringer; Nett (sykkel-); Oljekoblingsanordninger for 
landkjøretøyer; Omnibuss; Overtrekk for barnevogner; 
Overtrekk for bilratt; Overtrekk for biler [formet]; 
Overtrekk for seter på sykler og motorsykler; Padleårer; 
Pedalarmer på sykler; Pedaler (sykkel-); Pigger for 
dekk; Piper (lokomotiv-); Pneumatiske dekk; 
Pneumatiske hjul [luftslanger og dekk]; Pontonger; 
Propeller (skips-); Propeller (skru-); Propellmekanismer 
for landkjøretøyer; Pumper (sykkel-); Ratt for 
kjøretøyer; Reduksjonsgear for landkjøretøyer; 
Rengjøringstraller; Restaurantvogner; Retningsvisere 
for kjøretøyer; Ringer (nav-); Sykkeldekk (slangeløse -); 
Sykkeldekk og -slanger; Sykkeleker; Sykkelfelger; 
Sykkelgear; Sykkelhjul; Sykkelhjulnav; Sykkelkjeder; 
Sykkelkurver; Sykkelnett; Sykkelpedaler; 
Sykkelpumper; Sykkelrammer; Sykkelseter; 
Sykkelskjermer; Sykkelstyrer; Sykkelstøtter; Sykler; 
Sykler (fotstøtter for -); Sykler (luftslanger for -); Sykler 
(luftslanger og dekk for -); Sykler (motorer for -) ; Sykler 
(pedalarmer for -); Sykler (retningsvisere for -); 
Takgrind for kjøretøyer; Taubaner (rullende materiell for 
-); Taubaner [kabelbaner]; Taubaner [svevebaner]; 
Tilhengere [kjøretøy]; Tilhengerfester for kjøretøyer; 
Tippeanordninger for vogner (deler av vogner); 
Tippeplan for lastebiler; Tollepinner; Torsjonsstenger 
for kjøretøyer; Traktorer; Transport via kabler 
(apparater og installasjoner for -); Transportkjøretøyer 
(militære -); Trehjulssykler; Trehjulssykler for transport; 
Trikkevogner; Trillebårer; Turbiner for landkjøretøyer; 
Turistbusser; Tverrspant på skip; Tyverialarmer for 
kjøretøyer; Tyverisikringsanordninger for kjøretøyer; 
Understell for vogner; Vannfartøyer; Vanningsmaskiner 
[kjøretøyer]; Vant for båter; Varebiler; Varetrekk for biler 
[formet]; Varetrekk for seter i kjøretøyer; Varslere 
(rygge-) for kjøretøyer; Veivkasser for bestanddeler av 
landkjøretøyer, andre enn for motorer; Ventiler for 
hjulringer for kjøretøyer; Vesker for sykler; 
Vindusviskere; Vippekjerrer; Visere (retnings-) for 
kjøretøyer; Vogner; Vogner (barne-); Vogner (fryse-); 
Vogner (golf-); Vogner (kalesjer for barne-); Vogner 
(kjøle-); Vogner (laste-); Vogner (restaurant-); Vogner 
(sove-); Vogner (tippeanordninger for -) [deler av 
vogner]; Vogner (varetrekk for barne-); Vogner for 
støpearbeid; Vogner*; Vognunderstell; Vrikkeårer; 
Yachter; Årer 
 
39 Ambulansetransport; Assistanse ved 
kjøretøyuhell [sleping]; Avisombæring; Avisutlevering; 
Befraktning; Befraktning (gods-); 
Befraktningsvirksomhet; Berging av skip; Biltransport; 
Bilutleie; Blomsterlevering; Busstransport; 
Bærertjenester [bagasje]; Båtopplagring; Båttjenester 
(lyst-); Båttransport; Båtutleie; Containerutleie; 
Cruisefart (organisering av -); Distribusjon (elektrisitet -
); Distribusjon (vann-); Distribusjon av elektrisk kraft; 
Drosjetjenester; Dykkerdrakter (utleie av -); 
Dykkerklokker (utleie av -); Elektrisitet (distribusjon av -
); Elektrisk kraft (distribusjon av -); Elvetransport; 
Emballering av varer; Eskorte av reisende; 
Fergetransport; Flottberging av skip; Flyttebyråer; 
Forsyning (vann-); Frakt [varetransport]; Frankering av 
post; Garasjeutleie; Hester (utleie av -); Innpakking av 
varer; Isbrytervirksomhet; Jernbanetransport; Kjøle- og 
fryseskap (utleie av -); Kjøretøyer (utleie av -); 
Kjøretøyuhell (assistanse ved -) [sleping]; 
Kurertjenester [kurerpost eller varer]; Lagerplass (utleie 
av -); Lagring; Lagring (fysisk -) av elektronisk lagrede 
data og dokumenter; Lagring av varer; 

Lagringsinformasjon; Lasthåndtering; Lektertransport; 
Lossing av gods; Losvirksomhet; Lufttransport; 
Lystbåttjenester; Magasinering; Meglervirksomhet 
(skips-); Møbler (transport av -); Oljeledninger 
(transport ved hjelp av -); Oppbevaring; Organisering 
av cruisefart; Organisering av reiser; Parkeringsplasser 
(utleie av -); Parkeringsplasstjenester; 
Passasjertransport; Plassreservering [transport]; Porter 
(betjening av sluse-); Postombæring; Redningstjeneste; 
Redningstjenester [transport]; Reiseledervirksomhet; 
Reisende (eskorte av -); Reiser (organisering av -); 
reisereservering; Reservering (plass-) [transport]; 
Satelittutskyting for andre; Sightseeing [turistbesøk]; 
Sjøtransport; Sjåførtjenester; Skip (berging av -); Skip 
(flottberging av -); Skipsmeglervirksomhet; Sleping; 
Sluseporter (betjening av -); Spedisjonstjenester; 
Sporvogndrift; Trafikkinformasjon; Transitt-tjenester; 
Transport (ambulanse-); Transport (båt-); Transport 
(elve-); Transport (jernbane-); Transport (lekter-); 
Transport (sjø-); Transport (verdi-); Transport av 
reisende; Transport med lastebiler; Transport og lagring 
av avfall; Transportinformasjon; 
Transportmeglingsvirksomhet; Transportreservering; 
Turistbesøk [sightseeing]; Turistbuss (utleie av -); 
Turoperatører; Uhell (assistanse ved kjøretøy-) 
[sleping]; Undervannsberging; Undervannsredning; 
Utbringelse av pakker; Utbringelse av varer; Utleie av 
bagasjebærere for kjøretøyer; Utleie av biler; Utleie av 
båt; Utleie av containere; Utleie av dykkerdrakter; Utleie 
av dykkerklokker; Utleie av garasjer; Utleie av hester; 
Utleie av kjøle- og fryseskap; Utleie av kjøretøyer; 
Utleie av lagerplass; Utleie av parkeringsplasser; Utleie 
av racerbiler; Utleie av rullestoler; Utleie av 
turistbusser; Utleie av vogner; Utsendelse av varer via 
postordre; Utskyting av satellitter for andre; 
Vanndistribusjon; Vannforsyning; Vareemballering; 
Vareinnpakking; Varelagring; Vareombringelse; 
Verditransport; Vogner (utleie av -) 
 
41 Akademier [utdanning]; Arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; Arrangering og ledelse av 
konserter; Arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; Artistopptredener; Billettkontor 
[underholdningsvirksomhet]; Bokbussvirksomhet; 
Booking av seter for kulturelle arrangementer; Bøker 
(utgivelse av -); Bøker (utlån av -); Digital 
bildebearbeidelse; Diskotektjenester; Dressur av dyr; 
Dubbetjenester; Dykkerutstyr (utleie av -); Dyr (dressur 
av -); Dyreparker; Døvetolking; 
Eksaminasjonsvirksomhet; Elektronisk setting (for 
trykking); Ferieleirtjenester [utdannelse]; Filmer (utleie 
av kinematografiske -); Filminnregistrering på 
videobånd; Filmproduksjon; Filmproduksjon på 
videobånd; Filmstudioer; Fjernsyns- og radioapparater 
(utleie av -); Fjernsyns- og radioprogram (produksjon av 
-); Fjernsynsunderholdning; Forlystelsesparker; 
Fornøyelsesparker; Fotografering; Fotografireportasjer; 
Fremvisning [in live]; Fritidsanlegg (drift av -); Fysisk 
trening; Golfbaner (drift av -); Gymnastikkundervisning; 
Hager (drift av zoologiske -); Helseklubbvirksomhet; 
Innspillingsstudioer; Instruksjon [opplæring]; Kalligrafi 
tjenester; Karaoketjenester; Kasino [spille] virksomhet; 
Kinematografiske apparater og tilbehør (utleie av -); 
Kinematografiske filmer (utleie av -); Filmfremvisning; 
Klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; 
Komponeringstjenester; Konkurranser (organisering av 
-) [vedrørende undervisning eller underholdning]; 
Korrespondansekurs; Korrespondanseundervisning; 
Kostskoler; Layouttjenester, andre enn for 
reklameformål; Lotterier (organisering av -); Lydopptak 
(utleie av -); Læreanstalter; Mikrofilming; 
Modelltjenester for kunstnere; Museumsdrift 
[fremvisning, utstilling]; Museumstjenester [utstilling, 
fremvisning]; Nattklubber; Nyhetsreportasjetjenester; 
Oppsetninger (teater-); Organisering av ball; 
Organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); Organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; Organisering av lotterier; 
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Organisering av mottagelser [underholdning]; 
Organisering av sportskonkurranser; Organisering og 
ledelse av kollokvium; Organisering og ledelse av 
konferanser; Organisering og ledelse av kongresser; 
Organisering og ledelse av seminarer; Organisering og 
ledelse av symposium; Orkestervirksomhet; 
Oversettelsesvirksomhet; Parker (forlystelses-); 
Pengespillvirksomhet; Pensjonatskoler; Praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; Praktiske seminarer 
(arrangering og ledelse av -); Produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram; Program (produksjon av radio og 
fjernsyns-); Publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; Radio- og fjernsynsapparater (utleie 
av -); Radio- og fjernsynsprogram (produksjon av -); 
Radiounderholdning; Redigering av videobånd; 
Rekreasjonsinformasjon; Religionsundervisning; 
Reportasjer (fotografi-); Reportasjetjenester; 
Sceneoppførelser; Sceneutstyr (utleie av -); 
Selskapsplanlegging [underholdning]; 
Showoppsetninger; Sirkus; Skjønnhetskonkurranser 
(arrangering av -); Skoler (kost- og pensjonat-); Skriving 
av tekster [andre enn for reklameformål]; Spillehaller; 
Spilltjenester tilbudt online; Sportsinstallasjoner (drift av 
-); Studioer (film-); Sykepleierskoler; Symposium 
(organisering og ledelse av -); Teaterdekorasjoner 
(utleie av -); Teateroppsetninger; Tekster (utgivelse av -
), andre enn reklametekster); Tekstforfattervirksomhet; 
Teksting [for film og fjernsyn]; Tidtagingstjenester ved 
sportsbegivenheter; Tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Trening 
(fysisk -); Treningsleirtjenester; Underholdning 
(fjernsyns-); Underholdning (radio-); 
Underholdningsinformasjon; 
Underholdningsvirksomhet; Undervisning; Undervisning 
(korrespondanse-); Undervisning (religions-); 
Utdannelse; Utdannelse (informasjon vedrørende -); 
Utgivelse av bøker; Utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; Utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; Utleie av 
dykkerutstyr; Utleie av idrettsplasser og stadium; Utleie 
av kinematografiske apparater og tilbehør; Utleie av 
kinematografiske filmer; Utleie av lydopptak; Utleie av 
lydutstyr; Utleie av radioer og fjernsynsapparater; Utleie 
av sceneutstyr; Utleie av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]; Utleie av tennisbaner; Utleie av videobånd; 
Utleie av videokameraer; Utleie av video-spillere; Utlån 
av bøker; Utstillinger (organisering av -) for kulturelle og 
utdannelsesformål; Varietéteater; Veiledning (yrkes-); 
Videobånd (utleie av -); Videobåndredigering; 
Videofilming; Videokameraer (utleie av -); Videospillere 
(utleie av -); Yrkesveiledning; Zoologiske hager (drift av 
-) 
 
43 Aldershjem; Barnehager og -hjem; 
Bartjenester; Campingplasser (drift av -); Catering; 
Daghjem for barn; Dyrepensjonater; Feriehus; 
Ferieleirtjenester [innlosjering]; Formidling av 
midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; Hjem (alders-); 
Hoteller; Hotellreservering; Kafeer; Kafeteriaer; 
Kantiner; Losji (Formidling av midlertidig -) [hoteller, 
pensjonater]; Moteller; Pensjonater; 
Pensjonatreservering; Reservering (hotell-); 
Reservering (pensjonat-); Reservering av innkvartering; 
Reservering av midlertidig innkvartering; Restauranter; 
Restauranter (selvbetjenings-); 
Selvbetjeningsrestauranter; Snack-barer; Turisthytter; 
Utleie av møterom; Utleie av stoler, bord, bordduker, 
glass; Utleie av telt; Utleie av transportable bygninger; 
Utleie av værelser; Værelser (utleie av -) 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Akseltapper; Alarmer (tyveri-) for kjøretøyer; 

Ambulanser; Amfibiefly; Ammunisjonsvogner; 
Antiblendingsutstyr for kjøretøyer; Arbeidsvogner; 
Automobiler; Automobiler (chassiser for -); Automobiler 
(hjulringer for -); Automobiler (kalesjer for -); 
Automobiler (karosserier for -); Automobiler (kjettinger 
for -); Automobiler (støtdempere for -); Automobiler 
(støtfangere for -); Avbalansering av hjul på kjøretøyer 
(blylodder for -); Bagasjebærere for kjøretøyer; 
Bagasjenett for kjøretøyer; Bagasjevogner; Ballonger 
(luft-); Ballonger (styrbare -); Barn (sikkerhetsseter for -) 
for kjøretøyer; Barnevogner; Befordringsmidler for bruk 
på land, i luft, på vann eller på skinner; Belter 
(sikkerhets-) for kjøretøyer; Belter for kjøretøyer; 
Bestikk (reparasjons-) for luftslanger; Betongbiler; Biler; 
Biler (Fjernstyrte -) [andre enn leker]; Bjeller (sykkel-); 
Blylodd for avbalansering av hjul for kjøretøyer; Bobiler; 
Boggier for jernbanevogner; Bremsebånd for 
kjøretøyer; Bremseklosser for kjøretøyer; Bremser for 
kjøretøyer; Bremsesko for kjøretøyer; Buffere for 
jernbanevogner; Buffeter (rullende -) [kjøretøy]; 
Bunnrammer for kjøretøyer; Busser; Bærere (bagasje-) 
for kjøretøyer; Bånd (bremse-) for kjøretøyer; Båter; 
Båter (drivskruer for -); Båter (hellende plan for -) 
[slipper]; Båter (løsningsinnretninger for -); Båter 
(master for -); Båter (propeller for -); Båter 
(styreanordninger for -); Båter (årer for -); Båtshaker; 
Campingbiler; Campingvogner; Daviter; Dekk 
(klebende gummilapper for reparasjon av -); Dekk 
(kordstamme for -); Dekk (luftslanger for -); Dekk 
(pigger for -); Dekk (reparasjonsbestikk for -); Dekk 
(sklisikre innretninger for -); Dekk (slitebanebånd for -); 
Dekk [pneumatiske]; Dreibare hjul for traller og vogner; 
Drivaksler for landkjøretøyer; Drivkjeder for 
landkjøretøyer; Drivkjettinger for landkjøretøyer; 
Drivmekanismer for landkjøretøyer; Dører for 
kjøretøyer; Ejektorseter [for fly]; Eker (hjul-) for 
kjøretøyer; Eker (strammere for hjul-); Elektriske 
kjøretøyer; Elektriske motorer for landkjøretøyer; 
Elveprammer; Fallskjermer; Fangere (støt-) for 
kjøretøyer; Fartøyer (luft-); Felger (hjul-) for kjøretøyer; 
Fendere for skip; Ferger; Fjernstyrte biler [andre enn 
leker]; Fjærer (opphengnings-) for kjøretøyer; Fjærer 
(støtdemper-) for kjøretøyer; Fly; Forbindelsesstenger 
for landkjøretøyer, andre enn motordeler; 
Fremdriftsmaskiner for landkjøretøyer; Frihjul for 
landkjøretøyer; Frontruter; Frysevogner; Gaffeltruck; 
Gear [drivverk] for landkjøretøyer; Gearkasser for 
landkjøretøyer; Glassruter for kjøretøyer; Golfvogner; 
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Gummilapper for reparasjon av luftslanger og dekk; 
Haker (båts-); Handlevogner; Hellende plan for båter 
[slipper]; Hjul (hjulflenser for jernbane-); Hjul for 
gruvevogner; Hjul for kjøretøyer; Hjul for kjøretøyer 
(blylodd for avbalansering av -); Hjulaksler; Hjuleker 
(strammere for -); Hjuleker for kjøretøyer; Hjulfelger for 
kjøretøyer; Hjulflenser for jernbanehjul; Hjulnav for 
kjøretøyer; Hjulringer (bånd for legging av slitebane på 
-); Hjulringer for kjøretøyer; Hjulringer for kjøretøyer 
(sklihindrende midler for -); Hodestøtter for seter i 
kjøretøyer; Hydrauliske kretser for kjøretøyer; 
Hydroplan; Håndårer; Innvendig utstyr for kjøretøyer 
[polstringer]; Jernbanegodsvogner; 
Jernbanegodsvogner (kjøle-); Jernbanehjul (hjulflenser 
for -); Jernbaner (koblingsbokser for -); Jernbaner 
(rullende materiell for -); Jernbanevogner; 
Jernbanevogner (boggier for -); Jernbanevogner 
(buffere for -); Jetmotorer for landkjøretøyer; Joller; 
Kabiner til transportinstallasjoner ved hjelp av kabler; 
Kabler (apparater og installasjoner for transport via -); 
Kalesjer for barnevogner; Kalesjer for kjøretøyer; 
Karosserier; Kjeder (driv-) for landkjøretøyer; Kjelker 
[kjøretøy]; Kjerrer; Kjettinger (driv-) for landkjøretøyer; 
Kjettinger (snø-); Kjølevogner; Kjøretøyer 
(antiblendningsutstyr for -) ; Kjøretøyer (bagasjebærere 
for -); Kjøretøyer (blylodd for avbalansering av hjul for -
); Kjøretøyer (bremser for -); Kjøretøyer (chassiser for -
); Kjøretøyer (dekk og slanger for -); Kjøretøyer (dører 
for -); Kjøretøyer (glassruter for -); Kjøretøyer (hjul for -
); Kjøretøyer (hjuleker for -); Kjøretøyer (hjulfelger for -); 
Kjøretøyer (hjulnav for -); Kjøretøyer (hjulringer for -); 
Kjøretøyer (hydrauliske kretser for -); Kjøretøyer 
(innvendige bekledninger for -) [polstringer]; Kjøretøyer 
(kalesjer for -); Kjøretøyer (køyer for -);Kjøretøyer 
(motorer for land-); Kjøretøyer (opphengningsfjærer for 
-); Kjøretøyer (ratt for -); Kjøretøyer (romfarts-); 
Kjøretøyer (ryggesignaler for -); Kjøretøyer (seter for -); 
Kjøretøyer (signalhorn for -); Kjøretøyer 
(sikkerhetsbelter for seter i -); Kjøretøyer (sklisikre dekk 
for -); Kjøretøyer (støtdempere for -); Kjøretøyer 
(støtdemperfjærer for -); Kjøretøyer (støtfangere for -); 
Kjøretøyer (tilhengerfester for -); Kjøretøyer 
(tyverialarmer for -); Kjøretøyer (varetrekk for seter i -); 
Kjøretøyer (ventiler for hjulringer for -); Kjøretøyer, 
elektriske; Klosser (bremse-) for kjøretøyer; Kløtsj 
anordninger for landkjøretøyer; Koblinger for 
jernbanevogner; Koblinger for landkjøretøyer; 
Koblingsanordninger (olje-) for landkjøretøyer; 
Kollisjonsputer [for biler] (Airbag); Kraftdrevete 
baklemmer (deler av landkjøretøyer -); Kretser 
(hydrauliske -) for kjøretøyer; Kroker (båts-); Kryssholt 
(for skip); Kurver for sykler; Kuøye; Køyer for 
kjøretøyer; Lastebiler; Lasteplan for lastebiler; 
Lastevogner; Lektere; Lokk for bensintanken i 
kjøretøyer; Lokomobiler; Lokomotiver; Lokomotivpiper; 
Lossevogner; Luftballonger; Luftbefordringsmidler; 
Luftfart (apparater, maskiner og utstyr for -); 
Luftfartøyer; Luftpumper [tilbehør til kjøretøyer]; 
Luftputefartøyer; Luftskip; Luftslanger (klebende 
gummilapper for reparasjon av -); Luftslanger 
(reparasjonsbestikk for -); Luftslanger for dekk; Løftbare 
baklemmer (deler av landkjøretøyer -); Løftbare 
bakluker (deler av landkjøretøyer -); Låser (ratt-og 
sykkel-); Master for båter; Militære transportkjøretøyer; 
Mopeder; Motorer for landkjøretøyer; Motorpansere for 
kjøretøyer; Motorsykler; Motorsykler (firehjuls-); 
Mudderprammer; Nav (hjul-) for kjøretøyer; Navkapsler; 
Navringer; Nett (sykkel-); Oljekoblingsanordninger for 
landkjøretøyer; Omnibuss; Overtrekk for barnevogner; 
Overtrekk for bilratt; Overtrekk for biler [formet]; 
Overtrekk for seter på sykler og motorsykler; Padleårer; 
Pedalarmer på sykler; Pedaler (sykkel-); Pigger for 
dekk; Piper (lokomotiv-); Pneumatiske dekk; 
Pneumatiske hjul [luftslanger og dekk]; Pontonger; 
Propeller (skips-); Propeller (skru-); Propellmekanismer 
for landkjøretøyer; Pumper (sykkel-); Ratt for 
kjøretøyer; Reduksjonsgear for landkjøretøyer; 
Rengjøringstraller; Restaurantvogner; Retningsvisere 

for kjøretøyer; Ringer (nav-); Kurver for sykler; Kuøye; 
Køyer for kjøretøyer; Lastebiler; Lasteplan for lastebiler; 
Lastevogner; Lektere; Lokk for bensintanken i 
kjøretøyer; Lokomobiler; Lokomotiver; Lokomotivpiper; 
Lossevogner; Luftballonger; Luftbefordringsmidler; 
Luftfart (apparater, maskiner og utstyr for -); 
Luftfartøyer; Luftpumper [tilbehør til kjøretøyer]; 
Luftputefartøyer; Luftskip; Luftslanger (klebende 
gummilapper for reparasjon av -); Luftslanger 
(reparasjonsbestikk for -); Luftslanger for dekk; Løftbare 
baklemmer (deler av landkjøretøyer -); Løftbare 
bakluker (deler av landkjøretøyer -); Låser (ratt-og 
sykkel-); Master for båter; Militære transportkjøretøyer; 
Mopeder; Motorer for landkjøretøyer; Motorpansere for 
kjøretøyer; Motorsykler; Motorsykler (firehjuls-); 
Mudderprammer; Nav (hjul-) for kjøretøyer; Navkapsler; 
Navringer; Nett (sykkel-); Oljekoblingsanordninger for 
landkjøretøyer; Omnibuss; Overtrekk for barnevogner; 
Overtrekk for bilratt; Overtrekk for biler [formet]; 
Overtrekk for seter på sykler og motorsykler; Padleårer; 
Pedalarmer på sykler; Pedaler (sykkel-); Pigger for 
dekk; Piper (lokomotiv-); Pneumatiske dekk; 
Pneumatiske hjul [luftslanger og dekk]; Pontonger; 
Propeller (skips-); Propeller (skru-); Propellmekanismer 
for landkjøretøyer; Pumper (sykkel-); Ratt for 
kjøretøyer; Reduksjonsgear for landkjøretøyer; 
Rengjøringstraller; Restaurantvogner; Retningsvisere 
for kjøretøyer; Ringer (nav-); Sykkeldekk (slangeløse -); 
Sykkeldekk og -slanger; Sykkeleker; Sykkelfelger; 
Sykkelgear; Sykkelhjul; Sykkelhjulnav; Sykkelkjeder; 
Sykkelkurver; Sykkelnett; Sykkelpedaler; 
Sykkelpumper; Sykkelrammer; Sykkelseter; 
Sykkelskjermer; Sykkelstyrer; Sykkelstøtter; Sykler; 
Sykler (fotstøtter for -); Sykler (luftslanger for -); Sykler 
(luftslanger og dekk for -); Sykler (motorer for -) ; Sykler 
(pedalarmer for -); Sykler (retningsvisere for -); 
Takgrind for kjøretøyer; Taubaner (rullende materiell for 
-); Taubaner [kabelbaner]; Taubaner [svevebaner]; 
Tilhengere [kjøretøy]; Tilhengerfester for kjøretøyer; 
Tippeanordninger for vogner (deler av vogner); 
Tippeplan for lastebiler; Tollepinner; Torsjonsstenger 
for kjøretøyer; Traktorer; Transport via kabler 
(apparater og installasjoner for -); Transportkjøretøyer 
(militære -); Trehjulssykler; Trehjulssykler for transport; 
Trikkevogner; Trillebårer; Turbiner for landkjøretøyer; 
Turistbusser; Tverrspant på skip; Tyverialarmer for 
kjøretøyer; Tyverisikringsanordninger for kjøretøyer; 
Understell for vogner; Vannfartøyer; Vanningsmaskiner 
[kjøretøyer]; Vant for båter; Varebiler; Varetrekk for biler 
[formet]; Varetrekk for seter i kjøretøyer; Varslere 
(rygge-) for kjøretøyer; Veivkasser for bestanddeler av 
landkjøretøyer, andre enn for motorer; Ventiler for 
hjulringer for kjøretøyer; Vesker for sykler; 
Vindusviskere; Vippekjerrer; Visere (retnings-) for 
kjøretøyer; Vogner; Vogner (barne-); Vogner (fryse-); 
Vogner (golf-); Vogner (kalesjer for barne-); Vogner 
(kjøle-); Vogner (laste-); Vogner (restaurant-); Vogner 
(sove-); Vogner (tippeanordninger for -) [deler av 
vogner]; Vogner (varetrekk for barne-); Vogner for 
støpearbeid; Vogner*; Vognunderstell; Vrikkeårer; 
Yachter; Årer 
 
39 Ambulansetransport; Assistanse ved 
kjøretøyuhell [sleping]; Avisombæring; Avisutlevering; 
Befraktning; Befraktning (gods-); 
Befraktningsvirksomhet; Berging av skip; Biltransport; 
Bilutleie; Blomsterlevering; Busstransport; 
Bærertjenester [bagasje]; Båtopplagring; Båttjenester 
(lyst-); Båttransport; Båtutleie; Containerutleie; 
Cruisefart (organisering av -); Distribusjon (elektrisitet -
); Distribusjon (vann-); Distribusjon av elektrisk kraft; 
Drosjetjenester; Dykkerdrakter (utleie av -); 
Dykkerklokker (utleie av -); Elektrisitet (distribusjon av -
); Elektrisk kraft (distribusjon av -); Elvetransport; 
Emballering av varer; Eskorte av reisende; 
Fergetransport; Flottberging av skip; Flyttebyråer; 
Forsyning (vann-); Frakt [varetransport]; Frankering av 
post; Garasjeutleie; Hester (utleie av -); Innpakking av 
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varer; Isbrytervirksomhet; Jernbanetransport; Kjøle- og 
fryseskap (utleie av -); Kjøretøyer (utleie av -); 
Kjøretøyuhell (assistanse ved -) [sleping]; 
Kurertjenester [kurerpost eller varer]; Lagerplass (utleie 
av -); Lagring; Lagring (fysisk -) av elektronisk lagrede 
data og dokumenter; Lagring av varer; 
Lagringsinformasjon; Lasthåndtering; Lektertransport; 
Lossing av gods; Losvirksomhet; Lufttransport; 
Lystbåttjenester; Magasinering; Meglervirksomhet 
(skips-); Møbler (transport av -); Oljeledninger 
(transport ved hjelp av -); Oppbevaring; Organisering 
av cruisefart; Organisering av reiser; Parkeringsplasser 
(utleie av -); Parkeringsplasstjenester; 
Passasjertransport; Plassreservering [transport]; Porter 
(betjening av sluse-); Postombæring; Redningstjeneste; 
Redningstjenester [transport]; Reiseledervirksomhet; 
Reisende (eskorte av -); Reiser (organisering av -); 
reisereservering; Reservering (plass-) [transport]; 
Satelittutskyting for andre; Sightseeing [turistbesøk]; 
Sjøtransport; Sjåførtjenester; Skip (berging av -); Skip 
(flottberging av -); Skipsmeglervirksomhet; Sleping; 
Sluseporter (betjening av -); Spedisjonstjenester; 
Sporvogndrift; Trafikkinformasjon; Transitt-tjenester; 
Transport (ambulanse-); Transport (båt-); Transport 
(elve-); Transport (jernbane-); Transport (lekter-); 
Transport (sjø-); Transport (verdi-); Transport av 
reisende; Transport med lastebiler; Transport og lagring 
av avfall; Transportinformasjon; 
Transportmeglingsvirksomhet; Transportreservering; 
Turistbesøk [sightseeing]; Turistbuss (utleie av -); 
Turoperatører; Uhell (assistanse ved kjøretøy-) 
[sleping]; Undervannsberging; Undervannsredning; 
Utbringelse av pakker; Utbringelse av varer; Utleie av 
bagasjebærere for kjøretøyer; Utleie av biler; Utleie av 
båt; Utleie av containere; Utleie av dykkerdrakter; Utleie 
av dykkerklokker; Utleie av garasjer; Utleie av hester; 
Utleie av kjøle- og fryseskap; Utleie av kjøretøyer; 
Utleie av lagerplass; Utleie av parkeringsplasser; Utleie 
av racerbiler; Utleie av rullestoler; Utleie av 
turistbusser; Utleie av vogner; Utsendelse av varer via 
postordre; Utskyting av satellitter for andre; 
Vanndistribusjon; Vannforsyning; Vareemballering; 
Vareinnpakking; Varelagring; Vareombringelse; 
Verditransport; Vogner (utleie av -) 
 
41 Akademier [utdanning]; Arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; Arrangering og ledelse av 
konserter; Arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; Artistopptredener; Billettkontor 
[underholdningsvirksomhet]; Bokbussvirksomhet; 
Booking av seter for kulturelle arrangementer; Bøker 
(utgivelse av -); Bøker (utlån av -); Digital 
bildebearbeidelse; Diskotektjenester; Dressur av dyr; 
Dubbetjenester; Dykkerutstyr (utleie av -); Dyr (dressur 
av -); Dyreparker; Døvetolking; 
Eksaminasjonsvirksomhet; Elektronisk setting (for 
trykking); Ferieleirtjenester [utdannelse]; Filmer (utleie 
av kinematografiske -); Filminnregistrering på 
videobånd; Filmproduksjon; Filmproduksjon på 
videobånd; Filmstudioer; Fjernsyns- og radioapparater 
(utleie av -); Fjernsyns- og radioprogram (produksjon av 
-); Fjernsynsunderholdning; Forlystelsesparker; 
Fornøyelsesparker; Fotografering; Fotografireportasjer; 
Fremvisning [in live]; Fritidsanlegg (drift av -); Fysisk 
trening; Golfbaner (drift av -); Gymnastikkundervisning; 
Hager (drift av zoologiske -); Helseklubbvirksomhet; 
Innspillingsstudioer; Instruksjon [opplæring]; Kalligrafi 
tjenester; Karaoketjenester; Kasino [spille] virksomhet; 
Kinematografiske apparater og tilbehør (utleie av -); 
Kinematografiske filmer (utleie av -); Filmfremvisning; 
Klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; 
Komponeringstjenester; Konkurranser (organisering av 
-) [vedrørende undervisning eller underholdning]; 
Korrespondansekurs; Korrespondanseundervisning; 
Kostskoler; Layouttjenester, andre enn for 
reklameformål; Lotterier (organisering av -); Lydopptak 
(utleie av -); Læreanstalter; Mikrofilming; 
Modelltjenester for kunstnere; Museumsdrift 

[fremvisning, utstilling]; Museumstjenester [utstilling, 
fremvisning]; Nattklubber; Nyhetsreportasjetjenester; 
Oppsetninger (teater-); Organisering av ball; 
Organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); Organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; Organisering av lotterier; 
Organisering av mottagelser [underholdning]; 
Organisering av sportskonkurranser; Organisering og 
ledelse av kollokvium; Organisering og ledelse av 
konferanser; Organisering og ledelse av kongresser; 
Organisering og ledelse av seminarer; Organisering og 
ledelse av symposium; Orkestervirksomhet; 
Oversettelsesvirksomhet; Parker (forlystelses-); 
Pengespillvirksomhet; Pensjonatskoler; Praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; Praktiske seminarer 
(arrangering og ledelse av -); Produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram; Program (produksjon av radio og 
fjernsyns-); Publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; Radio- og fjernsynsapparater (utleie 
av -); Radio- og fjernsynsprogram (produksjon av -); 
Radiounderholdning; Redigering av videobånd; 
Rekreasjonsinformasjon; Religionsundervisning; 
Reportasjer (fotografi-); Reportasjetjenester; 
Sceneoppførelser; Sceneutstyr (utleie av -); 
Selskapsplanlegging [underholdning]; 
Showoppsetninger; Sirkus; Skjønnhetskonkurranser 
(arrangering av -); Skoler (kost- og pensjonat-); Skriving 
av tekster [andre enn for reklameformål]; Spillehaller; 
Spilltjenester tilbudt online; Sportsinstallasjoner (drift av 
-); Studioer (film-); Sykepleierskoler; Symposium 
(organisering og ledelse av -); Teaterdekorasjoner 
(utleie av -); Teateroppsetninger; Tekster (utgivelse av -
), andre enn reklametekster); Tekstforfattervirksomhet; 
Teksting [for film og fjernsyn]; Tidtagingstjenester ved 
sportsbegivenheter; Tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Trening 
(fysisk -); Treningsleirtjenester; Underholdning 
(fjernsyns-); Underholdning (radio-); 
Underholdningsinformasjon; 
Underholdningsvirksomhet; Undervisning; Undervisning 
(korrespondanse-); Undervisning (religions-); 
Utdannelse; Utdannelse (informasjon vedrørende -); 
Utgivelse av bøker; Utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; Utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; Utleie av 
dykkerutstyr; Utleie av idrettsplasser og stadium; Utleie 
av kinematografiske apparater og tilbehør; Utleie av 
kinematografiske filmer; Utleie av lydopptak; Utleie av 
lydutstyr; Utleie av radioer og fjernsynsapparater; Utleie 
av sceneutstyr; Utleie av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]; Utleie av tennisbaner; Utleie av videobånd; 
Utleie av videokameraer; Utleie av video-spillere; Utlån 
av bøker; Utstillinger (organisering av -) for kulturelle og 
utdannelsesformål; Varietéteater; Veiledning (yrkes-); 
Videobånd (utleie av -); Videobåndredigering; 
Videofilming; Videokameraer (utleie av -); Videospillere 
(utleie av -); Yrkesveiledning; Zoologiske hager (drift av 
-) 
 
43 Aldershjem; Barnehager og -hjem; 
Bartjenester; Campingplasser (drift av -); Catering; 
Daghjem for barn; Dyrepensjonater; Feriehus; 
Ferieleirtjenester [innlosjering]; Formidling av 
midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; Hjem (alders-); 
Hoteller; Hotellreservering; Kafeer; Kafeteriaer; 
Kantiner; Losji (Formidling av midlertidig -) [hoteller, 
pensjonater]; Moteller; Pensjonater; 
Pensjonatreservering; Reservering (hotell-); 
Reservering (pensjonat-); Reservering av innkvartering; 
Reservering av midlertidig innkvartering; Restauranter; 
Restauranter (selvbetjenings-); 
Selvbetjeningsrestauranter; Snack-barer; Turisthytter; 
Utleie av møterom; Utleie av stoler, bord, bordduker, 
glass; Utleie av telt; Utleie av transportable bygninger ; 
Utleie av værelser; Værelser (utleie av -) 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247792 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200806548 
(220) Inndato: 2008.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hewlett-Packard Development Company LP, 20555 
State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Valsebestrøket papir på rull. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 247793 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200806520 
(220) Inndato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Makita Corp, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, 446-8502 

AICHI, JP 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Pneumatisk verktøy, nemlig 
luftkompressorer,  luftspikermaskiner, luftstiftemaskiner 
og deler og tilbehør til disse. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247794 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200808423 
(220) Inndato: 2008.07.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

Christianssand String Swing 
Ensemble 

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

 Marius Tobias Hoven, Rosenlundgata 15, 0474 OSLO, 
NO 
Per Einar Watle, Uelandsgate 61D, 0460 OSLO, NO 
Miguel Emilio D Steinsland, Bølerlia 59, 0691 OSLO, 
NO 
Eirik Are Oanæas Andersen, Smålensgaten 4C, 0657 
OSLO, NO 
Brynjar Rasmussen, Bjørkfinkvn 24, 6425 MOLDE, NO 
Jarle Storløkken, Mogata 6A, 0464 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 

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

 41 Underholdningsvirksomhet, musikk- og 
sangopptreden, sceneopptreden, tjenester hvis formål 
er kulturell adspredelse og forlystelse 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247795 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200802934 
(220) Inndato: 2008.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Steen & Strøm ASA, Støperigata 1, 0250 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 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 forskjellige varer 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, nemlig 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), garn og tråd for tekstile formål, 
tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, 
senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, 
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; 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 intenett. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
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som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 247796 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200802935 
(220) Inndato: 2008.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Steen & Strøm ASA, Støperigata 1, 0250 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 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 forskjellige varer 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, nemlig 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, 
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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), garn og tråd for tekstile formål, 
tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, 
senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, 
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; 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 intenett. 
 
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  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247797 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807442 
(220) Inndato: 2008.06.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Sorbwater Technology AS, Thormøhlensgt 55, 5008 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Thomessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, 
Postboks 1970 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Rensemidler (vann-), flokkuleringsmidler og 

hydrokolloider (herunder alginater (ikke for bruk i 
næringsmidler). 
 
11 Vannrensing (apparater og utstyr for-), 
vannrensingsinstallasjoner, luftrenseapparater og -
maskiner. 
 
40 Vannbehandling. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247798 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807443 
(220) Inndato: 2008.06.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Sorbwater Technology AS, Thormøhlensgt 55, 5008 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Thomessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, 
Postboks 1970 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Rensemidler (vann-), flokkuleringsmidler og 

hydrokolloider (herunder alginater (ikke for bruk i 
næringsmidler). 
 
11 Vannrensing (apparater og utstyr for-), 
vannrensingsinstallasjoner, luftrenseapparater og -
maskiner. 
 
40 Vannbehandling. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247799 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200806735 
(220) Inndato: 2008.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Adams Respiratory Operations Inc, 14841 Souvereign 
Road, TX76155 FORT WORTH, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater og stoffer; hoste- 
og forkjølelsespreparater, preparater for behandling av 
luftveis- og lungetilstander, slimløsende midler, 
nesedråper og nesesprayer, oppløsningsmidler for 
blokkeringer i nesen. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247800 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200806737 
(220) Inndato: 2008.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 EI du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, 
DE19898 WILMINGTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Polymer til bruk i fabrikasjon av tepper, film, 
belegg og tekstiler, industrielle og ikke-vevde stoffer 
 
22 Fiber til bruk i tepper og tekstiler, industrielle 
og ikke-vevde stoffer 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247801 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200806761 
(220) Inndato: 2008.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bama Gruppen AS, Økern Torg 6, 0580 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247802 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200806769 
(220) Inndato: 2008.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bama Gruppen AS, Økern Torg 6, 0580 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247803 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807034 
(220) Inndato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bodegas Esmeralda, Avda. Rivadavia 413, 8th Floor 
BUENOS AIRES, AR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Viner 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 247804 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807774 
(220) Inndato: 2008.07.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 CZR/ACN Trademarks Llc, 150North Maringale Road, 
IL60173 SCHAUMBURG, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markeds- og forretningsundersøkelser; gjennomføring 
av markeds- og forretningsvurderinger-, studier-, 
analyser og -evalueringer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247805 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200808424 
(220) Inndato: 2008.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater; diagnostiske 

preparater: hygieniske preparater for medisinske 
formål; dietetiske stoffer og preparater for medisinsk 
bruk, vitaminer og vitaminpreparater, næringsmidler for 
spedbarn; plaster og forbindingsstoffer.    
 
29 Kosttilskudd.     
 
30 Kosttilskudd. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

19 
 

(111) Reg.nr.: 247806 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200802920 
(220) Inndato: 2008.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Earlscourt-Creche Child Development Inst, 197 Euclid 
Avenue, ONM6J2J8 TORONTO, CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. 
 
43 Fremskaffelse av boligfasiliteter. 
 
44 Fremskaffelse av mentale helsetjenester for 
barn, nemlig rådgivning, gruppeterapi, dagsmøter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247807 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807359 
(220) Inndato: 2008.06.03 
(300) Søknadsprioritet 2007.12.04 US 77/343,207 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Cell Therapeutics Inc, 501 Elliott Avenue West, Suite 
400, WA98119 SEATTLE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater; medikamenter og 
midler for bruk i behandling av kreft; farmasøytiske 
preparater bruk i behandling av immunologiske og 
inflammatoriske tilstander; kjemoterapimidler; og 
antibiotika. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247808 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807038 
(220) Inndato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet 2008.05.21 US 77/479,822 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

STRENTAARGA 
(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 til behandling og forebygging av fedme, 
diabetes, inkontinens, kardiovaskulære sykdommer, 
sykdommer og forstyrrelser i det sentrale 
nervesystemet, metaboliske sykdommer, hjerneslag, 
kreft, betennelser og betennelsessykdommer, 
sykdommer i åndedrettsorganer og smittsomme 
sykdommer, autoimmune sykdommer, solide 
organtransplantasjonsavstøtning; farmasøytiske 
preparater til bruk for mennesker, nemlig antibiotika, 
antifungale, antivirale, immunedempende preparater og 
farmasøytiske antistoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247809 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807040 
(220) Inndato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, 590-8577 SAKAI-SHI, 
OSAKA, JP 

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

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

 28 Fiskeredskaper i form av fiskesneller, 
fiskestenger, snellefester, fiskesnører, 
fiskesnøreføringer, fiskekroker, sluker, kunstige 
fiskeagn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i 
form av søkke), håv for fiskere, holdere for 
fiskestenger, fiskevesker, fiskehansker; etuier for 
fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247810 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200713423 
(220) Inndato: 2007.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Lauritzen Holding AS, Postboks 24, 1441 DRØBAK, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 
 
14 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. 
 
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. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
 
21 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). 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247811 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200304476 
(220) Inndato: 2003.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Sony Computer Entertainment Inc, 2-6-21, Minami-

Aoyama, Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Kulerammer; bokholderimaskiner; 

akkumulatorer, elektriske; syrehydrometre; acidmetre 
for batterier; akustiske ledninger; akustiske koplere; 
aktinometre; addisjonsmaskiner; aerometre; apparater 
for analyse av luft; alarmklokker, elektriske; 
alkoholometre; siktelinjaler; altimetre; amperemetre; 
forsterkere; forsterkerrør; underholdningsapparater 
tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere; 
vindstyrkemålere; tegnefilmer; anoder; automatiske 
telefonsvarere; antenner; refleksfrie solskjermer; 
blendfrie briller; anti-interferensutstyr (elektrisitet); 
tyverivarslingsapparater; antikatoder; apertometre 
(optikk); apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for fysikk; 
fermentasjonsapparater, laboratorieutstyr; utstyr for 
bytting av platespillerstifter; apparater for spill tilpasset 
bruk utelukkende med fjernsynsmottakere; apparater 
for å måle tykkelsen på huder; kontrollapparater for 
frankering; apparater for å måle tykkelsen på lær; 
armatur (elektrisitet); asbestklær for beskyttelse mot 
brann; asbesthansker for beskyttelse mot ulykker; 
audio- og videomottakerapparater; audiovisuelle 
undervisningsapparater; automatiske anvisere av lavt 
trykk i kjøretøyhjul; asimutinstrumenter; 
avbalanseringsapparater; strekkodelesere; barometre; 
batterier for belysning; batterier for lommelykter; 
batterier, elektriske; batterier, elektriske, for kjøretøy; 
batterikasser; batteriladere; batteriglass; båker, 
lysende; bjeller (varslingsutstyr); betatroner; kikkerter; 
blåkopiapparater; kontrollinstrumenter for kjeler; 
forgreningsbokser (elektrisitet); pusteapparater for 
undervannsvømming; pusteapparater, med unntak av 
kunstig åndedrett; nedlastningsterminaler for 
kringkastingssatellitter; skuddsikre vester; summere; 
summere, elektriske; kasser for høyttalere; kabler, 
elektriske; regneskiver; regnemaskiner; 
kalibreringsringer; krumpassere; videokameraer; 
kameraer (fotografi); kondensatorer; kapasitetsmålere; 
kapillarrør; tommestokker; bærere for mørke plater 
(fotografi); beholdere laget spesielt for fotografiske 
apparater og instrumenter; disseksjonsbestikk 
(mikroskopi); kassaapparater; kassettspillere; katoder; 
apparater for katodisk korrosjonsbeskyttelse; 
cellebrytere (elektrisitet); sentreringsapparater for 
diapositiver; sentralbehandlingsenheter (prosessorer); 
ladeapparater for elektriske batterier; kjemiske 
apparater og instrumenter; brikker (integrerte kretser); 
kvelespoler (impedans); kromatografiapparater for 
laboratoriebruk; kronografer 
(tidsregistreringsapparater); sigartennere for biler; 
kinematografiske kameraer; kinematografiske filmer 
(eksponerte); strømbrytere; strømsluttere; 
renseapparater for fonografplater; klinometre; klær for 
beskyttelse mot ulykker, bestråling og brann; klær for 
beskyttelse mot brann; koaksiale kabler; spoler, 
elektriske; myntopererte porter for parkeringsplasser; 
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myntopererte mekanismer for fjernsynsapparater; 
kollektorer, elektriske; kommutatorer; CD-spillere; CD-
plater (audio-video); CD-ROM; komparatorer; 
kompasser (måleinstrumenter); dataspillprogrammer; 
tastaturer for datamaskiner; lagerenheter for 
datamaskiner; operativprogrammer for datamaskiner, 
registrerte; ytre enheter for datamaskiner; 
dataprogrammer, innregistrerte på databærere; 
dataprogrammer (nedlastbar programvare); computer 
software (registrert); datamaskiner; ledere, elektriske; 
forbindelser for elektriske linjer; forbindelser, elektriske; 
koblingsanordninger (elektrisitet); kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; kontakter, elektriske, av 
edelmetall; beholdere for kontaktlinser; beholdere for 
objektglass; kontrolltavler (elektrisitet); omformere, 
elektriske; kobbertråd, isolert; korreksjonsglass (optikk); 
kosmografiske instrumenter; tellere; koblingsenheter 
(databehandlingsutstyr); deksler for elektriske 
kontakter; smelteskåler (laboratorie); likerettere; 
syklotroner; lamper for mørkerom (fotografering); 
mørkerom (fotografering); databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekorative magneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetbånd; 
densimetre; densitometre; detektorer; 
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; 
membraner (akustiske); membraner (fotografiske), 
membraner for vitenskapelige apparater; 
dikteringsmaskiner; difraksjonsapparater (mikroskopi); 
DVD-ROM-spillere; DVD opptakere; DVD video-
opptakere; DVD-spillere; retningskompasser; 
utladningsrør, elektriske, for andre formål enn 
belysning; diskettstasjoner for datamaskiner; 
avstandsmåleapparater; 
avstandsregistreringsapparater; destillasjonsapparater 
for vitenskapelige formål; fordelingstavler (elektrisitet); 
fordelingsskap (elektrisitet); fordelingspulter 
(elektrisitet); distribusjonsmaskiner, automatiske; 
dykkerapparater; dykkermasker; dykkerdrakter; 
hundefløyter; dørlukkere, elektriske; døråpnere, 
elektriske; doseringsapparater; avdryppingsstativer for 
bruk i fotografi; målebånd for kjolesøm; tørkeapparater 
for fotografiske bilder; tørkestativer (fotografi); 
ledningsnett, elektriske; dynamometre; 
øreplugger;øreplugger for dykkere; 
redigeringsanordninger for kinematografiske filmer; 
timeglass; apparater for gjennomlysing av egg; 
elektriske apparater for kommutering; 
lysbueskjæreapparater; lysbuesveiseapparater; 
elektriske tiltrekkings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; elektriske dørklokker; elektriske anlegg for 
fjernstyring av industrielle operasjoner; strømtapvisere; 
elektriske sveiseapparater; elektriske apparater for 
sveiseforsegling av plastemballasje; installasjonsrør; 
elektriske gjerder; strømførende skinner for montering 
av spotlamper; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av sporvekslere; elektrodynamiske 
apparater for fjernstyring av signaler; 
elektrolyseanordninger; elektromagnetiske spoler; 
elektromagnetiske brytere; elektroniske dagbøker-, 
elektroniske oppslagstavler; elektroniske penner; 
elektroniske lommetranslatører; elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare); elektroniske merker for 
varer; elektropletteringsapparater; kodede kort, 
magnetiske; forstørrelsesapparater (fotografering); 
epidiaskoper; ergometre; eksponeringsmålere 
(lysmålere); brillefutteral; brillekjeder; brillesnor; 
brilleinnfatninger; briller; okular; øyenskjermer; 
telefaksmaskiner; falskmyntdetektorer; fiberoptiske 
kabler; filmklippingsapparater; filmer, eksponerte; filtre 
for fotografering; filtre for pustemasker; UV-filtre for 
fotografi; brannalarmer; bankeapparater for 
brannslukning; brannslukningstepper; brannbåter; 
brannbiler; brannstiger; brannslukningsapparater; 
munnstykker for brannslanger; blitzpærer 
(fotografering); blinklys (lyssignal); blitzlys (til 
fotografering); strykejern, elektriske; flottører for bading 
og svømming; disketter; fluorescensskjermer; 
tåkesignaler, ikke-eksplosiv; matanalyseapparater; 

rammer for diapositiver; frekvensmålere; 
drivstoffpumper for servicestasjoner; møbler laget 
spesielt for laboratorier; sikringstråd; sikringer; krystall 
(detektor); galvaniske batterier; 
galvaniseringsapparater; galvanometre; 
brannbeskyttelsesplagg; instrumenter for 
gassdeteksjon; bensinmålere; bensinpumper for 
servicestasjoner; gassmålere; måleinstrumenter; 
genchips; glass belagt med elektriske ledere; 
satinerapparater for fotografiske bilder; hansker for 
dykkere; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; hansker for beskyttelse mot ulykker; 
sportsbriller; gittere for batterier; elektrotermiske 
krøllruller, elektrisk oppvarmede; harddiskstasjon 
opptakere; harddiskstasjon videoopptakere; rensebånd 
for lydhoder; hodetelefoner; 
varmereguleringsapparater; heliografiske apparater; 
markører for skjørtelengde; høyspentbatterier; 
høyfrekvensapparater; holdere for elektriske spoler; 
hologrammer; høyttalere, nemlig horn; hydrometre; 
hygrometre; identifikasjonskapper for elektriske 
ledninger; identifikasjonstråd for elektriske ledninger; 
identitetskort, magnetiske; tenningsapparater, 
elektriske, for tenning på avstand; inkubatorer for 
bakteriekulturer; målere (elektriske); 
induksjonsapparater, elektriske; instrumenter med 
okularer; kort med integrerte kretser (smartkort); 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnittenheter for datamaskiner; strømkoblere 
(elektrisitet); faktureringsmaskiner; 
ionisasjonsapparater, ikke for behandling av luft; 
måleinstrumenter for bredde og høyde; jukebokser; 
jukebokser for datamaskiner; forbindelseskasser (for 
elektrisitet); forbindelsesmuffer for elektriske kabler; 
kilometertellere for kjøretøy; knebeskyttere for 
arbeidere; laboratoriebrett; laktodensimetre; laktometre; 
laseranordninger, ikke for medisinske formål; 
solblendere; objektiv for astrofotografi; brevvekter; 
nivellerinstrumenter; landmålerstenger; 
nivelleringsmålere (for måling av horisontale plan); 
redningsbelter; redningsbøyer; redningsvester; 
redningsnett; redningsapparater og utstyr, 
redningsflåter; betjeningsapparater for heiser; ledetråd 
for lysstråler (optiske fibre); lysreguleringsinnretninger; 
laserpekere; grunnbelastningsanordninger (for 
lysdimmere); lynavledere; vipper (elektrisitet); låser, 
elektriske; logger; høyttalere; lysbildeapparater; 
magnetiske databærere; magnetplater; 
magnetplateskrivere; magnetbåndstasjoner; 
magnetbånd; magnettråder; magneter; 
forstørrelsesglass (optikk); avsminkingsapparater, 
elektriske; sjøkompasser; dybdemålere; 
markeringsbøyer; strekmål (målerverktøy); master for 
radioantenner; materialer for elektrisk strømføring 
(ledninger, kabler); instrumenter og maskiner for 
materialprøving; matematiske instrumenter; 
måleredskaper; måleapparater; måleinnretninger, 
elektriske; måleglass; måleinstrumenter; måleskjeer; 
mekaniske skilt; mekanismer for myntstyrte apparater; 
mekanismer for jetongstyrte apparater; megafoner; 
vaterpass med kvikksølv; metalldetektorer for 
industrielle eller militære formål; meteorologiske 
ballonger; meteorologiske instrumenter; metronomer; 
mikrometermåleinstrumenter; mikrometerskruer for 
optiske instrumenter; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; optiske speil; speil for 
inspisering av arbeid, modemer; apparater for 
pengetelling og -sortering; overvåkningsapparater, 
elektriske; monitor som datamaskinvare; monitor som 
databehandlingsmateriell; motordrevne brannbiler; mus 
(databehandlingsutstyr); musematter; nautiske 
apparater og instrumenter; marine signalapparater; 
navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
navigasjonsinstrumenter; stifter for platespillere; 
neonskilt; nett for beskyttelse mot ulykker; neseklyper 
for dykkere og svømmere; bærbare datamaskiner i 
notisbokformat; objektiver (optikk); 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
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apparater og instrumenter; optiske lesere; optiske 
kondensatorer; bærere for optiske data; optiske disker; 
optiske glass; optiske artikler; optiske lamper; optiske 
linser; oscillografer; ovner for laboratorieforsøk; 
apparater for omtapping av oksygen; ozonapparater; 
parkometre; partikkelakseleratorer; pedometre; optiske 
kikkehull for dører; periskoper; lommekassett- og CD-
spillere; fonografplater; fotokopieringsapparater og -
maskiner (fotografiske, elektrostatiske og termiske); 
fotometre; bildetelegrafiapparater; fotoelektriske celler; 
snorer for standlorgnetter; pipetter; målebord 
(instrument for landmåling); planimetre; anoder for 
batterier; plottere; stikk-kontakter; hengelodd; 
loddeliner; lommekalkulatorer; polarimetre; 
frimerkemålere; presisjonsvekter; 
presisjonsmåleapparater; trykkmålere; 
trykkindikatorplugger for ventiler; trykkindikatorer; 
trykkmåleapparater; trykte kretser; skrivere for bruk 
sammen med datamaskiner; optiske prismer; sonder 
for vitenskapelige formål; fremvisningsapparater; 
fremvisningsskjermer; verneutstyr mot røntgenstråler, 
ikke for medisinsk bruk; beskyttelsesanordninger for 
personlig bruk mot ulykker; vernehjelmer; hjelmer til 
bruk i sport; vernemasker; beskyttelsesdrakter for 
flygere; vinkelmålere (måleinstrument); 
hullkortmaskiner for kontorer; trykknapper for 
ringeapparater; pyrometre; amperetimeindikatorer; 
radarapparater; personsøkere; radiografiske apparater 
for industrielle formål; radiologiskjermer for industrielle 
formål; radioapparater; radiotelegrafiapparater; 
radiotelefoniapparater; sikkerhetsutstyrforjernbanedrift; 
lesere (databehandlingsutstyr); platespillere; 
refleksbrikker til bruk for å hindre trafikkulykker; 
refraktometre; refraktorer; reguleringsapparater, 
elektriske; releer, elektriske; fjernstyringsapparater; 
motstandsanordninger, elektriske; respiratorer for 
filtrering av luft; pustemasker, andre enn for kunstig 
åndedrett; gjenopplivingsdukker; destillerkolber; stativer 
for destillerkolber; omdreiningstellere; reostater; veiskilt, 
lysende eller mekaniske; ønskekvister for vannsøking; 
røntgenapparater, ikke for medisinske formål; 
målelinjaler; målestokker; sukkermålere; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometre (saltmålere); 
satelittnavigatorer; satellitter for vitenskapelige formål; 
vekter; skannere (databehandlingsutstyr); skjermer 
(fotografi); skjermer for fotogravyr; skrueskjæremålere; 
selvregulerende drivstoffpumper; halvledere; 
sekstanter; kapper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, bestråling og brann; 
fotoutløsere; lukkemekanismer (fotografering); 
siktekikkerter for skytevåpen; signalklokker; 
signallykter; signalbøyer; signaltavler, lysende eller 
mekaniske; signalfløyter; signallys, lysende eller 
mekaniske; skilt, lysende; simulatorer for styring og 
kontroll av kjøretøy; sirener; regnestaver; 
skyvetommestokker; hellingsindikatorer; 
røykdetektorer; sokker, elektrisk oppvarmede; 
solbatterier; hjelmer for loddearbeidere; loddebolter, 
elektriske; sonaranordninger; lydalarmer; 
lydsporingsinstrumenter; lydinnspillingsapparater; 
lydopptakbærere; lydopptaksstrimler; 
lydgjengivelsesapparater; lydoverføringsapparater; 
loddingsapparater og -maskiner; loddeledninger; 
loddeliner; gnistfangere; roperter; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller; 
spektrografapparater; spektroskoper; 
fartskontrollapparater for kjøretøy; hastighetsmålere; 
apparater for tidsmåling (fotografering); 
hastighetsvelgere for platespillere; sfærometre; 
vaterpass; spoler (fotografering); sprinkleranlegg for 
brannvern; regulatorer for scenebelysning; stativer for 
fotografiske apparater; startkabler for motorer; 
bismervekter; styreapparater, automatiske, for kjøretøy; 
stereoskoper; stereoskopiske apparater; 
destillasjonsapparater for laboratorieforsøk; 
sulfitometre; solbriller; oppmålingsapparater og -
instrumenter; målekjeder; oppmålingsinstrumenter; 

nivellerkikkerter; badebelter; badevester; 
strømfordelingstavler; bryterbokser (elektrisitet); 
brytere, elektriske; takometre; båndopptakere; 
taximetre; undervisningsapparater; tannbeskyttere; 
telegraftråd; telegrafapparater; telemetre; 
telefonapparater; telefonmottakere; telefonsendere; 
telefontråd; fjernpromptere; fjernavbrytere; teleskoper; 
fjernskrivere; fjernsynsapparater; temperaturindikatorer; 
terminaler (elektrisitet); reagensglass; testeapparater, 
ikke for medisinske formål; tyverisikringsanlegg, 
elektriske; teodolitter; termojoniske rør og lamper; 
termionrør (radio); termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
gjengetellere; billettautomater; tidsmåleapparater; 
tidsbrytere, automatiske; pickup-armer for platespillere; 
totalisatorer; transformatorer, elektriske; transistorer; 
transmittere (telekommunikasjon); sendere for 
elektroniske signaler; senderapparater 
(telekommunikasjon); diapositiver; 
fremvisningsapparater for diapositiver; treføtter for 
kameraer; kanalvelgere for fjernsynsapparater; 
korsbommer, automatiske; urinometre; vakuummålere; 
vakuumrør (radio); variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; radioer for kjøretøy; nonier; videokassetter; 
videospillkassetter; videobåndopptakere; 
videoskjermer; billedtelefoner; videobånd; søkere, 
fotografiske; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; isolatorer (for elektrisitet); voltmetre; 
voteringsmaskiner; silisiumskiver for integrerte kretser; 
walkie-talkies; rensekar (fotografering); 
vannstandmålere; bølgemålere; brovekter; 
veieapparater og -instrumenter; vekter; vektlodd; 
sveiseapparater, elektriske; sveiseelektroder; 
fløytealarmer; vindpølser (for angivelse av vindretning); 
ledningsklemmer (elektriske), ledninger, elektriske; 
tekstbehandlingsprogrammer, 
tekstbehandlingsmaskiner; beskyttende 
ansiktsskjermer for arbeidere; håndleddsstøtte for bruk 
med computere; røntgenfilmer, eksponerte; 
røntgenbilder for andre formål enn medisinske; 
røntgendannende apparater og anlegg, ikke for 
medisinske formål; røntgenrør, ikke for medisinske 
formål; trådløse telefoner. 
 
28 Luftpistoler (leketøy); ammunisjon for 
paintball; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; 
elektroniske spilleapparater andre enn for bruk 
sammen med TV-apparater; gymnastikkapparater; 
bueskyttertilbehør; kunstige fiskeagn; kunstig snø 
forjuletrær; spilleautomater, annet enn med 
myntinnkast eller som bare kan brukes sammen med 
TV-apparater; backgammonspill; bagger spesielt 
tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; 
baseballhansker; racketer; boksehansker; bjeller for 
juletre; biljardkuler; tupper til biljardkøer; biljardkøer; 
biljardmarkører; biljardbånd; biljardbord; bingokort; 
nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor (fiskeutstyr); 
luftblærer for lekeballer; brettspill; bobsleigh; 
liggesurfebrett; apparater for trening av kroppen; 
apparater og maskiner for bowling; buer for bueskyting; 
boksehansker; byggeklosser (leketøy); 
byggesett.(leketøy); sommerfuglnett; holdere for lys 
forjuletrær; kruttlapper for leketøypistoler; kalk for 
biljardkøer; dambrett; damspill; sjakkbrett; sjakkspill; 
øvelsesapparater (muskelstrekkere); føtter for juletrær; 
juletrær av syntetiske materialer; skyteskiver for 
leirdueskyting; leirduer (skyteskiver); klatreseletøy; 
myntstyrte biljardbord; konfetti; trylleapparater; jetonger 
for spill; fiskeruser; cricketvesker; terningsbeger; 
dartspill og dartpiler; terninger; diskos; greenfikser 
(golfutstyr); dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
tåteflasker for dukker; dukkehus; dukkestuer; 
dominospill; håndvekter (manualer); skikanter; 
albuebeskyttere (sportsartikler); elektroniske mål for 
spill; kinaputtbonboner; tivoliapparater; fektehansker; 
fektemasker; fektevåpen; fiskekroker; fiskeredskaper; 
svømmeføtter; flottører for fiske; flyvende tallerkener 
(leker); floretter for fekting; hansker for spill; golfbagger 
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med eller uten hjul; golfkøller; golfhansker; fortom for 
fisking; tarmstrenger for racketer; hangglidere; tauverk 
for seilbrett; harpungevær (sportsartikler); hockeykøller; 
hesteskospill; jaktfløyter; skøyter for is; in-line skøyter; 
puslespill; kaleidoskoper; tråvinder for draker; draker; 
knebeskyttere (sportsartikler); håver for sportsfiskere; 
fiskesnører; lokkemat for jakt eller fiske; apparater for 
fysiske øvelser; mahjong (kinesisk selskapsspill); kuler 
for spill; marionetter; master for seilbrett; 
idrettssuspensorier for menn (sportsartikler); uroer 
(leketøy); nett (sportsartikler); kjegler; 
kotillongjenstander; juledekorasjoner unntatt lys og 
konfektyrer; paintballgeværer (sportsutstyr); paraglider; 
selskapsspill; knallperler (leketøy); pinatas; 
lekeballonger; lekeballer; spillkort; tøyleker; narreleker; 
beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); 
bokseballer; ringspill; racketer; radiostyrte lekebiler; 
rangler (leketøy); fiskesneller; leker med ringer; 
gyngehester; fiskestenger; rulleskøyter; ruller for 
stasjonære treningssykler; harpiks for idrettsutøvere; 
roulettehjul; seilebrett; forminskede modeller av 
kjøretøyer; sparkesykler (leketøy); skiskraper; selskinn 
til bekledning av ski; benskinnebeskyttere 
(sportsartikler); fjærballer (spill); rullebrett; skøyter 
(støvel med skøytejern); skibindinger; ski; kjeglespill; 
sleder (sportsartikler); kjelker (leketøy); spretterter; 
snøglobuser (leker); truger; såpebobler (leketøy); 
overtrekk for ski; snurrebasser (leketøy); trampoliner 
(sportsartikler); startblokker; stasjonære treningssykler; 
strenger for racketer; surfingbrett; surfingski; 
fangremmer for surfbrett; svømmebassenger 
(lekeartikler); husker; bord for fotballspill; bord for 
tennisspill; skyteskiver; teddybjørner; kasteapparater 
for tennisballer; tennisnett; teatermasker; 
karnevalsmasker; lekepistoler; lekekjøretøy; leketøy; 
leker for husdyr; drillstaver; vannski; skivoks; 
nyrebelter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Sony Computer Entertainment Inc, 2-6-21, Minami-

Aoyama, Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Kulerammer; bokholderimaskiner; 

akkumulatorer, elektriske; syrehydrometre; acidmetre 
for batterier; akustiske ledninger; akustiske koplere; 
aktinometre; addisjonsmaskiner; aerometre; apparater 
for analyse av luft; alarmklokker, elektriske; 
alkoholometre; siktelinjaler; altimetre; amperemetre; 
forsterkere; forsterkerrør; underholdningsapparater 
tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere; 
vindstyrkemålere; tegnefilmer; anoder; automatiske 
telefonsvarere; antenner; refleksfrie solskjermer; 
blendfrie briller; anti-interferensutstyr (elektrisitet); 
tyverivarslingsapparater; antikatoder; apertometre 
(optikk); apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for fysikk; 
fermentasjonsapparater, laboratorieutstyr; utstyr for 
bytting av platespillerstifter; apparater for spill tilpasset 
bruk utelukkende med fjernsynsmottakere; apparater 
for å måle tykkelsen på huder; kontrollapparater for 
frankering; apparater for å måle tykkelsen på lær; 
armatur (elektrisitet); asbestklær for beskyttelse mot 
brann; asbesthansker for beskyttelse mot ulykker; 
audio- og videomottakerapparater; audiovisuelle 
undervisningsapparater; automatiske anvisere av lavt 
trykk i kjøretøyhjul; asimutinstrumenter; 
avbalanseringsapparater; strekkodelesere; barometre; 
batterier for belysning; batterier for lommelykter; 
batterier, elektriske; batterier, elektriske, for kjøretøy; 
batterikasser; batteriladere; batteriglass; båker, 
lysende; bjeller (varslingsutstyr); betatroner; kikkerter; 
blåkopiapparater; kontrollinstrumenter for kjeler; 
forgreningsbokser (elektrisitet); pusteapparater for 
undervannsvømming; pusteapparater, med unntak av 
kunstig åndedrett; nedlastningsterminaler for 
kringkastingssatellitter; skuddsikre vester; summere; 
summere, elektriske; kasser for høyttalere; kabler, 
elektriske; regneskiver; regnemaskiner; 
kalibreringsringer; krumpassere; videokameraer; 
kameraer (fotografi); kondensatorer; kapasitetsmålere; 
kapillarrør; tommestokker; bærere for mørke plater 
(fotografi); beholdere laget spesielt for fotografiske 
apparater og instrumenter; disseksjonsbestikk 
(mikroskopi); kassaapparater; kassettspillere; katoder; 
apparater for katodisk korrosjonsbeskyttelse; 
cellebrytere (elektrisitet); sentreringsapparater for 
diapositiver; sentralbehandlingsenheter (prosessorer); 
ladeapparater for elektriske batterier; kjemiske 
apparater og instrumenter; brikker (integrerte kretser); 
kvelespoler (impedans); kromatografiapparater for 
laboratoriebruk; kronografer 
(tidsregistreringsapparater); sigartennere for biler; 
kinematografiske kameraer; kinematografiske filmer 
(eksponerte); strømbrytere; strømsluttere; 
renseapparater for fonografplater; klinometre; klær for 
beskyttelse mot ulykker, bestråling og brann; klær for 
beskyttelse mot brann; koaksiale kabler; spoler, 
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elektriske; myntopererte porter for parkeringsplasser; 
myntopererte mekanismer for fjernsynsapparater; 
kollektorer, elektriske; kommutatorer; CD-spillere; CD-
plater (audio-video); CD-ROM; komparatorer; 
kompasser (måleinstrumenter); dataspillprogrammer; 
tastaturer for datamaskiner; lagerenheter for 
datamaskiner; operativprogrammer for datamaskiner, 
registrerte; ytre enheter for datamaskiner; 
dataprogrammer, innregistrerte på databærere; 
dataprogrammer (nedlastbar programvare); computer 
software (registrert); datamaskiner; ledere, elektriske; 
forbindelser for elektriske linjer; forbindelser, elektriske; 
koblingsanordninger (elektrisitet); kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; kontakter, elektriske, av 
edelmetall; beholdere for kontaktlinser; beholdere for 
objektglass; kontrolltavler (elektrisitet); omformere, 
elektriske; kobbertråd, isolert; korreksjonsglass (optikk); 
kosmografiske instrumenter; tellere; koblingsenheter 
(databehandlingsutstyr); deksler for elektriske 
kontakter; smelteskåler (laboratorie); likerettere; 
syklotroner; lamper for mørkerom (fotografering); 
mørkerom (fotografering); databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekorative magneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetbånd; 
densimetre; densitometre; detektorer; 
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; 
membraner (akustiske); membraner (fotografiske), 
membraner for vitenskapelige apparater; 
dikteringsmaskiner; difraksjonsapparater (mikroskopi); 
DVD-ROM-spillere; DVD opptakere; DVD video-
opptakere; DVD-spillere; retningskompasser; 
utladningsrør, elektriske, for andre formål enn 
belysning; diskettstasjoner for datamaskiner; 
avstandsmåleapparater; 
avstandsregistreringsapparater; destillasjonsapparater 
for vitenskapelige formål; fordelingstavler (elektrisitet); 
fordelingsskap (elektrisitet); fordelingspulter 
(elektrisitet); distribusjonsmaskiner, automatiske; 
dykkerapparater; dykkermasker; dykkerdrakter; 
hundefløyter; dørlukkere, elektriske; døråpnere, 
elektriske; doseringsapparater; avdryppingsstativer for 
bruk i fotografi; målebånd for kjolesøm; tørkeapparater 
for fotografiske bilder; tørkestativer (fotografi); 
ledningsnett, elektriske; dynamometre; 
øreplugger;øreplugger for dykkere; 
redigeringsanordninger for kinematografiske filmer; 
timeglass; apparater for gjennomlysing av egg; 
elektriske apparater for kommutering; 
lysbueskjæreapparater; lysbuesveiseapparater; 
elektriske tiltrekkings- og utryddelsesanordninger for 
insekter; elektriske dørklokker; elektriske anlegg for 
fjernstyring av industrielle operasjoner; strømtapvisere; 
elektriske sveiseapparater; elektriske apparater for 
sveiseforsegling av plastemballasje; installasjonsrør; 
elektriske gjerder; strømførende skinner for montering 
av spotlamper; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av sporvekslere; elektrodynamiske 
apparater for fjernstyring av signaler; 
elektrolyseanordninger; elektromagnetiske spoler; 
elektromagnetiske brytere; elektroniske dagbøker-, 
elektroniske oppslagstavler; elektroniske penner; 
elektroniske lommetranslatører; elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare); elektroniske merker for 
varer; elektropletteringsapparater; kodede kort, 
magnetiske; forstørrelsesapparater (fotografering); 
epidiaskoper; ergometre; eksponeringsmålere 
(lysmålere); brillefutteral; brillekjeder; brillesnor; 
brilleinnfatninger; briller; okular; øyenskjermer; 
telefaksmaskiner; falskmyntdetektorer; fiberoptiske 
kabler; filmklippingsapparater; filmer, eksponerte; filtre 
for fotografering; filtre for pustemasker; UV-filtre for 
fotografi; brannalarmer; bankeapparater for 
brannslukning; brannslukningstepper; brannbåter; 
brannbiler; brannstiger; brannslukningsapparater; 
munnstykker for brannslanger; blitzpærer 
(fotografering); blinklys (lyssignal); blitzlys (til 
fotografering); strykejern, elektriske; flottører for bading 
og svømming; disketter; fluorescensskjermer; 

tåkesignaler, ikke-eksplosiv; matanalyseapparater; 
rammer for diapositiver; frekvensmålere; 
drivstoffpumper for servicestasjoner; møbler laget 
spesielt for laboratorier; sikringstråd; sikringer; krystall 
(detektor); galvaniske batterier; 
galvaniseringsapparater; galvanometre; 
brannbeskyttelsesplagg; instrumenter for 
gassdeteksjon; bensinmålere; bensinpumper for 
servicestasjoner; gassmålere; måleinstrumenter; 
genchips; glass belagt med elektriske ledere; 
satinerapparater for fotografiske bilder; hansker for 
dykkere; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; hansker for beskyttelse mot ulykker; 
sportsbriller; gittere for batterier; elektrotermiske 
krøllruller, elektrisk oppvarmede; harddiskstasjon 
opptakere; harddiskstasjon videoopptakere; rensebånd 
for lydhoder; hodetelefoner; 
varmereguleringsapparater; heliografiske apparater; 
markører for skjørtelengde; høyspentbatterier; 
høyfrekvensapparater; holdere for elektriske spoler; 
hologrammer; høyttalere, nemlig horn; hydrometre; 
hygrometre; identifikasjonskapper for elektriske 
ledninger; identifikasjonstråd for elektriske ledninger; 
identitetskort, magnetiske; tenningsapparater, 
elektriske, for tenning på avstand; inkubatorer for 
bakteriekulturer; målere (elektriske); 
induksjonsapparater, elektriske; instrumenter med 
okularer; kort med integrerte kretser (smartkort); 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnittenheter for datamaskiner; strømkoblere 
(elektrisitet); faktureringsmaskiner; 
ionisasjonsapparater, ikke for behandling av luft; 
måleinstrumenter for bredde og høyde; jukebokser; 
jukebokser for datamaskiner; forbindelseskasser (for 
elektrisitet); forbindelsesmuffer for elektriske kabler; 
kilometertellere for kjøretøy; knebeskyttere for 
arbeidere; laboratoriebrett; laktodensimetre; laktometre; 
laseranordninger, ikke for medisinske formål; 
solblendere; objektiv for astrofotografi; brevvekter; 
nivellerinstrumenter; landmålerstenger; 
nivelleringsmålere (for måling av horisontale plan); 
redningsbelter; redningsbøyer; redningsvester; 
redningsnett; redningsapparater og utstyr, 
redningsflåter; betjeningsapparater for heiser; ledetråd 
for lysstråler (optiske fibre); lysreguleringsinnretninger; 
laserpekere; grunnbelastningsanordninger (for 
lysdimmere); lynavledere; vipper (elektrisitet); låser, 
elektriske; logger; høyttalere; lysbildeapparater; 
magnetiske databærere; magnetplater; 
magnetplateskrivere; magnetbåndstasjoner; 
magnetbånd; magnettråder; magneter; 
forstørrelsesglass (optikk); avsminkingsapparater, 
elektriske; sjøkompasser; dybdemålere; 
markeringsbøyer; strekmål (målerverktøy); master for 
radioantenner; materialer for elektrisk strømføring 
(ledninger, kabler); instrumenter og maskiner for 
materialprøving; matematiske instrumenter; 
måleredskaper; måleapparater; måleinnretninger, 
elektriske; måleglass; måleinstrumenter; måleskjeer; 
mekaniske skilt; mekanismer for myntstyrte apparater; 
mekanismer for jetongstyrte apparater; megafoner; 
vaterpass med kvikksølv; metalldetektorer for 
industrielle eller militære formål; meteorologiske 
ballonger; meteorologiske instrumenter; metronomer; 
mikrometermåleinstrumenter; mikrometerskruer for 
optiske instrumenter; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; optiske speil; speil for 
inspisering av arbeid, modemer; apparater for 
pengetelling og -sortering; overvåkningsapparater, 
elektriske; monitor som datamaskinvare; monitor som 
databehandlingsmateriell; motordrevne brannbiler; mus 
(databehandlingsutstyr); musematter; nautiske 
apparater og instrumenter; marine signalapparater; 
navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
navigasjonsinstrumenter; stifter for platespillere; 
neonskilt; nett for beskyttelse mot ulykker; neseklyper 
for dykkere og svømmere; bærbare datamaskiner i 
notisbokformat; objektiver (optikk); 
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observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
apparater og instrumenter; optiske lesere; optiske 
kondensatorer; bærere for optiske data; optiske disker; 
optiske glass; optiske artikler; optiske lamper; optiske 
linser; oscillografer; ovner for laboratorieforsøk; 
apparater for omtapping av oksygen; ozonapparater; 
parkometre; partikkelakseleratorer; pedometre; optiske 
kikkehull for dører; periskoper; lommekassett- og CD-
spillere; fonografplater; fotokopieringsapparater og -
maskiner (fotografiske, elektrostatiske og termiske); 
fotometre; bildetelegrafiapparater; fotoelektriske celler; 
snorer for standlorgnetter; pipetter; målebord 
(instrument for landmåling); planimetre; anoder for 
batterier; plottere; stikk-kontakter; hengelodd; 
loddeliner; lommekalkulatorer; polarimetre; 
frimerkemålere; presisjonsvekter; 
presisjonsmåleapparater; trykkmålere; 
trykkindikatorplugger for ventiler; trykkindikatorer; 
trykkmåleapparater; trykte kretser; skrivere for bruk 
sammen med datamaskiner; optiske prismer; sonder 
for vitenskapelige formål; fremvisningsapparater; 
fremvisningsskjermer; verneutstyr mot røntgenstråler, 
ikke for medisinsk bruk; beskyttelsesanordninger for 
personlig bruk mot ulykker; vernehjelmer; hjelmer til 
bruk i sport; vernemasker; beskyttelsesdrakter for 
flygere; vinkelmålere (måleinstrument); 
hullkortmaskiner for kontorer; trykknapper for 
ringeapparater; pyrometre; amperetimeindikatorer; 
radarapparater; personsøkere; radiografiske apparater 
for industrielle formål; radiologiskjermer for industrielle 
formål; radioapparater; radiotelegrafiapparater; 
radiotelefoniapparater; sikkerhetsutstyrforjernbanedrift; 
lesere (databehandlingsutstyr); platespillere; 
refleksbrikker til bruk for å hindre trafikkulykker; 
refraktometre; refraktorer; reguleringsapparater, 
elektriske; releer, elektriske; fjernstyringsapparater; 
motstandsanordninger, elektriske; respiratorer for 
filtrering av luft; pustemasker, andre enn for kunstig 
åndedrett; gjenopplivingsdukker; destillerkolber; stativer 
for destillerkolber; omdreiningstellere; reostater; veiskilt, 
lysende eller mekaniske; ønskekvister for vannsøking; 
røntgenapparater, ikke for medisinske formål; 
målelinjaler; målestokker; sukkermålere; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometre (saltmålere); 
satelittnavigatorer; satellitter for vitenskapelige formål; 
vekter; skannere (databehandlingsutstyr); skjermer 
(fotografi); skjermer for fotogravyr; skrueskjæremålere; 
selvregulerende drivstoffpumper; halvledere; 
sekstanter; kapper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, bestråling og brann; 
fotoutløsere; lukkemekanismer (fotografering); 
siktekikkerter for skytevåpen; signalklokker; 
signallykter; signalbøyer; signaltavler, lysende eller 
mekaniske; signalfløyter; signallys, lysende eller 
mekaniske; skilt, lysende; simulatorer for styring og 
kontroll av kjøretøy; sirener; regnestaver; 
skyvetommestokker; hellingsindikatorer; 
røykdetektorer; sokker, elektrisk oppvarmede; 
solbatterier; hjelmer for loddearbeidere; loddebolter, 
elektriske; sonaranordninger; lydalarmer; 
lydsporingsinstrumenter; lydinnspillingsapparater; 
lydopptakbærere; lydopptaksstrimler; 
lydgjengivelsesapparater; lydoverføringsapparater; 
loddingsapparater og -maskiner; loddeledninger; 
loddeliner; gnistfangere; roperter; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller; 
spektrografapparater; spektroskoper; 
fartskontrollapparater for kjøretøy; hastighetsmålere; 
apparater for tidsmåling (fotografering); 
hastighetsvelgere for platespillere; sfærometre; 
vaterpass; spoler (fotografering); sprinkleranlegg for 
brannvern; regulatorer for scenebelysning; stativer for 
fotografiske apparater; startkabler for motorer; 
bismervekter; styreapparater, automatiske, for kjøretøy; 
stereoskoper; stereoskopiske apparater; 
destillasjonsapparater for laboratorieforsøk; 
sulfitometre; solbriller; oppmålingsapparater og -

instrumenter; målekjeder; oppmålingsinstrumenter; 
nivellerkikkerter; badebelter; badevester; 
strømfordelingstavler; bryterbokser (elektrisitet); 
brytere, elektriske; takometre; båndopptakere; 
taximetre; undervisningsapparater; tannbeskyttere; 
telegraftråd; telegrafapparater; telemetre; 
telefonapparater; telefonmottakere; telefonsendere; 
telefontråd; fjernpromptere; fjernavbrytere; teleskoper; 
fjernskrivere; fjernsynsapparater; temperaturindikatorer; 
terminaler (elektrisitet); reagensglass; testeapparater, 
ikke for medisinske formål; tyverisikringsanlegg, 
elektriske; teodolitter; termojoniske rør og lamper; 
termionrør (radio); termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
gjengetellere; billettautomater; tidsmåleapparater; 
tidsbrytere, automatiske; pickup-armer for platespillere; 
totalisatorer; transformatorer, elektriske; transistorer; 
transmittere (telekommunikasjon); sendere for 
elektroniske signaler; senderapparater 
(telekommunikasjon); diapositiver; 
fremvisningsapparater for diapositiver; treføtter for 
kameraer; kanalvelgere for fjernsynsapparater; 
korsbommer, automatiske; urinometre; vakuummålere; 
vakuumrør (radio); variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; radioer for kjøretøy; nonier; videokassetter; 
videospillkassetter; videobåndopptakere; 
videoskjermer; billedtelefoner; videobånd; søkere, 
fotografiske; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; isolatorer (for elektrisitet); voltmetre; 
voteringsmaskiner; silisiumskiver for integrerte kretser; 
walkie-talkies; rensekar (fotografering); 
vannstandmålere; bølgemålere; brovekter; 
veieapparater og -instrumenter; vekter; vektlodd; 
sveiseapparater, elektriske; sveiseelektroder; 
fløytealarmer; vindpølser (for angivelse av vindretning); 
ledningsklemmer (elektriske), ledninger, elektriske; 
tekstbehandlingsprogrammer, 
tekstbehandlingsmaskiner; beskyttende 
ansiktsskjermer for arbeidere; håndleddsstøtte for bruk 
med computere; røntgenfilmer, eksponerte; 
røntgenbilder for andre formål enn medisinske; 
røntgendannende apparater og anlegg, ikke for 
medisinske formål; røntgenrør, ikke for medisinske 
formål; trådløse telefoner. 
 
28 Luftpistoler (leketøy); ammunisjon for 
paintball; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; 
elektroniske spilleapparater andre enn for bruk 
sammen med TV-apparater; gymnastikkapparater; 
bueskyttertilbehør; kunstige fiskeagn; kunstig snø 
forjuletrær; spilleautomater, annet enn med 
myntinnkast eller som bare kan brukes sammen med 
TV-apparater; backgammonspill; bagger spesielt 
tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; 
baseballhansker; racketer; boksehansker; bjeller for 
juletre; biljardkuler; tupper til biljardkøer; biljardkøer; 
biljardmarkører; biljardbånd; biljardbord; bingokort; 
nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor (fiskeutstyr); 
luftblærer for lekeballer; brettspill; bobsleigh; 
liggesurfebrett; apparater for trening av kroppen; 
apparater og maskiner for bowling; buer for bueskyting; 
boksehansker; byggeklosser (leketøy); 
byggesett.(leketøy); sommerfuglnett; holdere for lys 
forjuletrær; kruttlapper for leketøypistoler; kalk for 
biljardkøer; dambrett; damspill; sjakkbrett; sjakkspill; 
øvelsesapparater (muskelstrekkere); føtter for juletrær; 
juletrær av syntetiske materialer; skyteskiver for 
leirdueskyting; leirduer (skyteskiver); klatreseletøy; 
myntstyrte biljardbord; konfetti; trylleapparater; jetonger 
for spill; fiskeruser; cricketvesker; terningsbeger; 
dartspill og dartpiler; terninger; diskos; greenfikser 
(golfutstyr); dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
tåteflasker for dukker; dukkehus; dukkestuer; 
dominospill; håndvekter (manualer); skikanter; 
albuebeskyttere (sportsartikler); elektroniske mål for 
spill; kinaputtbonboner; tivoliapparater; fektehansker; 
fektemasker; fektevåpen; fiskekroker; fiskeredskaper; 
svømmeføtter; flottører for fiske; flyvende tallerkener 
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(leker); floretter for fekting; hansker for spill; golfbagger 
med eller uten hjul; golfkøller; golfhansker; fortom for 
fisking; tarmstrenger for racketer; hangglidere; tauverk 
for seilbrett; harpungevær (sportsartikler); hockeykøller; 
hesteskospill; jaktfløyter; skøyter for is; in-line skøyter; 
puslespill; kaleidoskoper; tråvinder for draker; draker; 
knebeskyttere (sportsartikler); håver for sportsfiskere; 
fiskesnører; lokkemat for jakt eller fiske; apparater for 
fysiske øvelser; mahjong (kinesisk selskapsspill); kuler 
for spill; marionetter; master for seilbrett; 
idrettssuspensorier for menn (sportsartikler); uroer 
(leketøy); nett (sportsartikler); kjegler; 
kotillongjenstander; juledekorasjoner unntatt lys og 
konfektyrer; paintballgeværer (sportsutstyr); paraglider; 
selskapsspill; knallperler (leketøy); pinatas; 
lekeballonger; lekeballer; spillkort; tøyleker; narreleker; 
beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); 
bokseballer; ringspill; racketer; radiostyrte lekebiler; 
rangler (leketøy); fiskesneller; leker med ringer; 
gyngehester; fiskestenger; rulleskøyter; ruller for 
stasjonære treningssykler; harpiks for idrettsutøvere; 
roulettehjul; seilebrett; forminskede modeller av 
kjøretøyer; sparkesykler (leketøy); skiskraper; selskinn 
til bekledning av ski; benskinnebeskyttere 
(sportsartikler); fjærballer (spill); rullebrett; skøyter 
(støvel med skøytejern); skibindinger; ski; kjeglespill; 
sleder (sportsartikler); kjelker (leketøy); spretterter; 
snøglobuser (leker); truger; såpebobler (leketøy); 
overtrekk for ski; snurrebasser (leketøy); trampoliner 
(sportsartikler); startblokker; stasjonære treningssykler; 
strenger for racketer; surfingbrett; surfingski; 
fangremmer for surfbrett; svømmebassenger 
(lekeartikler); husker; bord for fotballspill; bord for 
tennisspill; skyteskiver; teddybjørner; kasteapparater 
for tennisballer; tennisnett; teatermasker; 
karnevalsmasker; lekepistoler; lekekjøretøy; leketøy; 
leker for husdyr; drillstaver; vannski; skivoks; 
nyrebelter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ingenio Inc, 100 Callifornia Street Suite 400, San 
Farancisco, CA 94111, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
utvikling av promoterende kampanjer for forretninger; 
informasjonstjenester i forretningssaker; fremskaffelse 
av referanser og jevnføring av kjøpere og selgere innen 
områdene kunst, arkitektur, forretninger, detaljhandel, 
bank, finans, verdipapirer, forsikring, skatt, bokføring, 
økonomi, forretningsrevisjon, eiendomsmegling, 
motorkjøretøyer, utdannelse, karriereplanlegging, 
datamaskiner, Internett, teknologi, 
informasjonsteknologi, film, musikk, teater, 
rettsvitenskap, medisin, helse, kondisjon, hjem, 
interiørdesign, landskapsarkitektur, foreldreomsorg, 
reiser, byggevirksomhet, statsanliggender, 
kommuneanliggender, rådgivning og psykologi, 
spesialvarer og innen spesialtjenester; administrering 
av incitamentpremie- eller -stipendieprogrammer; 
telefonsvarervirksomhet; organisering og ledelse av 
forretningskonferanser; organisering og ledelse av 
handelsutstillinger; katalogtjenester; 
forretningsinformasjonsbyråer og 
forretningskatalogbyråer; referansevirksomhet for 
leverandører; kredittkortregistrering; 
telefoninformasjonstjenester på vegne av andre 
inneholdende informasjon innen områdende 
forretningsvirksomhet, detaljhandel, regskapsføring, 
økonomi, forretningsrevisjon og karriereplanlegging. 
Registreringen omfatter ikke tjenester relatert til 
betalingsterminaler. 
 
38 Tilveiebringe tilgang til en online plattform for 
elektronisk handel; tilveiebringe tilgang til en plattform 
for elektronisk handel som gir foretak adgang til å 
utføre forskjellige forretningsfunksjoner, 
reklamefunksjoner og elektroniske handelsfunksjoner; 
tilveiebringe tilgang til en online, sikker 
teknologiplattform for å gi adgang til utveksling av 
handelsbasert informasjon mellom brukere. 
 
42 Fremskaffelse av meteorologisk informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247814 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200705059 
(220) Inndato: 2007.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(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 oftalmisk bruk 

og fuktoppløsninger for oftalmisk bruk. 
 
9 Kontaktlinser og briller.  
 
35 Konsulenttjenester rettet mot øyespesialister. 
 
41 Utdanning- og opplæringstjenester rettet mot 
øyespesialister.   
 
44 Helsetjenester utført av øyespesialister. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247815 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200808428 
(220) Inndato: 2008.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 MeadWestvaco Corp, MeadWestvaco Corp Center, 
11013 West Broad Street, VA23060 GLEN ALLEN, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247816 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200806469 
(220) Inndato: 2008.05.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Turner Entertainment Networks International Ltd, 

Turner House, 16 Great Marlborough Street, W1F7HS 
LONDON, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler, skrivebord, bord, stoler, speil og 
bilderammer, puter, pynteputer, soveposer. 
 
21 Vaskekluter, oppvaskkluter. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, duker, håndklær, 
spisebrikker, grytekluter, tøyvimpler, dusjforheng, 
sengetøy, tepper, sengehimmel i tøy, sengeunderlag, 
laken, sengetepper, dyner, dynetrekk, madrasstrekk, 
sengeskjørt, putetrekk, dekketøy, stoffservietter, 
kjøkkenhåndkler, grytekluter, vaskevotter, lommetørkler 
og lappesengetepper. 
 
27 Gulvtepper, tepper, matter og veggtepper. 
 
30 Mat og drikkevarer, frokostblandinger, 
kornbaserte stenger og plater, kornbasert snackmat, 
saltstenger, kaker, småkaker, bakevarer, konditorvarer, 
godterier, tyggegummi, iskrem, smaktilsatte is, godteri 
pynt til kaker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247817 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807061 
(220) Inndato: 2008.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Polarmiljøsenteret AS, Polarmiljøsenteret, 9296 

TROMSØ, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Vitenskapelige og tekniske tjenester og 

forskning og utvikling relatert dertil. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 247818 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807350 
(220) Inndato: 2008.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Helly Hansen AS, Solgaard skog 139, 1599 MOSS, NO

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

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, 
dataprogrammer innregistrert på databærere; 
brannslukningsapparater; gassmasker; våt- og 
tørrdrakter og -dresser for dykking; flyteklær, -dresser, -
jakker, -vester og hjelpemidler; redningsvester, -jakker 
og -drakter; livjakker, -vester og -belter; 
livredningsutstyr, -apparater, -instrumenter, -klær og - 
tilbehør; livredningsvester til bruk for hunder; 
svømmevester og -belter; overlevelsesdrakter og -
dresser; drakter og dresser for beskyttelse mot ulykker, 
skader og brann; sikkerhetsseler, -liner og -snorer; 
briller, solbriller og sportsbriller; etuier, kjeder, snorer og 
innfatninger for briller, solbriller og sportsbriller; 
vernebriller, beskyttelsesbriller, kikkerter; 
mobiltelefoner; mobiltelefonetuier, -deksler og -holdere; 
deler, komponenter, utstyr og tilbehør til de forannevnte 
varer. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, 
kofferter, reisevesker, -bager og -kister; bager, sekker, 
ryggsekker, vesker, ransler, mapper; bæremeis for 
bæring av barn; varenett for innkjøp; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer. 
 
25 Våt- og tørrdrakter og -dresser for vannsport, 
seiling og undervannssvømming; klær, herunder 
regntøy, badetøy og undertøy; fottøy, herunder støvler, 
sko og tøfler; hodeplagg, herunder hetter, luer, 
(lue)skygger, caps, hatter, sydvester; belter 
(bekledning), hansker, vanter, votter, skjerf, halstørkle; 
bukser, herunder overtrekksbukser for kanopadling; 
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yachthansker. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 247819 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807369 
(220) Inndato: 2008.06.03 
(300) Søknadsprioritet 2008.05.20 US 77/479,714 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Textron Inc, 40 Westminster Street, RI02903 

PROVIDENCE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Elektriske- og bensindrevne kjøretøy til bruk 

for befordring av anleggspersonale, bagasjevogner, 
bruks- og vedlikeholdskjøretøyer, motell- og feriebiler, 
innretninger for bagasjetransport, golfbiler, kjøretøy for 
vedlikehold av gresstorv, tilhengerkjøretøy, 
elektriskdrevne-, fjernstyrte- og ikke-maskinelle 
golftraller og strukturelle deler til disse.  
 
25 Kles- og hodeplaggartikler, herunder skjorter, 
vester, gensere, jakker, hatter og regndresser. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247821 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200807376 
(220) Inndato: 2008.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Arrow Electronics Inc, 50 Marcus Drive, NY11747 
MELVILLE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Distribusjon og detaljhandelstjenester 
spesialisert innen deler og tilbehør til elektronikk, 
datamaskiner, datamaskinsystemer, ytre enheter til 
datamaskiner, lysdioder (LEDs) og dataprogramvare, 
spesialisert brukertilpasset datamaskinforskning og 
produktutvikling, nemlig utforming av brukerkonsoller. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247822 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200801902 
(220) Inndato: 2008.02.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Six AB, Box 3117, 10362 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 38 Telekommunikasjon inklusive elektronisk 
overføring av finansiell informasjon, nyhets-, verdipapir-
, rente-, valuta-, fonds-, indeks-, derivat- og 
råvareinformasjon; kringkasting via radio, TV, internet 
og intranet; kommunikasjon via dataterminaler; 
databasert overføring av meldinger; nyhetsbyråer; 
sending av meldinger; skaffe tilgang til databaser; 
telekommunikasjonstjenester for adkomst til databaser; 
utleie av adkomsttid til databaser. 
 
41 Undervisning/utdannelse; anordning av 
veiledning/instruksjon; nyhetsreportertjenester; 
publisering av tekster (ikke reklametekster); publisering 
av elektroniske bøker og tidsskrift online. 
 
42 Dataprogrammering; utforming av 
dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; 
vedlikehold av dataprogramvare; utleie av 
dataprogramvare. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247823 
(151) Reg.dato.: 2008.09.25 
(210) Søknadsnr.: 200709274 
(220) Inndato: 2007.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Mountain Buggy Design Ltd, Parkside Road 
GRACEFIELD, LOWER HUTT, NZ 

(740) Fullmektig: 
 Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 

Vika, 0116 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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 erstatningsstoff for 
alle disse materialer, eller av plast  
 
35 Annonse- og rekjamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247824 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200807332 
(220) Inndato: 2008.06.02 
(300) Søknadsprioritet 2006.06.26 EM 000034330 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Filmlisensiering AS, c/o Advokatfirma Ræder DA, 
Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 45 Lisensiering og viderelisensiering av 
rettigheter til fremvisning av filmer og andre 
audiovisuelle programmer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247825 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200803621 
(220) Inndato: 2008.03.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Orient Import AS, Storgata 8, Framgården, 8006 
BODØ, NO 

(740) Fullmektig: 
 Anne K M Kristensen, c/o mpDesign AS, Postboks 627, 

8001 BODØ, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstiler. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 247826 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200805216 
(220) Inndato: 2008.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Le Sommelier AS, Jutulvegen 51, 2016 FROGNER, NO
(740) Fullmektig: 

 Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Utleie av lokaler for lagring; organisering av 

reiser. 
 
40 Konservering av næringsmidler og drikke. 
 
41 Underholdningsvirksomhet, herunder 
praktiske seminarer og undervisning, sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247827 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200805217 
(220) Inndato: 2008.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Le Sommelier AS, Jutulvegen 51, 2016 FROGNER, NO

(740) Fullmektig: 
 Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, 

Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Innpakning og lagring av varer, herunder 
utleie av lokaler for lagring; organisering av reiser. 
 
40 Konservering av næringsmidler og drikke, 
herunder oppbevaring og lagring av vin. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, 
herunder praktiske seminarer og undervisning, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247828 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200805310 
(220) Inndato: 2008.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fagenhet for 

videregående opplæring, Postuttak, 7004 
TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Trio Media AS, Postboks 499, 7801 NAMSOS, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 247829 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200807497 
(220) Inndato: 2008.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, Lerksdalsvegen 

1, 7650 VERDAL, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Organisering av reiser. 
 
41 Kultur- og historieformidling, teater, 
utstillinger, arrangement, museum. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247830 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200807057 
(220) Inndato: 2008.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 
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 
husholdningsbruk; kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons - og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer; almanakker, håndbøker.  
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; annonse - og reklamevirksomhet; 
konsultasjon for bedrifts- eller forretningsledelse; 
kontortjenester; bedriftsopplysninger, 
bedriftsundersøkelser; informasjonsbyråer; 
dokumentkopiering; administrasjon av dataarkiver; 
etterforskning for forretninger; forretningsevalueringer, 
konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner i 
personalspørsmål; markedsstudier, organisering av 
messer for salg og markedsføring, online annonsering 
for salg og markedsføring, public relation; 
regnskapsanalyser og kontroll; økonomiske 
beregninger, økonomisk planlegging, utarbeiding av 
skatteberegning.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av 
kulturelle arrangement; utgivelse av bøker og av 
elektroniske bøker og tidskrifter online; filmproduksjon; 
organisering og ledelse av kongresser, seminar og 
konferanser; oversettelsesvirksomhet; 
rekreasjonsinformasjon; reportasjetjenester; 
tekstforfattervirksomhet; utleie av filmer og lydopptak.  
 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av 
andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester 
for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker, 
konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; rådgivning 
om immateriell eiendomsrett; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; forvaltning av 
opphavsrettigheter; juridiske tjenester; nøkkelservice. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247831 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200800440 
(220) Inndato: 2008.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Filantropiske pengeinnsamlingstjenester. 

 
41 Helsetjenester nemlig utdannelse med 
hensyn til sykdomsadministrasjon, forannevnte 
tjenester av veldedig karakter. 
 
44 Helsetjenester inkludert, men ikke begrenset 
til, informasjonstjenester med hensyn til 
sykdomsadministrasjon, samtlige forannevnte tjenester 
av veldedig karakter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247832 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200808429 
(220) Inndato: 2008.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, 36 

Macheng Road, Xihu District HANGZHOU, CN 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingsapparater og -innretninger, 

integrerte kretser, elektroniske oppslagstavler, 
videotelefoner, elektriske installasjoner for å forhindre 
tyveri, videokameraer, brannpumper, elektriske kabler, 
avstandsmåleapparater, fotografiapparater, 
sikringsinnretninger for jernbanetrafikk, anodebatterier, 
radiologiske skjermer for industriell bruk, apparater for 
fototelegrafi, dagbøker (elektroniske) 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247833 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200804890 
(220) Inndato: 2008.04.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

HYDROKIDS 
(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:  

 38 Tilveiebringelse av en direktekoblet database 
som frembyr informasjon vedrørende hydrocephalus og 
relaterte temaer.  
 
44 Tilveiebringelse av helseinformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247834 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200807477 
(220) Inndato: 2008.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 West Vakt 1, v/Rolf Dalsbø, 6390 VESTNES, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av 

eiendom og enkeltmennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 247835 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200715693 
(220) Inndato: 2007.12.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Bayer AG, 51368 LEVERKUSEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast. 
 
17 Ekstrudert plast som halvfabrikata.  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247836 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200808440 
(220) Inndato: 2008.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Interance Holding AS, Youngstorget 5, 0181 OSLO, NO
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. 

 
42 Teknologiske tjenester, utvikling, ajourføring 
og vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247837 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200807427 
(220) Inndato: 2008.06.04 
(300) Søknadsprioritet 2008.04.16 EM 006838866 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 AB Svenska Spel, 62180 VISBY, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer (nedlastbar software): 
registrerte dataprogrammer; registrerte 
softwareprogrammer; 
informasjonsbehandlingssystemer. 
 
41 Veddemålsvirksomhet; sports- og 
idrettsaktiviteter; arrangement av lotterier; 
underholdning; pengespill; online spilletjenester (via 
datanettverk); kasinovirksomhet (pengespill). 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247838 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200808093 
(220) Inndato: 2008.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Vestkran Kranutleie & Byggmontering AS, Postboks 

127, 5346 ÅGOTNES, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Utleie av personnell; personnelrekruttering.   

 
36 Forretninger med fast eiendom; utleie av 
kontorer.  
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; utleie av kraner; utleie av 
byggekraner; utleie av løfteutstyr.  
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring 
av varer; utleie av biler; utleie av kjøretøyer; utleie av 
lagerplass; utleie av containere.  
 
40 Bearbeiding av materialer; utleie av 
generatorer 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; sertifisering av teknisk utstyr; 
sertifiseringstjenester; ingeniørtjenester; tekniske 
beregninger. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247839 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200808076 
(220) Inndato: 2008.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 DNB NOR Bank ASA, v/Konsernjuridisk, Anne 
B.Folland, Kirkegaten 15, 0021 OSLO, NO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre for å 
dekke personlige behov 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247840 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200808089 
(220) Inndato: 2008.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Fjellkraft AS, Postboks 7033 St. Olavsplass, 0130 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 40 Produksjon av elektrisk kraft. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247841 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200808091 
(220) Inndato: 2008.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Fjellkraft AS, Postboks 7033 St. Olavsplass, 0130 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Produksjon av elektrisk kraft. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 247842 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200808090 
(220) Inndato: 2008.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fjellkraft AS, Postboks 7033 St. Olavsplass, 0130 
OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Produksjon av elektrisk kraft. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247843 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200802936 
(220) Inndato: 2008.03.03 
(300) Søknadsprioritet 2007.11.06 US 77/323,119 

2007.11.06 US 77/323,120 
  

(540) Gjengivelse av merket: 
 

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

 Cloudco Inc, One American Road, OH44144 
CLEVELAND, US 

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

0306 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. 
 
16 Adressebøker; tomme journalbøker og 
loggbøker; bokmerker; oppslagstavler; kalendere; 
aktivitetsbøker for barn; bøker for barn; interaktive 
bøker til utdanning for barn; fareleggingsbøker; 
dagbøker; viskelær; kort for hukommelsestrening (flash 
cards); mapper og permer; gavepapir; 
gaveinnpakningspapir; gratulasjonskort; magnetiske 
paneler/tavler; markører; minneblokker; serviettpapir; 
papirplakater og -bannere; gaveposer av papir; fest og 
selskapsposer av papir; fest- og selskapsdekorasjoner 
laget av papir; fest og selskapsgaver (party favors) 
laget av papir; fest- og selskapshatter laget av papir; 
penneskrin og -esker; blyantskrin og -esker; blyanter; 
penner; plakater og postere; gummistempler; 
skrivemateriell, kontormateriell; skrivepapir; 
klistremerker; bøker inneholdende fortellinger; 
bordduker laget av papir; midlertidige tatoveringer; 
skriveblokker. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247844 
(151) Reg.dato.: 2008.09.26 
(210) Søknadsnr.: 200704581 
(220) Inndato: 2007.04.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 AB Electrolux, 10545 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Oppvaskmaskiner samt deler til 

oppvaskmaskiner, herunder kurver; vaskemaskiner, 
sentrifuger, valser (maskiner), strykemaskiner, miksere 
(blandeapparater), kjøkkenmaskiner (elektriske) for 
bearbeiding av mat, skjæremaskiner, kverner; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 
 
11 Kjøleskap, frysere, komfyrer, griller, ovner, 
mikrobølgeovner, luftkondisjoneringsinstallasjoner og 
apparater, vifter, ventilatorhetter, komfyrtopper for 
innbygging, vannrenseapparater, elektriske 
vannkokere, elektriske kaffebryggemaskiner, 
luftrensere, luftfuktere, brødristere, elektriske vaffeljern; 
tørkeapparater og -installasjoner, tørkeskap, 
tørketromler, tørkemaskiner; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247845 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808183 
(220) Inndato: 2008.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 3014 BERN, CH
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytisk preparater og stoffer; 

blodprodukter og produkter utvunnet av blod: 
blodplasmaprotein for terapeutisk bruk; 
immunogiobuliner; albuminer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247846 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808469 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hoya Corp, 7-5, Naka-Ochiai 2-chome Shinjuku-ku, 
161-0032 TOKYO, JP 

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

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

 9 Brillelinser; blanke brillelinser; briller; 
brilleinnfatninger; brilleetuier; solbriller; kontaktlinser; 
beholdere for kontaktlinser; skibriller. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247847 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808470 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Visa International Service Association, 900 Metro 
Center Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US 

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

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

 36 Forsikringsvirksomhet, finaniell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247848 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200807468 
(220) Inndato: 2008.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

INTELLIGENT EVOLUTION 
(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:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle og 
vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; hydrogen. 
 
3 Midler til rengjøring, bilvask, polering og 
flekkfjerning samt til sliping; såper. 
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; brenselpellets; 
fyringsolje; forbrenningsgass; lys og veker for lys. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett, samt ferdigretter 
laget av de foran nevnte varer. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; friske frukter og grønnsaker. 
 
36 Betalingstjenester for C02-kvoter. 
 
37 Vedlikehold og reparasjon av biler; bilvask. 
 
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. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247849 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200807450 
(220) Inndato: 2008.06.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

MY.SPACEMAN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 A C Nielsen Co, 150 N. Martingale Road, IL60173-2076 
SCHAUMBURG, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare) 
for bruk til planlegging, administrasjon og analyse av 
data relatert til detaljhandler- og lagerplassutnyttelse og 
-planløsning, detaljhandelhylleplass, og for klargjøring 
av planogrammer for planløsninger, opptegnelse og 
analyse av lager-, varehus- og forretningsregnskaper 
og effekten planløsningsmodifikasjoner vedrørende 
slike regnskaper, og fremstilling av lager-, varehus- og 
butikkspesifikk plassforvaltningshylleskjematisering, 
opptegnet på elektroniske media. 
 
38 Fremskaffelse av tilgang til ikke-nedlastbare 
online computerprogrammer for bruk i planlegging, 
administrasjon og analyse av data relatert til 
detaljhandel- og lagerplassutnyttelse og -planløsning, 
detaljhandelhylleplass, og for klargjøring av 
planogrammer for planløsninger, opptegnelse og 
analyse av lager-, varehus- og forretningsregnskaper 
og effekten planløsningsmodifikasjoner vedrørende 
slike regnskaper, og fremstilling av lager-, varehus- og 
butikkspesifikk plassforvaltningshylleskjematisering, 
opptegnet på elektroniske media. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247850 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808446 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikkevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247851 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200805569 
(220) Inndato: 2008.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Standard Brands (UK) Ltd, 4 Cleeve Road, KT227SD 
LEATHERHEAD, SURRY, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemisk produkt for oppløsning av sot fra ild, 
kjeler og skorsteiner; skorsteinsrens; torv; trekull. 
 
3 Rense-, polere- og slipemiddel, alle for bruk i 
relasjon med åpne ildsteder, piper, bål og kjeler.   
 
4 Oljer og fett til industrielle formål; 
støvbindemidler; brennstoff og belysningsmidler; lys; 
veker for lys; briketter; kullbriketter; trekull; vedkubber; 
tennvæske; brennbar olje; ildtennere; brensel og ved; 
brennstoff til bruk for grill og husholdningspeiser; 
tenningsprodukter; voks; opptenningsbrennstoff; tre- og 
papirflis for opptenning; brenntorv; vokslys. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247852 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200806471 
(220) Inndato: 2008.05.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Carbon 14 AS, Smedasundet 98 e-verk, 5525 

HAUGESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær. 
 
35 Salg av klær. 
 
42 Design av klær. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247853 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200807374 
(220) Inndato: 2008.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Sport Factory AS, Åsanemyrane 320, 5131 NYBORG, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, fottøy, hodeplagg 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247854 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808399 
(220) Inndato: 2008.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Natural Seafoods Ltd v/Anders Næss, Bringebærlia 78, 

1555 SON, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Fiskemel for farmasøytiske formål.  

 
29 Fisk (ikke levende) og fiskeprodukter; 
skalldyr; blåskjell.  
 
31 Dyrefor; næringsmidler til dyr; fiskemel; 
levende muslinger. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247855 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808108 
(220) Inndato: 2008.06.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Zo Skin Health Inc, 3790 Via de la Valle, Suite 311, 

CA92014 DEL MAR, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler; ikke-medisinske 
hudpleiepreparater. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer; materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider; medisinske hudpleiepreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247856 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808121 
(220) Inndato: 2008.06.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 NetCom AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs 
plass, 0129 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telefonapparater, herunder mobiltelefoner; 

apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder, databehandlingsutstyr og datamaskiner.  
 
35 Salg av telefonabonnementer; annonse- og 
reklamevirksomhet; markedsanalyser; 
markedsundersøkelser, markedsstudier; 
kundeveiledning ved kjøp av telefonabonnement, 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
økonomiske beregninger; informasjonsvirksomhet om 
priser, abonnementstyper og vilkår; informasjon om 
fakturaer.  
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
41 Underholdningsvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet. 
 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av 
et globalt computernettverk; utvikling og drift av lokale 
og globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og 
telekommunikasjonsnettverk; konsultasjonsvirksomhet 
innen data, telekommunikasjon og mobile 
internettjenester, informasjonsvirksomhet; utarbeidelse 
av dataprogrammer, vedlikehold og ajourføring av 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247857 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200807499 
(220) Inndato: 2008.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Moeller GmbH, Hein-Moeller-Strasse 7-11, 53115 

BONN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske og opto-elektroniske 

måleapparater, signaleringsapparater, overvåknings- 
og kontrollapparater, fordelings-, regulerings eller 
kontrollinnretninger; programmerbare apparater for 
fordeling, regulering, kontroll og 
automatiseringssystemer; elektroniske komponenter, 
elektroniske moduler; apparater for industriell og 
kraftelektronikk, styrerelé og tidsrelé, elektronisk 
fordelingsrelé, elektronisk kontaktor (brytere), 
elektroniske utløsere for strømbrytere, automatsikringer 
og effektbrytere, nemlig effektbrytere og 
motorvernbrytere, programmerbar styring, industriell 
personlig computer; apparater for elektronisk 
dataregistrering, datainnlesing, databearbeiding, 
datalagring, utdata, dataskjermvisning; apparater for 
elektronisk signaloverføring og dataoverføring; 
computerprogrammer (software); apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
elektriske brytere, bryterutstyr, koblingsinnretninger og 
koblingsanlegg for alle typer spenninger og 
strømstyrker, spesielt automatsikringer og 
strømbrytere, miniatyr strømbrytere for kabel og 
installasjonsbeskyttelse, sikringsbrytere til beskyttelse 
av motorer, overlastbrytere, termiske overlastreléer, 
tidreléer og beskyttelsesreléer; strømavbrytere og alle 
typer brytere, tasteknapper, kontaktorer (brytere), 
releer, sikringer, overspenningsvern, dimmere 
(lysstyring), styre- og søkemekanisme for brytere, 
koplingsur (ikke for urverk), tidsbrytere (ikke for 
bevegelser), stillingsbrytere, brytervelgere, 
sikkerhetsbrytere, alle varer for alle typer spenning og 
kombinasjoner av de foran nevnte varer; elektriske og 
elektroniske apparater for beskyttelse av personell og 
systemer mot skade ved elektrisk strøm, spenning eller 
elektriske lysbuer; armatur, endemuffer, muffer, plugg 
inn enheter og uttrekkbare enheter for 
bryterinnretninger i kraftdistribusjonsenheter, elektriske 
koblingsdeler, klemmer, terminaler, støpsler, adaptere, 
alle varer for elektrisk utstyr for alle spenningsområder; 
systemer og apparater for elektrisk kraftdistribusjon, 
strømfordelerinnretninger, strømfordeler utstyr og 
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strømskinnefordelere; kraftforsyningsenheter; 
koblingshus, elektriske kontrollpanelkabinetter, 
kabelmuffer laget av metall eller isolerende materiale; 
styre-, koplings- og kontrollapparater for elektriske 
motorer; transformatorer, chokes (elektriske induktorer 
brukt for å blokkere signaler i spesielle frekvenser); 
strømomformere og frekvensvekselrettere; systemer 
laget av kombinasjoner av foran nevnte varer; deler av 
foran nevnte varer. 
 
42 Teknisk planlegging og design av elektriske 
og elektroniske produkter, apparater og systemer og 
assosierte tekniske rådgivningstjenester; gransking, 
nemlig kvalitets- og funksjonsinspeksjon, og 
sertifisering av elektrisk og elektroniske apparater og 
systemer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247858 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200802949 
(220) Inndato: 2008.03.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 The Random House Group Ltd, 20 Vauxhall Bridge 
Road, SW1V2SA LONDON, GB 

(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; 
elektroniske publikasjoner; publikasjoner i elektronisk, 
magnetisk eller optisk innregistrert eller lesbar form; 
lydbøker; lyd-, video- og datainnspillinger; filmer for 
fremvisning; projeksjonsapparater; apparater for 
opptak, overføring, mottak, behandling, forsterking, 
generering og gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; 
DVD- og CD-spillere; høyttalere; datahardware og -
software; databehandlingsutstyr; dataprogrammer; 
dataspill; elektriske og elektroniske spillapparater, og 
deler, tilbehør og aksessorier derfor; TV-apparater; 
kikkerter; kameraer og videokameraer; regnemaskiner; 
mobiltelefoner og telekommunikasjonsapparater, deler, 
tilbehør og aksessorier derfor; briller, brilleinnfatninger 
og brilleglass; solbriller; tekst innkodet i film- eller 
mikrokortform; bånd, disker og plater, alle bærende 
eller for innspilling av lyd, video og data; lagrings- og 
minneinnretninger; kompaktplater; DVD-er, disker, 
plater, kassetter, innsatser og magnetiske databærere; 
flåter for bading og svømming; livbelter; redningsvester; 
beskyttelsesklær og -hjelmer; hologrammer; magneter; 
databaserte personlige planleggere; deler og tilbehør 
derfor. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer; bøker, magasiner, tidsskrifter og 
tegneserier, trykksaker, trykte publikasjoner; brevpapir, 
papirvarer og skrivesaker, penner, blyanter, 
markeringstusjer og fargestifter, etuier for penner, 
blyanter, markeringstusjer og fargestifter, viskelær, 
linjaler og blyantspissere, bilder, fotografier og trykk, 
plakater, artikler og materialer til bruk for kunstnere; 
trykte stempler og blekkputer, memo- og notistavler, 
instruksjons- og undervisningsmateriell, 
overføringsbilder og klistremerker, hilsningskort og 
postkort, bokmerker, glassbrikker av papir; bokstøtter, 
papirpresser; dekorative sløyfer og papir for innpakking, 
mønstre for strikking, broderi og klær, kalendere og 
dagbøker; høydediagrammer; bleier, ikke av tekstiler; 
skrivemateriell, ekslibris og bokmerker, 
innpakningspapir, gavelapper, bordduker, bordbrikker 
og bordservietter av papir, papirlommetørklær, 
papirhåndklær; gaveposer av papir; butikkmateriell, alt i 
form av småblad, flygeblader, brosjyrer, 
konkurransekort og dispensere for småblad; gavekort. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer; sengetøy; 
sengeklær; laken og lakenlerret; vattepper, dyner, 
dundyner og trekk derfor; madrasstrekk, kapper, 
putevar og tepper; senge- og bordtepper; 
plastovertrekk for møbler; hodepute- og putetrekk; 
plast-, tekstil- eller trådgardiner (stores); møbelstoff; 
ullstoffer; spisebrikker; bordduker, lintøy for 
borddekking, kuvertbrikker, servietter, kast; 
baderomstekstiler rullegardiner av tekstil eller plast, 
gardiner av tekstil eller plast og gardinholdere av 
tekstilmaterialer, draperier i form av gardiner, flanell, 
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ansiktskluter, ansiktshåndklær, husholdningstekstiler og 
lintøy, dusjforheng, håndklær, badehåndklær. 
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg; støvler; sko; 
tøfler; yttertøy; hansker og votter; skjerf; benklær, 
strømper, strømpebukser og sokker; undertøy, 
dameundertøy, nattøy, soveplagg; belter og 
bukseseler; badetøy. 
 
28 Leker, spill og leketøy; leker, spill og leketøy 
for utendørsbruk; batteridrevne leker, spill og leketøy; 
elektroniske leker, spill og leketøy; håndholdte 
elektroniske spillapparater; brettspill, kortspill; spillkort; 
terninger og terningspill; dominospill; puslespill; 
pusleleker; sett med deler (solgt komplett) for bygging 
av modeller og leker; actiondukker og actionfigurer; 
actionleker; ballonger; drager; modellkjøretøyer; 
togsett; masker; morosaker; tryllesaker; baller og 
ballspill; klinkekuler; skøyter og rullebrett; klatre- og 
lekestativer og sklier; underholdningsmaskiner 
inneholdende lydgjengivende fasiliteter; 
sportsapparater og sportsutstyr; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; pynt, 
dekorasjoner og kunstig snø for juletrær; syntetiske 
juletrær; smellbongbonger. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; 
utdannelsesvirksomhet; forlagsvirksomhet, tilveiebringe 
online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare) fra 
internett, utgivelse av bøker og trykksaker; 
informasjonstjenester relatert til bøker og trykte 
publikasjoner; bokklubbvirksomhet; arrangering og 
ledelse av utstillinger for utdannelsesformål; 
tilveiebringelse av audiovisuelle programmer via 
datanettverk (inkludert internett), DSL, kabelnettverk, 
digital nedlasting, digital streaming, video-on-demand, 
nær-video on demand, TV (inkludert free-to-air, pay-
per-view, satellitt, kabel, telefon); tilveiebringelse av 
elektroniske spill tilveiebrakt ved hjelp av internett (ikke 
nedlastbare); tilveiebringelse av telefonspill (ikke 
nedlastbare); utleie og leie av video- og lydkassetter og 
-bånd; utleie av opptak og innspillinger for 
underholdnings- og utdannelsesformål; visning av 
kinematografiske filmer og videoer; filmproduksjon; 
distribusjon (annet enn transport) av filmer; 
fornøyelsesparker; organisering av konkurranser; 
presentasjon av live-fremføringer; teater, skøyte- og 
ballettproduksjoner; tilveiebringelse av 
rekreasjonsfasiliteter; TV-underholdning, produksjon av 
TV-programmer og radioprogrammer, utleie av 
spillefilmer, undervisnings- og instruksjonsvirksomhet 
for barn, dyretrening, organisering av utstillinger for 
kulturelle eller undervisningsformål; ferieleirtjenester; 
førskoler. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247859 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200803989 
(220) Inndato: 2008.03.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Primagaz Danmark A/S, Sandvadsvej 11, 4600 KØGE, 
DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Gass i fast form for industriell bruk, kjemiske 
gassprodukter til anvendelse i landbruk, skogbruk, 
hagebruk, preparater til herding og lodding, preparater 
til rensing av gass (ikke opptatt i andre klasser), 
gassrensende preparater (ikke opptatt i andre klasser), 
industrigasser (acetylen, skjære, brenne, sveise).  
 
4 Gassbrennstoffer, brennstoff til 
motordrivmiddel, gass til belysning (ikke opptatt i andre 
klasser), gassblandinger til forbrenningsmotorer (ikke 
opptatt i andre klasser), gassolje (ikke opptatt i andre 
klasser), generatorgass (ikke opptatt i andre klasser), 
gass til matlaging i restauranter.  
 
6 Haner og ventiler til gassflasker, flaskeskap til 
gassanordninger i stål, gassflaskevogner spesielt 
utformet til gassflasker og gassbeholdere, beholdere av 
metall til flytende brensel, beholdere av metall til 
komprimert gass eller flytende luft.  
 
11 Regulatorer og sikkerhetstilbehør til 
gassapparater (ikke opptatt i andre klasser) og 
gassflasker, regulatorer til gassanordninger, 
sikkerhetstilbehør til gassinstallasjoner og gassrør (ikke 
opptatt i andre klasser); omskiftere til gassflasker, 
koblinger og adaptere til gassflasker.  
 
42 Profesjonell rådgivning vedrørende gass til 
industrielle formål. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247860 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200803988 
(220) Inndato: 2008.03.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Primagaz Danmark A/S, Sandvadsvej 11, 4600 KØGE, 
DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Gass i fast form for industriell bruk, kjemiske 
gassprodukter til anvendelse i landbruk, skogbruk, 
hagebruk, preparater til herding og lodding, preparater 
til rensing av gass (ikke opptatt i andre klasser), 
gassrensende preparater (ikke opptatt i andre klasser), 
Industrigasser (acetylen, skjære, brenne, sveise).  
 
4 Gassbrennstoffer, brennstoff til 
motordrivmiddel, gass til belysning (ikke opptatt i andre 
klasser), gassblandinger til forbrenningsmotorer (ikke 
opptatt i andre klasser), gassolje (ikke opptatt i andre 
klasser), generatorgass (ikke opptatt i andre klasser), 
gass til matlaging i restauranter.  
 
6 Haner og ventiler til gassflasker, flaskeskap til 
gassanordninger i stål, gassflaskevogner spesielt 
utformet til gassflasker og gassbeholdere, beholdere av 
metall til flytende brensel, beholdere av metall til 
komprimert gass eller flytende luft.  
 
11 Regulatorer og sikkerhetstilbehør til 
gassapparater (ikke opptatt i andre klasser) og 
gassflasker, regulatorer til gassanordninger, 
sikkerhetstilbehør til gassinstallasjoner og gassrør (ikke 
opptatt i andre klasser); omskiftere til gassflasker, 
koblinger og adaptere til gassflasker. 
 

42 Profesjonell rådgivning vedrørende gass til 
industrielle formål. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247861 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808449 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater; diagnostiske 
preparater; hygieniske preparater for medisinske 
formål; dietetiske stoffer og preparater for medisinsk 
bruk, vitaminer og vitaminpreparater, næringsmidler for 
spedbarn; plaster og forbindingsstoffer.  
 
29 Kosttilskudd. 
 
30 Kosttilskudd. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

44 
 

(111) Reg.nr.: 247862 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200804000 
(220) Inndato: 2008.03.27 
(300) Søknadsprioritet 2008.03.03 EM 006718291 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Hipp & Co, Brünigstrasse 141, 6072 SACHSELN, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kropps- og skjønnhetspleieprodukter for 

babyer, spedbarn, småbarn og barn, spesielt eteriske 
oljer, papir- og tekstilservietter innsatt med olje, lotion 
og/eller kjemiske preparater for generelle hygieniske og 
kroppspleiende formål, oljer, lotion, kremer, pudder, 
såper, hudpleieservietter innsatt med kosmetiske lotion, 
badepreparater, sjampoer, solbeskyttende kremer; 
tannrensende produkter, spesielt tannpasta; 
bomullspinner for kosmetiske formål.   
 
5 Proteinpreparater fra vegetabilske og 
animalske produkter for medisinske formål, for 
menneskeføde; farmasøytiske produkter; dietetiske 
stoffer og produkter for barn og syke for medisinske 
formål; babymat; lotion, kremer, pudder, såper, 
sjampoer og badepreparater for medisinske formål, 
spesielt beregnet på småbarn og babyer; ammeputer.  
 
29 Proteinpreparater utvunnet fra vegetabilske 
og animalske produkter for menneskeføde; kjøtt, fisk, 
fjærkre, vilt og kjøttprodukter; kjøttekstrakter; kjøtt-, 
fiske-, frukt- og vegetargeleer; syltetøy; kompotter; egg, 
melk; meieriprodukter, nemlig smør, ost, fløte, yoghurt, 
cottage cheese, kvarg, tørrmelk og laktoseprotein for 
ernæringsformål; fruktplater og stenger hovedsakelig 
bestående av frukt og kornprodukter, mysli, nøtter 
og/eller sukker; desserter for barn, herunder desserter 
hovedsakelig bestående av melk og/eller frukt; 
desserter og søte retter, hovedsakelig bestående melk, 
inklusive bindemidler av alle slag; desserter 
hovedsakelig bestående av frukt; ferdig- og 
halvferdigretter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fjærkre, 
vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, 
belgfrukter og/eller poteter; supper; kjøtt-, fiske-, 
fjærkre-, vilt-, grønnsak-, frukt- og melkehermetikk; 
spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også i 
fryst form; alle de forannevnte varer også for dietetiske 
formål; dietetiske emæringsstoffer og -tilsetninger for 
ikke-medisinsk bruk, med en base av proteiner, fett, 
fettsyrer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten 
enkeltvis eller i kombinasjon. 
 
30 Te, tedrikker, kakao, sukker, glukose, ris, 
tapioka, sago, mel, semule, kornblandinger og 
næringsmidler av korn (unntatt dyrefor), brød, kjeks, 
kaker, bakverk og konditorvarer; snackprodukter, 
konfektyrer, stivelsesholdige deiger, sjokolade; 
glukosepreparater, honning- og biprodukter; desserter 
for barn, herunder søte desserter, hovedsakelig 
bestående av sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; 
desserter og søte retter hovedsakelig bestående sukker 
og sjokolade, inklusive bindemidler av alle slag; ferdig- 
og halvferdigretter hovedsakelig fremstilt av 
kornprodukter, ris og/eller pasta; krydder; mysli 
hovedsakelig bestående av korn, frukt, nøtter og/eller 
sukker; fruktplater og -stenger hovedsakelig bestående 
av korn, mysli, nøtter og frukt og/eller sukker; 
serveringsklare kornproduktretter, ferdige og 
halvferdige næringsmidler av kli, herunder bakverk; alle 
de forannevnte varer også i fryst form; alle de 
forannevnte varer også for dietetiske formål; dietetiske 

ernæringsstoffer og -tilsetninger for ikke-medisinsk 
bruk, med en base av karbohydrater, fiber, tilsatt 
vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i 
kombinasjon.  
 
32 Ikke-alkoholdige drikker, spesielt fruktjuicer, 
drikker laget av fruktjuicer, fruktkonsentrater og andre 
ikke-alkoholdige fruktpreparater for tilberedning av ikke-
alkoholdige drikker; alle de forannevnte varer også for 
dietetiske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247863 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200709518 
(220) Inndato: 2007.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Pioneer Corporation, 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 Vitenskapelige, elektronisk styrte nautiske, 

geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll 
og undervisning; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; videoplate-avspillere og 
videoplateopptakere, kompaktplate-avspillere og 
kompaktplate-opptakere, båndspillere og 
båndopptakere, platespillere, forsterkere, radioer og 
avstemmere, audio-mottakere og video-mottakere, 
fjernsynsapparater, høyttalere, høyttalersystemer, 
mikrofoner og mikrofon-miksere, hodetelefoner og 
øretelefoner, renseapparater for lydopptaksplater, 
antenner, telefonapparater, jukebokser, videoplater, 
kompaktplater, audiobånd og videobånd, magnetbånd, 
plater for lydopptak, apparater for lydopptak og 
gjengivelse, videokameraer, datamaskiner, computer 
periferiutstyr, tastaturer for datamaskiner, 
hukommelseslager (minne) for datamaskiner, skrivere 
(EDB), databehandlingsapparater og -innretninger, 
CDROM platestasjoner og automatiske skiftere for CD-
ROM plater, optiske platestasjoner og automatiske 
skiftere for optiske plater, programvarer (innregistrerte 
EDB-programmer), operativsystem-programmer 
(innregistrerte programmer for datamaskiner), 
dataspillprogrammer, CD-ROM plater, optiske plater og 
magnetiske plater, disketter, integrerte kretser, 
halvledere, apparater for TV-spill, automatiske og 
myntstyrte underholdningsmaskiner, automatiske 
salgsautomater, fjernkontroller, 
kabelfjernsynsdekodere, strek-kodelesere, 
audiovisuelle opplæringsapparater, navigasjonsutstyr, 
koblingsanordninger, batterier, elektriske kabler, 
høytalerkabinetter, lyd-tidtakere, stativ for apparater for 
gjengivelse av lyd, stoler med apparater for gjengivelse 
av lyd og enheter for kroppsvibrering, akustiske 
skillevegger, kikkerter; DVD-spillere, DVD-opptakere, 
harddisk opptakere, optiske platespillere og opptakere 
for lyd, bilde og datamaskindata, plasmaskjermer, 
plasmafjernsyn, mottakere og tunere; organiske 
elektroluminescence skjermer, hjemmeteaterutstyr, 
elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i plateprater-
opptreden i form av DVD-spillere, CD-spillere, miksere, 
høyttalere, fonograf-plateskiftere, forsterkere, lyd 
og/eller video effektenheter, hodetelefoner; 
datamaskinprogramvare for avspilling av virtuell 
plateprater på datamaskiner; datamaskin programvare 
brukt for generering av reproduksjon for effektivisering, 
modifisering og/eller utvikling av lyd, musikk eller video 
data, nettverkegenskaper brukt på lyd- og 
videoapparater, datamaskinprogramvare for 
gjenskaping av lyd og videodata lagret på 

serverdatamaskiner på et hjemmenettverk. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247864 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808451 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, 0254 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Stativer for dekkoppbevaring. 
 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, barberhøvler, 
barberblader, barberredskaper, elektriske og ikke 
elektriske, barbermaskiner. 
 
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, DVDer, CDer; 
redningsvester, ekkolodd, undervannskameraer; 
startkabler for motorer; GPS. 
 
11 Elektrisk oppvarmede tepper og puter, ikke 
for medisinsk bruk, vannkjeler, elektriske; apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 
 
12 Barnevogner; sikkerhetsseter for barn for 
kjøretøyer; dekkstativ for kjøretøyer. 
 
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); bøker. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
 
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; senger og 
sengeklær unntatt lintøy og sengetepper. 
 
21 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); 
kjølebager; kokekjeler, grytelokk, stekepanner. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser, senge- og bordtepper; sengeutstyr 
(sengetepper og lintøy), dyner, puter. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg for voksne og barn. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; hamburgere; 
kjøttekstrakter: konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pommes frites, 
stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, 
grønnsakssalater, tomatpuré. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, hamburgerbrød, rundstykker, 
lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, 
pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, 
krydderier; sandwiches. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; 
levende dyr; friske grønnsaker; frø og såvarer, naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, friske 
kjøkkenurter. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, 
PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, 
markedsstudier og -undersøkelser; spredning av 
reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell, flyveblad og 
vareprøver; rådgivning om reklame og om 
organisasjons- og forretningsledere og om 
forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av 
avtale om anskaffelse og salg av varer samt 
sortimentsrådgivning; salg av vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, av apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet,  
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder, av magnetiske databærere, grammofonplater, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, av 
brannslukningsapparater, av DVDer og CDer, av 
elektrisk oppvarmede tepper og puter, ikke for 
medisinsk bruk, vannkjeler, elektriske, av apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, av barnevogner og av 
sikkerhetsseter for barn for kjøretøyer, av dekkstativ for 
kjøretøyer, av papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker, 
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materialer til bokbinding, av fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, av klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av 
pensler, av skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler), av instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i 
andre klasser), av bøker, av håndverktøy og redskaper 
(manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler og skjeer, 
av hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner, barberhøvler, barberblader, barberredskaper, 
elektriske og ikke elektriske, og av barbermaskiner, av 
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, av senger og sengeklær unntatt lintøy og 
sengetepper, av husholdnings- og kjøkkenredskaper 
samt -beholdere, av kammer og svamper, av børster 
(ikke malerpensler), av materialer for børstebinding, av 
gjenstander til rengjøringsformål, av stålull, av råglass 
eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), 
av glassvarer, porselen og avkeramikk (ikke opptatt i 
andre klasser), av kjølebagger, av kokekjeler, grytelokk 
og av stekepanner, av tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, av senge- og bordtepper, av 
sengeutstyr (sengetepper og lintøy), av dyner, av puter, 
av klær, fottøy, og hodeplagg for voksne og barn, av 
spill og leketøy, av gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser, av juletrepynt; salg av matvarer, 
husholdningsartikler, parfymeriprodukter; salg av kjøtt, 
fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede 
og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer 
og fett, av pommes frites, stekte poteter, løkringer, 
kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, 
tomatpuré; salg av 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 og sandwiches; salg av 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, og av friske 
kjøkkenurter; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig 
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker 
og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker; salg av tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; 
salg av husholdnings- og kjøkkenredskaper, kammer 
og svamper, børster (ikke malepensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
glassvarer, porselen og keramikk; salg av blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler. 
 
39 Arrangering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247865 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808478 
(220) Inndato: 2008.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG 
NIEUWEGEIN, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade, kjeks, vafler, kjeks og 
pepperkaker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247866 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808453 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, 0254 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Stativer for dekkoppbevaring. 
 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, barberhøvler, 
barberblader, barberredskaper, elektriske og ikke 
elektriske, barbermaskiner. 
 
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, DVDer, CDer; 
redningsvester, ekkolodd, undervannskameraer; 
startkabler for motorer; GPS. 
 
11 Elektrisk oppvarmede tepper og puter, ikke 
for medisinsk bruk, vannkjeler, elektriske; apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 
 
12 Barnevogner; sikkerhetsseter for barn for 
kjøretøyer; dekkstativ for kjøretøyer. 
 
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); bøker. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 

 
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; senger og 
sengeklær unntatt lintøy og sengetepper. 
 
21 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); 
kjølebager; kokekjeler, grytelokk, stekepanner. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser, senge- og bordtepper; sengeutstyr 
(sengetepper og lintøy), dyner, puter. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg for voksne og barn. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; hamburgere; 
kjøttekstrakter: konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pommes frites, 
stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, 
grønnsakssalater, tomatpuré. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, hamburgerbrød, rundstykker, 
lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, 
pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, 
krydderier; sandwiches. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; 
levende dyr; friske grønnsaker; frø og såvarer, naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, friske 
kjøkkenurter. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, 
PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, 
markedsstudier og -undersøkelser; spredning av 
reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell, flyveblad og 
vareprøver; rådgivning om reklame og om 
organisasjons- og forretningsledere og om 
forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av 
avtale om anskaffelse og salg av varer samt 
sortimentsrådgivning; salg av vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, av apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet,  
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder, av magnetiske databærere, grammofonplater, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, av 
brannslukningsapparater, av DVDer og CDer, av 
elektrisk oppvarmede tepper og puter, ikke for 
medisinsk bruk, vannkjeler, elektriske, av apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, av barnevogner og av 
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sikkerhetsseter for barn for kjøretøyer, av dekkstativ for 
kjøretøyer, av papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker, 
materialer til bokbinding, av fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, av klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av 
pensler, av skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler), av instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i 
andre klasser), av bøker, av håndverktøy og redskaper 
(manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler og skjeer, 
av hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner, barberhøvler, barberblader, barberredskaper, 
elektriske og ikke elektriske, og av barbermaskiner, av 
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, av senger og sengeklær unntatt lintøy og 
sengetepper, av husholdnings- og kjøkkenredskaper 
samt -beholdere, av kammer og svamper, av børster 
(ikke malerpensler), av materialer for børstebinding, av 
gjenstander til rengjøringsformål, av stålull, av råglass 
eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), 
av glassvarer, porselen og avkeramikk (ikke opptatt i 
andre klasser), av kjølebagger, av kokekjeler, grytelokk 
og av stekepanner, av tekstiler og tekstilvarer, ikke 
opptatt i andre klasser, av senge- og bordtepper, av 
sengeutstyr (sengetepper og lintøy), av dyner, av puter, 
av klær, fottøy, og hodeplagg for voksne og barn, av 
spill og leketøy, av gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser, av juletrepynt; salg av matvarer, 
husholdningsartikler, parfymeriprodukter; salg av kjøtt, 
fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede 
og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer 
og fett, av pommes frites, stekte poteter, løkringer, 
kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, 
tomatpuré; salg av 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 og sandwiches; salg av 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, og av friske 
kjøkkenurter; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig 
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker 
og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker; salg av tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; 
salg av husholdnings- og kjøkkenredskaper, kammer 
og svamper, børster (ikke malepensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
glassvarer, porselen og keramikk; salg av blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjernlng samt til sliping, såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler. 
 
39 Arrangering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247867 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808408 
(220) Inndato: 2008.07.02 
(300) Søknadsprioritet 2008.01.17 LI 2008/72 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 R & A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate 

DUBLIN 12, IE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdig drikke unntatt øl. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247868 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200804918 
(220) Inndato: 2008.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2007.10.12 US 77/302,786 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, 
MN55403-2467 MINNEAPOLIS, US 

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

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

 10 Flasker, tåtesmukker, narresmukker; 
biteringer for å lette tannfrembrudd. 
 
20 Møbler; madrasser; kleshengere, 
billedrammer; speil; barnegrinder; systemer for 
opphenging av stoff, ikke av metall; 
oppbevaringsbeholdere, ikke av metall; trekk for 
stelleputer; soveposer; støtdemperanordninger for 
vugger. 
 
21 Flaskebørster; barnepotter; kurver, ikke av 
metall; badekar for spedbarn; hårbørster og kammer. 
 
24 Puter og matter for bleieskift; sengekanter for 
vugger; sengedekker, vattepper og sengetepper; 
stikketepper og dyner; trekk for vattepper og dyner; 
vindusfortrekk; barnesengutstyr i form av tepper for 
vugger og senger, absorberende tepper, vugge- og 
sengetøy, putevar; håndklær, hettehåndklær og 
ansiktsvaskekluter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247869 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808687 
(220) Inndato: 2008.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

TGC 
(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:  

 10 Apparater og innretninger for måling av 
blodglukose. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247870 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808688 
(220) Inndato: 2008.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 
GROTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247871 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808692 
(220) Inndato: 2008.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Straume Rådgivning AS, Temahuset, 5353 STRAUME, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggevirksomhet og byggeledelse. 

 
42 Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet; 
rådgivning vedrørende byggteknikk. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247872 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200701396 
(220) Inndato: 2007.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,  P.O. 
Box 997, NSB3J2X2 HALIFAX, CA 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Manuelle tannbørster, elektriske tannbørster 
og deler og komponenter til disse varene; børster (ikke 
malerpensler) og materialer for børstebinding; 
tannpirkere; materialer og instrumenter for rengjøring 
og polering av naturlige eller kunstige tenner. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247873 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808693 
(220) Inndato: 2008.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Tristein AS, Vollsvn. 13H, Granfoss Næringspark, 1366 

LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

rådgivning vedrørende bygging. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 247874 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200808701 
(220) Inndato: 2008.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Teijin Pharma Ltd, 2-1, Kasumigaseki 3-chome, 
Chiyoda-ku, 100-0013 TOKYO, JP 

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

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

 5 Farmasøytiske preparater. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 247875 
(151) Reg.dato.: 2008.09.29 
(210) Søknadsnr.: 200714708 
(220) Inndato: 2007.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Skokanonen AB, Box 133, 71123 LINDESBERG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247876 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200806380 
(220) Inndato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet 2008.04.03 EU 006802714 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Pressalit Group A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Toalettseter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247878 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200710910 
(220) Inndato: 2007.09.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Helsport AS, Postboks 25, 7223 MELHUS, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Soveposer til camping; poseovertrekk til 

soveposer. 
 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, 
seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til 
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; fjellduker. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser. 
 
25 Hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247879 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200801207 
(220) Inndato: 2008.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 EDB Business Partner ASA, Postboks 640 Skøyen, 

0214 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige 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, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner 
(hardware); programvare (software); IT-systemer; 
apparater og utstyr for utarbeidelse av programvare og 
IT-systemer; computer periferutstyr; ytre enheter for 
computere; databehandlingsapparater og -innretninger; 
optiske databærere; innregistrerte programmer for 
datamaskiner; magnethukommelse for datamaskiner; 
dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; 
dataprogrammer [nedlastbar programvare]; magnetiske 
databærere; monitor som databehandlingsmateriell; 
monitor som datamaskinvare; musematter; elektroniske 
oppslagstavler; optiske databærere; optiske lesere; 
skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; 
publikasjoner; skolemateriell; undervisningsmateriell 
[unntatt apparater]; brukerveiledninger; manualer. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester 
relatert til elektronisk kommunikasjon; fremskaffelse av 
tilgang til databaser; informasjon om 
telekommunikasjon; kommunikasjon ved 
dataterminaler. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; instruksjon [opplæring]; 
organisering og ledelse av konferanser, kongresser, 
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seminarer og symposium; arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; undervisning; utgivelse av bøker. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner, 
dataprogrammer og IT-systemer; programmering for 
datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; 
utarbeidelse av dataprogrammer og datasystemer; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; design av 
computersystemer; teknisk forskning; forskning og 
utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av 
dataprogrammer; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet vedrørende 
datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter 
fra fysisk til elektronisk media; konvertering av 
dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; 
kopiering av dataprogrammer; kvalitetskontroll; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
programmering for datamaskiner; utleie av 
datamaskiner, dataprogrammer og webserver; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell 
[tilby vertsserver for andres hjemmesider]; rådgivnings- 
og konsulenttjenester relatert til IT-drift. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247880 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200715629 
(220) Inndato: 2007.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 teksten bands best friend på et bånd med en stjerne i 

bakgrunn 
(730) Innehaver: 

 Therese Asker, Øyenveien 20, 1825 TOMTER, 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. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  
Rådgivning og veiledningstjenester innenfor områdene 
pr , promotering, markedsføring, 
relasjonsmarkedsføring, ledelse, prosjektledelse, 
annonse- reklamevirksomhet, konseptutvikling, og 
utarbeidelse av musikk  og musikk-
kulturinformasjonsmateriell. Servicetjenester slik 
beskrevet i klasse 35 rettet mot kultur- og 
musikksektoren. Salg av bedriftsprofileringsvarer, 
herunder t-skjorter, svettebånd, luer, sko, topper, 
undertøy, kleskollektioner og diverse klær. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. Utdannelse, kurs, 
konsulenttjenester, veiledning og rådgivningstjenester 
innenfor området kulturelle aktiviteter. Bookingtjenester 
og musikk management. Konsert-, turne- og 
festivalarrangering.  Informasjonssenter vedrørende 
musikk og moderne kultur. Service tjenester rettet mot 
artister/musikere management, manager tjenester og 
turne-ledelse rettet mot artister / musikere. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

54 
 

(111) Reg.nr.: 247881 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200705404 
(220) Inndato: 2007.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Lifted Research Group, 1 Capital Drive, CA92630-2203 
LAKE FOREST, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder t-
skjorter, vevde skjorter, behagelige topper med korte 
eller lange ermer, bodier, gensere, vester, blazere, 
dresser, jakker, kåper, frakker, anorakker, parkasser, 
jeans, bukser, slacks, kjoler, skjørt, shorts, overaller, 
sokker, belter, hansker, votter, treningssko, sko, 
sandaler, flip-flops, støvler, pensko, badetøy, pyjamas, 
boksershorts, undertøy, dameundertøy, truser, 
underskjørt, skiantrekk, snowboardantrekk, saronger, 
baseballcapser, hatter, ull-luer og store mønstrede 
tørklær. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247882 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200705405 
(220) Inndato: 2007.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Lifted Research Group, 1 Capital Drive, CA92630-2203 

LAKE FOREST, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Vellukt og toalettartikler; herunder cologne, 

parfyme, eau-de-cologne, eau-de-parfyme/eau-de-
toalett, cologne-vann; deodoranter, antiperspiranter, 
velluktende spray, kroppsspray brukt som personlig 
deodorant og som parfyme, deodoranter for klær og 
stoffer; røkelse og røkelsespinner, potpurri, og parfyme 
for rom; såper, herunder deodorantsåper i flytende, fast 
eller gel-form, boblebad, badesalt, bademelk, 
badesåper i flytende, fast eller gel-form, kroppslosjoner, 
håndlosjoner, kroppsdyprensekremer, 
etterbarberingslosjoner, barberingslosjoner, 
barberskum, losjoner for a lindre barberbladhumper, og 
hudfuktighetsgivende produkter; tannpasta og tanngel; 
kosmetikk herunder ansiktsmakeup, dekksminke for 
ansiktet, ansiktspudder, underlagssminke, leppestift, 
kremer for leppene, glansleppestift, 
neglepoleringsmidler, neglekremer, neglepleie-
preparater, slipebrett, øye-makeup, øyeliner, 
øyeskygge, øyesminkefjerner, mascara, blush-sminke, 
pudderdaser med makeup, solbeskyttelsespreparater, 
solbruningspreparater, selvbruningspreparater, 
selvbruningsmelk og selvbruningskremer, 
bruningskremer for akselerert bruning, selvbrunings-
losjoner, -melk og -kremer, hårpleiepreparater, 
herunder sjampo, gel, pomader, spray, mousse og 
balsam for hårstilisering og hårpleie, 
kondisjoneringspreparater for håret og for hårstilisering.
 
9 Apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd og bilder, herunder 
telekommunikasjonsprodukter og tilbehør for disse, 
mobiltelefoner, mobiltelefondeksler, bærevesker 
spesialdesignet for mobiltelefoner/cellofan, belteklips 
for mobiltelefoner/cellofan, batteriladere og 
hodetelefoner/øretelefoner, mobiltelefoner integrert 
med en personlig digital assistent; 
forhåndsinnregistrerte CD og DVD'er inneholdende 
rock og hip-hop-musikk, elektronisk og vitenskaplig 
apparater og instrumenter herunder personlige digitale 
assistenter og bærbare datamaskiner, MP3-spillere, 
fotografisk utstyr, optiske apparater og instrumenter 
herunder fullspekter av briller, brilleglass, solbriller, 
brilleinnfatninger og tilbehør til disse varer.   
 
14 Kronometriske instrumenter, herunder ur og 
klokker, varer av edelt metall eller belagt dermed, 
herunder juvelervarer, smykkeskrin. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

55 
 

(111) Reg.nr.: 247883 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200802229 
(220) Inndato: 2008.02.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 

ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247884 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808719 
(220) Inndato: 2008.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medisinske apparater og instrumenter, 
nemlig brystlokaliseringsmarkør, samt deler og tilbehør 
til de nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247885 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808721 
(220) Inndato: 2008.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 11148 
STOCKHOLM, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetiske produkter for dyr 
 
5 Veterinære preparater og produkter 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247886 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200715931 
(220) Inndato: 2007.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, NO 

(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. 
 
2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

56 
 

(111) Reg.nr.: 247887 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808455 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Undervisningskompaniet AS, Holbergsgate 41, 4614 
KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Undervisning, kurs, opplæring. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247888 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808402 
(220) Inndato: 2008.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Altia Plc, Salmisaarenranta 7, 00180 HELSINGFORS, 
FI 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
detalj- og engrossalgstjenester relatert til alkoholholdige 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247889 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808405 
(220) Inndato: 2008.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

OPTI-STEP 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sealed Air Corp, 200 Riverfront Boulevard, NJ07407 
ELMWOOD PARK, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Lydabsorberende gulvdekkeunderlag; 
lydkontrollerende gulvdekkeunderlag. 
 
19 Gulvdekkeunderlag; konstruksjonsmaterialer, 
nemlig en undergulvmembran, ikke av metall, for bolig- 
og kommersiell lydisoleringsbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247890 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200602928 
(220) Inndato: 2006.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Nixon Inc, 1 South Coast Highway, CA92024 
ENCINITAS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Juvelervarer og bijouteri; armbånd; 
ornamenter og smykker av edelt metall, inkludert 
hengende ornamenter og ornamentale pins; 
mansjettknapper; edelstener og halvedelstener; ur og 
klokker, deler til forannevnte varer; tilbehør til ur og 
klokker, inkludert remmer, kjeder, stropper og etuier; 
etuier og bokser for smykker av edle metaller, deres 
legeringer eller overtrukne hermed; medaljonger og 
skilt av edle metaller, deres legeringer eller overtrukne 
hermed; nøkkelringer, nøkkeletuier, nøkkeletiketter og 
nøkkellommer av edle metaller, deres legeringer eller 
overtrukne hermed. 
 
25 Klær, inkludert våtdrakter og andre 
beskyttelsesklær som spesielt skal benyttes til 
brettsport eller vannsport, men unntatt beskyttelsesklær 
og beskyttelsesklær i forbindelse med 
motorsykkelkjøring; strømper; klær- og motetilbehør i 
denne klassen, inkludert belter, slips, skjerf, hansker og 
votter; dekorative reimer og stropper; fottøy, inkludert 
sokker, sko, støvler, støvletter, sandaler og tøfler; 
hodeplagg, inkludert hatter, capser, luer, skyggeluer, 
ulluer; våtdrakter, våtdraktsvester, våtdraktsstøvler, 
våtdraktshansker, våtdraktshetter- og luer, 
våtdraktsshortser og våtdraktstopper. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

57 
 

(111) Reg.nr.: 247891 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200605166 
(220) Inndato: 2006.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Aksel Fossbakken, Kornblomstsvingen 22, 4027 
STAVANGER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske og elektroniske styresystemer til 
hydraulisk heisinnretning for boring og/eller 
rørhåndtering til bruk på bore- og overhalingsrigger 
offshore og på land. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, 
forskning og utvikling; industriell analyse, design og 
utvikling knyttet til hydrauliske heisinnretninger for 
boring og/eller rørhåndtering til bruk på bore- og 
overhalingsrigger offshore og på land og elektriske og 
elektroniske styresystemer til slike; konsulentbistand 
ved oljefelt; industridesign; ingeniørvirksomhet; 
kvalitetskontroll. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247892 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808456 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Ambitiongroup AS, Munkedamsveien 53B, 0250 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
 
41 Kursvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
utdanningsvirksomhet. 
 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling dertil industriell analyse og 
forskning,utvikling av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247893 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808725 
(220) Inndato: 2008.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Karenslyst Allé 9b, 0278 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, dataspill. 

 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 
herunder bedriftsundersøkelser, markedsstudier, 
innsamling av informasjon til bruk i databaser, PR 
virksomhet; fjernsynsreklame; on-line annonsering på 
datanettverk, konsulentvirksomhet vedrørende 
personalspørsmål, personellrekruttering; layouttjenester 
for reklameformål; skriving av reklametekster, 
organisering av handels- og reklameutstillinger, 
presentasjon av varer i media, for salgsformål 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. Herunder 
organisering av konkurranser, kulturelle aktiviteter og 
konferanser; oversettelse; produksjon av radio og 
fjernsynsunderholdning, tekstforfattervirksomhet, 
oversettelse; layouttjenester; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse 
og forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer Herunder analysering av 
datasystemer; utarbeidelse og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, design av 
computersystemer; utleie av software; opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre, datatjenester i form 
av sikkerhetstjenester for dataprogrammer; grafisk 
design, industridesign; interiørdekorering. 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. Herunder 
rådgivning for immateriell eiendomsrett, overvåkning av 
immaterielle rettigheter; forvaltning av 
opphavsrettigheter; lisensiering av dataprogrammer; 
registrering av domenenavn 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

58 
 

(111) Reg.nr.: 247894 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808729 
(220) Inndato: 2008.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Karenslyst Allé 9b, 0278 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, dataspill. 

 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
Herunder bedriftsundersøkelser, markedsstudier, 
innsamling av informasjon til bruk i databaser, PR 
virksomhet; fjernsynsreklame; on-line annonsering på 
datanettverk, konsulentvirksomhet vedrørende 
personalspørsmål, personellrekruttering; layouttjenester 
for reklameformål; skriving av reklametekster, 
organisering av handels- og reklameutstillinger, 
presentasjon av varer i media, for salgsformål. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. Herunder 
organisering av konkurranser, kulturelle aktiviteter og 
konferanser; oversettelse; produksjon av radio og 
fjernsynsunderholdning, tekstforfattervirksomhet, 
oversettelse; layouttjenester; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse 
og forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer Herunder analysering av 
datasystemer; utarbeidelse og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, design av 
computersystemer; utleie av software; opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre, datatjenester i form 
av sikkerhetstjenester for dataprogrammer; grafisk 
design, industridesign; interiørdekorering. 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. Herunder 
rådgivning for immateriell eiendomsrett, overvåkning av 
immaterielle rettigheter; forvaltning av 
opphavsrettigheter; lisensiering av dataprogrammer; 
registrering av domenenavn. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 247895 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200803370 
(220) Inndato: 2008.03.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

LEAVE AN IMPRESSION 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, Chivas House, 72 
Chancellors Road, W69RS LONDON, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Brennevin, likører, whisky, cocktails; whisky 
baserte drikker; brennevinsbaserte drikker; viner; ferdig 
drikkbare alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

59 
 

(111) Reg.nr.: 247896 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808726 
(220) Inndato: 2008.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Karenslyst Allé 9b, 0278 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, dataspill. 

 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
Herunder bedriftsundersøkelser, markedsstudier, 
innsamling av informasjon til bruk i databaser, PR 
virksomhet; fjernsynsreklame; on-line annonsering på 
datanettverk, konsulentvirksomhet vedrørende 
personalspørsmål, personellrekruttering; layouttjenester 
for reklameformål; skriving av reklametekster, 
organisering av handels- og reklameutstillinger; 
presentasjon av varer i media, for salgsformål. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. Herunder 
organisering av konkurranser, kulturelle aktiviteter og 
konferanser; oversettelse; produksjon av radio og 
fjernsynsunderholdning, tekstforfattervirksomhet, 
oversettelse; layouttjenester; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse 
og forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. Herunder analysering av 
datasystemer; utarbeidelse og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, design av 
computersystemer; utleie av software; opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre, datatjenester i form 
av sikkerhetstjenester for dataprogrammer; grafisk 
design, industridesign; interiørdekorering. 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. Herunder 
rådgivning for immateriell eiendomsrett, overvåkning av 
immaterielle rettigheter; forvaltning av 
opphavsrettigheter; lisensiering av dataprogrammer; 
registrering av domenenavn. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 247897 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200809289 
(220) Inndato: 2008.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2008.02.27 US 77/407,116 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247898 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808458 
(220) Inndato: 2008.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

scope driven management 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ambitiongroup AS, Munkedamsveien 53B, 0250 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter, rådgivning om organisasjons og 
forretningsledelse; rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse, systematisering av informasjon for 
bruk i databaser.  
 
41 Kursvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
utdanningsvirksomhet. 
 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling dertil;  industriell analyse og 
forskning; utvikling av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

60 
 

(111) Reg.nr.: 247899 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200808727 
(220) Inndato: 2008.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Karenslyst Allé 9b, 0278 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, dataspill 

 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
Herunder bedriftsundersøkelser, markedsstudier, 
innsamling av informasjon til bruk i databaser, PR 
virksomhet; fjernsynsreklame; on-line annonsering på 
datanettverk, konsulentvirksomhet vedrørende 
personalspørsmål, personellrekruttering; layouttjenester 
for reklameformål; skriving av reklametekster, 
organisering av handels- og reklameutstillinger, 
presentasjon av varer i media, for salgsformål. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. Herunder 
organisering av konkurranser, kulturelle aktiviteter og 
konferanser; oversettelse; produksjon av radio og 
fjernsynsunderholdning, tekstforfattervirksomhet, 
oversettelse; layouttjenester; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse 
og forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer Herunder analysering av 
datasystemer; utarbeidelse og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, design av 
computersystemer; utleie av software; opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre, datatjenester i form 
av sikkerhetstjenester for dataprogrammer; grafisk 
design, industridesign; interiørdekorering. 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. Herunder 
rådgivning for immateriell eiendomsrett, overvåkning av 
immaterielle rettigheter; forvaltning av 
opphavsrettigheter; lisensiering av dataprogrammer; 
registrering av domenenavn. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

(111) Reg.nr.: 247900 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200701414 
(220) Inndato: 2007.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Janic & Carlo AS, Sandstuveien 70, 0680 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; 
trillebager, handlenett, handlevesker, 
dokumentmapper, reisevesker og strandvesker. 
 
22 Tau, reip, hyssing, nett, canvasnett, 
presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); 
poser og sekker av tekstil for emballasje. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247901 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200708987 
(220) Inndato: 2007.08.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 American Automobile Association Inc, 1000 AAA Drive, 

FL32746 HEATHROW, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Tidsskrifter, pamfletter, hefter, 

kunderegistere, kart, veikart, bykart og andre kart; trykt 
tur- og ruteinformasjon. 
 
35 Organisasjonsvirksomhet for å fremme 
interessene til bilister og reisende som bruker 
motorkjøretøyer; lobbyvirksomhet vedrørende 
lovgivning for trygge og økonomiske reiser med 
motorkjøretøyer; operasjon og vedlikehold av 
motorkjøretøyer, sikkerhetstesting og 
konsulentvirksomhet i relasjon til forbrukerprodukter- 
testing av motorkjøretøyer, holdbarhetstester av 
motorkjøretøyer, samt testing av automotive produkter 
og andre produkter relatert dertil. 
 
36 Justering og inndrivelse av 
skadeerstatningskrav; forsikringsvirksomhet, nemlig 
tegning av forsikring, plassering av forsikring med 
underassurandører; finansielle tjenester, nemlig 
utstedelse, betaling og innhenting av reisesjekker; 
bankvirksomhet, nemlig termininnskudd; 
investeringsrådgivnings- og konsulentvirksomhet; 
kredittkort- og billånvirksomhet. 
 
37 Veiredningstjenester. 
 
39 Reisebyråvirksomhet, nemlig reservasjon og 
bestilling av transport av personer og bagasje. 
 
41 Kjøreundervisning og -instruksjon; ledelse av 
sikkerhetskampanjer for trafikk og fotgjengere. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247902 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807559 
(220) Inndato: 2008.06.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Equiline snc di Marchetto Paolo e C, Via dell'Economia, 

5, 35010 TREBASELEGHE (PD), IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Redningsluer, -hetter og -caps, 

beskyttelsesbriller og klær, særlig slike til å forhindre 
skader ved hestefall. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, kammer og svamper; børster (ikke 
malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander 
til rengjøringsformål, særlig rengjøringsgjenstander for 
hester og alle andre dyr. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247903 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808755 
(220) Inndato: 2008.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG 

NIEUWEGEIN, NL 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247904 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808754 
(220) Inndato: 2008.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Cloudco Inc, One American Road, OH44144 
CLEVELAND, US 

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

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

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247905 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808756 
(220) Inndato: 2008.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Sunkist Growers Inc, 14130 Riverside Drive, CA 91423 
SHERMAN OAKS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Friske frukter; friske grønnsaker; 
ubehandlede nøtter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247906 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808758 
(220) Inndato: 2008.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 ratiopharm AS, Billingstadsletta 19A, 1375 
BILLINGSTAD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytisk preparat. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247907 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807523 
(220) Inndato: 2008.06.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

BIOGEL NON-SURGICAL 
PROCEDURE 

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

 Regent Medical Ltd, 1 Silk Street, EC2Y8HQ LONDON, 
GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Kirurgiske hansker. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247908 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807856 
(220) Inndato: 2008.06.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Reka Kaapeli OY, Pl 12, SF-05801 Hyvinkää, FI 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Kabler. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247909 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808145 
(220) Inndato: 2008.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Asker Produkt AS, Gamle Borgen vei 4, 1383 ASKER, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Arbeidsformidling. 
 
41 Yrkesveiledning, veiledning, utdannelse, 
undervisning, skoler. 
 
43 Catering, kafeer, kantiner. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247910 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200809293 
(220) Inndato: 2008.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2008.02.27 US 77/407,150 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247911 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808728 
(220) Inndato: 2008.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Karenslyst Allé 9b, 0278 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, dataspill. 

 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
Herunder bedriftsundersøkelser, markedsstudier, 
innsamling av informasjon til bruk i databaser, PR 
virksomhet; fjernsynsreklame; on-line annonsering på 
datanettverk, konsulentvirksomhet vedrørende 
personalspørsmål, personellrekruttering; layouttjenester 
for reklameformål; skriving av reklametekster, 
organisering av handels- og reklameutstillinger, 
presentasjon av varer i media, for salgsformål. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. Herunder 
organisering av konkurranser, kulturelle aktiviteter og 
konferanser; oversettelse; produksjon av radio og 
fjernsynsunderholdning, tekstforfattervirksomhet, 
oversettelse; layouttjenester; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse 
og forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer Herunder analysering av 
datasystemer; utarbeidelse og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, design av 
computersystemer; utleie av software; opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre, datatjenester i form 
av sikkerhetstjenester for dataprogrammer; grafisk 
design, industridesign; interiørdekorering. 
 
45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. Herunder 
rådgivning for immateriell eiendomsrett, overvåkning av 
immaterielle rettigheter; forvaltning av 
opphavsrettigheter; lisensiering av dataprogrammer; 
registrering av domenenavn. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247912 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200806346 
(220) Inndato: 2008.05.09 
(300) Søknadsprioritet 2007.11.19 US 77/332,800 

2007.11.19 US 77/332,881 
2007.11.19 US 77/332,890 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, 

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331, LU 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Bærbare elektroniske innretninger for mottak 

og lesing av tekst og bilder og lyd via trådløs internett 
tilgang og for å vise elektronisk publisert materiale, 
nemlig bøker, tidsskrifter, aviser, magasiner, 
multimedia presentasjoner; computer hardware og 
software på området tekst-, bilde, og lydoverføring og -
fremvisning.    
 
38 Trådløs bredbånd kommunikasjonstjenester; 
trådløse digitale meldingstjenester basert på tekst eller 
numerisk, kommunikasjon via trådløse elektroniske 
leseinnretninger, overføring av tekst, bilder og lyd via 
en bærbar elektronisk innretning.  
 
41 Fremskaffelse av informasjon på området 
elektronisk offentliggjøring i alle former, via et globalt 
computer informasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247913 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200809292 
(220) Inndato: 2008.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2008.02.27 US 77/407,145 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247914 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200809294 
(220) Inndato: 2008.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2008.02.27 US 77/407,152 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247915 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200805853 
(220) Inndato: 2008.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Anne Bremnes, Sørvangen 24, 0282 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand vedrørende driften eller ledelse av et 
handelsforetak. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247916 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807814 
(220) Inndato: 2008.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Yamanu Norge AS, Munkedamsveien 53B, 0250 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand til bedriftsledelse; konsultasjoner om 
bedriftsledelse; konsultasjon for bedrifts- og 
forretningsledelse; rasjonaliseringsekspertise. 
 
42 Konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
konsulenttjenester i forbindelse med energisparing; 
sikkerhetstjenester i forbindelse med datavirus. 
 
45 Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247917 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807039 
(220) Inndato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Weco-AirCargo A/S, Skøjtevej 29-31, 2770 KASTRUP, 
DK 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; reparasjon og vedlikehold av 
fly. 
 
39 Transportvirksomhet; pakking og 
oppbevaring av varer; arrangering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247918 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807043 
(220) Inndato: 2008.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gels 
og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; eteriske 
oljer for personlig bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247919 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200711080 
(220) Inndato: 2007.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Metronia SA, c/Antonio Cabezón 89, 28034 MADRID, 

ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektronisk utstyr, herunder 

datamaskinkontrollere, automatiske balluttrekk, 
visualiseringssystemer, tilleggsskjermer for spillere, 
tilleggsutstyr for lyd, alle forannevnte varer gjelder 
fasiliteter til bingorom, video- og lydutstyr; optiske 
apparater for måling, kontroll 
(overvåking),underholdningsmaskiner, 
salgsautomater/spilleautomater, opptaks-
/innspillingsbokser.   
 
28 Bingopakker, spill, bordspill, spilleautomater, 
baller for spill og leketøy. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247920 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807052 
(220) Inndato: 2008.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(558) Merket er et  merke i farger 
(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, skalldyr, fjærkre og vilt; pålegg av 
de nevnte; kjøttekstrakter; posteier, patéer; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
potetmos; geleer, syltetøy, kompotter,  egg, melk og 
melkeprodukter; frokostsalater; oster, kaviar, spiselige 
oljer og fett; margarin; smør.   
 
30 Kaffe, te, iste, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, 
konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver 
salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjøttkraft; 
søtsaker; majoneser; majonesbaserte dressinger og 
majonesbaserte salater; nudler; pasta; posteier 
(bakverk),  puddinger; salatdressinger; 
sjokolade; smørbrød; sushi.    
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser, friske frukter og grønnsaker, frø, korn, nøtter, 
mandler, nøtter for næring og såvarer, fjærkre, egg, 
fisk, skalldyr, herunder østers, muslinger, krepsdyr og 
hummer, naturlige planter, friske kjøkkenurter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt.    
 
32 Fruktjuicer og fruktdrikker, saft; mineralvann; 
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247921 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808164 
(220) Inndato: 2008.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Gullsmed Heyerdahl AS, Road Amundsens gt. 6, 0161 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Hodetelefoner og annen forbrukerelektronikk 
av edle metaller og edle stener  
 
14 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   

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247922 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808165 
(220) Inndato: 2008.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Gullsmed Heyerdahl AS, Road Amundsens gt. 6, 0161 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hodetelefoner og annen forbrukerelektronikk 

av edle metaller og edle stener.  
 
14 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.    
 
35 Salg av smykker og klokker og 
forbrukerelektronikk med edle stener. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247923 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807367 
(220) Inndato: 2008.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Sport Factory AS, Åsanemyrane 320, 5131 NYBORG, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, fottøy, hodeplagg 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247924 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200804923 
(220) Inndato: 2008.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 BioOffice AS, Postboks 22, 1471 LØRENSKOG, NO 

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

plass, 0129 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Spesialdyrkede planter. 
 
35 Abonnementsavtaler. 
 
37 Oppfølging/service av planteelementer og 
belysningsutstyr. 
 
41 Opplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247925 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200804924 
(220) Inndato: 2008.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 BioOffice AS, Postboks 22, 1471 LØRENSKOG, NO 
(740) Fullmektig: 

 Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs 
plass, 0129 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Spesialdyrkede planter. 

 
35 Abonnementsavtaler. 
 
37 Oppfølging/service av planteelementer og 
belysningsutstyr. 
 
41 Opplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247926 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807815 
(220) Inndato: 2008.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Yamanu Norge AS, Munkedamsveien 53B, 0250 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand til bedriftsledelse; bistand ved 
forretningsledelse; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; konsultasjoner om bedriftsledelse; 
konsulentbistand i forretningssaker; 
rasjonaliseringsekspertise. 
 
42 Konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
konsulenttjenester i forbindelse med energisparing; 
sikkerhetstjenester i forbindelse med datavirus. 
 
45 Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247927 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200713191 
(220) Inndato: 2007.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

C-MAP 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jeppesen Sanderson Inc, 55 Inverness Drive, 
CO80112-5498 EAST ENGLEWOOD, 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; software for marin 
navigasjon; software anvendt for å aksessere GPS 
data, navigasjonsinformasjon og kart; nedlastbare 
elektroniske datafiler og databaser bestående av 
marine kartografitabeller og navigasjonsinformasjon, 
data, kart og bilder; elektroniske lagringsmedier, nemlig 
CD-ROM, DVD, data harddisker og floppydisker, 
minnekort og minnekassetter bestående av marine 
kartografitabeller, navigasjonsinformasjon, data og 
bilder anvendt i forbindelse med dataututstyrte 
navigasjonsanordninger. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247928 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200606335 
(220) Inndato: 2006.06.20 
(300) Søknadsprioritet 1999.05.18 FI 9901565 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Metso Corp, Fabianinkatu 9A, 00130 HELSINGFORS, 
FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Uedle metaller og legeringer av disse; stål, 
metallegeringer; støpegods og metallstøpegods; 
pulvermetallurgiprodukter, nemlig produkter fremstilt 
ved bruk av varm isostatisk pressemetode. 
 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer 
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
maskiner og apparater og deres deler for fremstilling og 
bearbeiding av mekanisk og kjemisk pulp, cellulose, 
papir, papp, vev og ikke vevd stoff; ulike 
maskinseksjoner for alle forannevnte maskiner; 
maskiner og utstyr for lagring av tre og tømmer; 
avbarkingsanordninger og anordninger for bearbeiding 
av bark; flishuggere, sponskjæremaskiner, maskiner og 
apparater for siling, sortering og vasking av flis og 
trespon; tanker og containere som del av en 
fremstillingsprosess for lagring, forbehandling, koking 
og bleking av pulp; reaktortanker og -containere som 
en del av en maskin i en fremstillingsprosess; transport- 
og mateapparater som del av fremstillingsprosess; 
desintegratorer og sileinnretninger, separatorer, 
virvelsorterere, filtreringsinnretninger og filtre, siler, en 
del av fremstillingsprosess; desintegratorer og 
sileinnretninger, separatorer, virvelsorterere, 
filtreringsinnretninger og filtre, siler, sikter (sortere); 
presser; blandeinnretninger; apparater for produksjon 
av resirkulert fiber, apparater for avsverting av 
resirkulert papir; apparater for produksjon og 
behandling av beleggingsfarger, impregneringsmidler, 
blekingskjemikalier og papirbearbeidingskjemikalier, 
maskiner og apparater for foredling av papir og kartong; 
trykkmaskiner; vakuummetalliseringsmaskiner; 
maskiner og apparater for viderebehandling av 
plastfolier og aluminiumsfolier; maskiner og apparater 
for prosessindustrien; maskiner og apparater for 
sagbruksindustrien; maskiner, apparater for fremstilling, 
behandling og viderebehandling av trevirkebaserte ark- 
og plateprodukter samt kryssfiner og finert tremateriale; 
apparater for tørking av trespon og fiber samt 
energigenereringsapparater dertil; lagringsroboter, 
sager og skjæremaskiner; hydrauliske motorer og 
mekaniske drivinnretninger; tannhjulsenheter, kløtsjer, 
koplinger og transmisjonskomponenter (unntatt for 
landkjøretøyer); valser, valseovertrekk og -
bestrykninger; pumper, vifter og blåsere; stengeog 
styreventiler, ventilstillere, digitale ventilregulatorer; 
bulldosere, lasteinnretninger, gravemaskiner, gate- og 
veivedlikeholdsmaskiner, skogsmaskiner og 
skoghøstingsmaskiner, masseforflytningsdumpere, 
gravemaskinlasteinnretninger, gruvemaskineri, laste- 
og lasthåndteringsutstyr; mekaniske anordninger for 
styring av funksjonene til skogsmaskiner; knuseverk, 
steinknusere, slipeverk og anordninger som anvendes i 
pulveriserings-, male- og knuseprosesser; maskineri og 
apparater for gruveindustrien; maskiner for bygging av 
veier og motorveier; maskiner og apparater for 
redusering av utslipp, effluenter og andre utstrømninger 
samt for behandling av avfall; deler og tilbehør for alle 
forannevnte varer, maskiner og apparater. 



registrerte varemerker 2008.10.06 - 41/08

 

70 
 

 
9 Vitenskapelige, geodetiske, elektriske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, og 
undervisning; databehandlingsutstyr; datamaskiner, 
computermonitorer og -terminaler, computer software; 
dataprogrammer for dimensjonering og valg av ventiler; 
apparater for kontroll og regulering av prosesser; 
elektriske aktiveringsanordninger og deres 
styringssystemer, pneumatiske aktuatorer og deres 
styringssystemer; elektriske, hydrauliske og 
pneumatiske måleinstrumenter og styringsenheter; 
automatisk testutstyr for pulp, papir og papp, 
fiberlegdeanalysatorer og kappatallanalysatorer; 
apparater og systemer for å overvåke driften, tilstanden 
og ytelsen til pulpfremstillingsutstyr, papir-, papp-, vev- 
og ikke-vevmaskiner, og av maskiner for 
trevirkebaserte ark- og plateprodukter; apparater og 
systemer for å overvåke driften og tilstanden til 
skogsmaskiner, knuseverk og desintegratorer og deres 
tilbehør og anordninger for styring, overvåkning, og 
regulering av deres funksjoner; datainnsamlingsutstyr 
for skogsmaskiner, knuseverk og desintegratorer; 
fjernstyringssystemer for skogsmaskiner, knuseverk og 
desintegratorer; skogsmaskinsimulatorer; systemer for 
overvåkning av tilstanden til ventiler; styrings-, 
overvåknings- og reguleringsanordninger, inkludert 
elektroniske og datastyrte prosesstyringsanordninger, 
spesielt for maskiner og apparater i treforedlings- og -
energiindustriene; lagringsautomatiseringssystemer; 
deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, 
apparater og systemer. 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
og luftkondisjonering; ventilasjonsutstyr; tørke- og 
ventileringsapparater for maskiner for produksjon og 
foredling av trevirkebaserte ark og plater, pulp, papp, 
vev og ikke-vevd stoff; dampgeneratorer og -
kondensatorer; lufthåndteringsutstyr, hetter, filtre; 
varmegjenvinningsapparater og -systemer; luft- og 
vannbehandlingssystemer for treforedlingsindustrien; 
deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, 
apparater og systemer; maskiner og apparater for 
rensing av luft og vann. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; bygge- og reparasjonsarbeid 
og -virksomhet; installasjons-, oppførings- og 
montasjearbeid og -virksomhet, og vedlikehold og 
vedlikeholdstjenester; bygge- og reparasjonsarbeid og -
virksomhet, installasjons-, oppførings- og 
montasjearbeid og -virksomhet, og 
vedlikeholdstjenester relatert til skogsmaskiner og 
knuseverk og ventiler og deres deler. 
 
40 Bearbeiding av materialer. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; 
dataprogrammering; teknisk ekspertise og 
engineeringsvirksomhet; tekniske datatjenester, teknisk 
rådgivning, tegning, overvåkning og kontroll; forskning 
og utvikling og industridesigntjenester; design- og 
engineeringvirksomhet relatert til prosessene, 
maskinene og deres deler i pulp- og papirindustrien, i 
papirforedlingsindustrien og i trevirkebasert arkog 
plateproduktindustri; designtjenester relatert til 
skogsmaskiner og knuseverk og ventiler og deres 
deler. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247929 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200806536 
(220) Inndato: 2008.05.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 StepStone ASA, Thunes vei 2, 0274 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datasoftware for et HR- 
administrasjonssystem som tilveiebringer elektronisk 
behandling og administrasjon av jobbkandidatvideoer 
og -data og letter vedlikeholdet av og tilgangen til en 
søkbar beskyttet database over jobbkandidater for 
arbeidsgivere over et globalt datanettverk; 
databasesoftware innen områdene for 
personaladministrasjon, ledelsesadministrasjon, 
sporing, overvåkning, automatisering og vurdering av 
prosesser vedrørende bemanning, ansettelse, 
rekruttering og arbeidstakerretensjon, 
arbeidsstyrkelogistikkhåndtering og -planlegging og 
beslutningsstøtte; datamaskinlesbar database av 
informasjon relatert til HR, karriere, ansettelse, 
rekruttering, retensjon og plassering; software brukt til å 
automatisere og lette 
arbeidstakerrekrutteringsprosessen, til å administrere 
og spore informasjon vedrørende jobbkandidater, til å 
fremskaffe arbeidstakervurderinger og 
oversiktsredskaper for arbeidsgivere og til å håndtere 
online arbeidstakersøknader; datahardware og 
datasoftware for databaseadministrasjon; datahardware 
og datasoftware til å muliggjøre søking av data og 
tilknytning til databaser og internett; datasoftware for 
applikasjons- og databaseintegrasjon; datasoftware for 
billedbehandling, for dokumenthåndtering, for 
utskriftshåndtering, for nettverksoverføring og mottak, 
for dokumentutarbeidelse, for databaseadministrasjon 
og for dokument- og billedbehandling; elektronisk 
database innregistrert på datamedia; apparater, 
instrumenter og media for opptak, reproduksjon, 
bæring, lagring, behandling, manipulering, overføring, 
kringkasting, gjenfinning og gjengivelse av musikk, lyd, 
bilder, tekst, signaler, software, informasjon, data og 
kode; lydopptak, videoopptak og dataregistreringer; kort 
som bærer kodede eller magnetiske data for 
anvendelse av automatiske maskiner eller apparater; 
dataprogrammer lagret på databærere, herunder 
magnetiske databærere; databærere for datamaskiner 
som har software innregistrert derpå; 
datalagringsmedia og -innretninger; forhåndsregistrerte 
databærere for bruk med datamaskiner; programmer 
for databehandlingsapparater (innregistrerte); 
datasoftware for læringsadministrasjon og -håndtering. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
bøker; brosjyrer og publikasjoner; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater).  
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35 HR-rådgivning; HR-konsultasjoner; HR-
administrasjon; tjene som HR-avdeling for andre; 
karriereplassering; informasjonsvirksomhet relatert til 
jobb og karrieremuligheter; annonse- og 
reklamevirksomhet; talentbyråer (ledelse eller 
ansettelse); markedsføring, annonsering og 
salgsfremmende tjenester; spredning av annonse-, 
reklame- og salgsfremmende materiale; spredning av 
reklame og annonser for andre via et online 
kommunikasjonsnettverk på Internett; annonse-og 
reklamevirksomhet ved overføring av online publisitet 
for tredjemenn gjennom elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; promotering, annonsering og 
markedsføring av online nettsteder; rådgivning innen 
området for forretningsadministrasjon og 
markedsføring; arrangering av bedriftsintroduksjoner; 
assistanse, rådgivningstjenester og konsultasjoner 
vedrørende bedriftsplanlegging, bedriftsanalyser, 
bedriftsadministrasjons- og organisasjonstjenester, 
bedriftsorganisasjon; bedriftsadministrasjons- og -
konsultasjonstjenester; forretningsutviklingstjenester; 
forretningsundersøkelser, evalueringer, 
ekspertvurderinger, informasjon og forskning; bedrifts- 
og forretningsinformasjonstjenester tilveiebrakt online 
fra et globalt datanettverk, database eller internett; 
ekspertevalueringer og rapporter relatert til bedrifts- og 
forretningssaker; informasjonstjenester relatert til jobb 
og karrieremuligheter; rådgivningstjeneste for 
organisatoriske spørsmål og bedriftsadministrasjon, 
med eller uten hjelp av elektroniske databaser; 
bedriftsadministrasjonsrådgivning så vel som utvikling 
av prosesser for analyseringen og implementeringen av 
strategiplaner og ledelsesprosjekter; utvikling av 
markedsføringsstrategier og -konsepter; forberedelse 
av bedriftsrapporter; computer og søking (for andre) av 
data på internett.        
 
38 Telekommunikasjonstilgang, gateway- og 
nettverkstjenester; kringkasting og overføring av 
informasjon ved elektroniske hjelpemidler; elektroniske 
kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon av 
informasjon, herunder nettsider; tilveiebringe 
telekommunikasjonstilknytning til internett eller 
databaser; elektronisk post; levering av meldinger og 
data ved elektronisk overføring; tilveiebringe 
brukertilgang til internett (tjenesteleverandør); 
tilveiebringe tilgang til elektroniske publikasjoner og 
data via datanettverk og/eller telekommunikasjon for 
nedlastings- og /eller behandlings- og/eller 
fremvisningsformål; tilveiebringelse av flerbrukertilgang 
til datanettverk for overføring og spredning av et bredt 
spekter av informasjon; elektroniske post- og 
postkassetjenester; kommunikasjonstjenester for 
tilgang til informasjon, tekst, lyd, bilder og data via 
kommunikasjons- og datanettverk; utleie av 
telekommunikasjonsapparater, modemer og apparater 
for overføring av meldinger; personsøkertjenester; 
meldingsinnsamling og -overføringstjenester; 
tilveiebringelse av tilgang til data eller dokumenter 
lagret elektronisk i sentrale arkiver for fjernkonsultasjon; 
elektrisk dataoverføring over et globalt 
databehandlingsnettverk, inkludert internett; 
tilveiebringe tilgang til og utleie av tilgangstid til 
databaser; overføring av databaseinformasjon via 
telekommunikasjonsnettverk. 
 
41 Tilveiebringe utdanning, opplæring og 
vurdering relatert dertil, innen området for bemanning, 
rekruttering og retensjon, ansettelse, 
arbeidstakerretensjon, arbeidsstyrke og 
talentadministrasjon, karriereutvikling og CV-
utarbeidelse for arbeidsgivere og kandidater; 
tilveiebringe online informasjon og nyheter innen 
området for ansettelsesopplæring; 
arbeidstreningstjenester; informasjon relatert til 
utdanning, opplæring, underholdning, rekreasjon, sport 
og publisering og forlagsvirksomhet; konsulenttjenester 

relatert til utdanningen og opplæringen av ledelse og 
personell; undervisning og opplæring i bedrifts-, 
industri- og informasjonsteknologi; forestå 
utdanningsmessige kurs, foredrag og seminarer; 
forestå datamaskinlevert utdannelsesmessig testing, 
opplæring og vurdering relatert dertil; karriere- og 
yrkesveiledning; opplæring av personell innen området 
for rekruttering og retensjon, HR og bedriftsledelse; 
arrangering og ledelse av forretningskonferanser og 
seminarer; opplæring i bruken av databehandlingsutstyr 
og i dataprogrammering; opplæringstjenester 
vedrørende bruken av datasoftware; opplæring innen 
området for design-, markedsførings- og 
kommunikasjonsteknologier; opplæring og instruksjon 
relatert til telekommunikasjonskringkasting, fjernsyn og 
radio; utvikling av undervisningsmateriell. 
 
42 Tilveiebringe software for 
læringshåndteringssystemer; ASP-tjenester 
(Application Service Provider) omfattende 
vertstjenester for andres nettsteder, design, utvikling, 
kundetilpasning, implementering, drift, administrasjon 
og vedlikehold av nettsteder; dataprogrammering og 
datasystemanalyser; tilveiebringe kundetilpasset 
databasesoftware for andre innen områdene for 
personaladministrasjon, ledelsesadministrasjon, 
sporing, overvåkning, automatisering og vurdering av 
bemanning, forhåndsansettelse, ansettelse, 
etteransettelse, rekruttering og 
arbeidstakerretensjonsprosesser, 
arbeidsstyrkelogistikkhåndtering og -planlegging og 
beslutningsstøtte; datasoftwarekonsultasjoner; 
utarbeidelse og design av nettsteder for reklame-og 
annonseformål; konsulentvirksomhet relatert til 
utarbeidelse, utvikling, vedlikehold og bruk av nettsider; 
konsultasjon og rådgivning om datasoftware og 
hardware; konsultasjon og rådgivning relatert til 
evaluering, utvelgelse og implementering av 
datasoftware, datafastvare, datahardware og av 
databehandlingssystemer; utarbeidelse av elektronisk 
lagrede nettsider for onlinetjenester, spesielt for 
tiltrekking av kandidater i internett før ansettelse; 
utarbeidelse, oppdatering, nettverking og installasjon av 
computer software; intranettdesign, -utvikling og -
vedlikehold; forskning, utvikling og prosjektanalyser, 
spesielt innen området for informasjonsteknologi og 
andre datarelaterte teknologier; konsultasjonstjenester 
relatert til utarbeidelse, utvikling, vedlikehold og bruk av 
nettsider; databaseutviklingstjenester; tilveiebringe 
nettbaserte softwareløsninger for rapportering og 
evaluering av ytelse med detaljerte 
konfigurasjonsmuligheter, integrert arbeidsflytsupport 
og individualisert kundetilpasning. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247930 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200710854 
(220) Inndato: 2007.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Imexpo Nordic ApS, Egegårdsvej 8, 4621 GADSTRUP, 
DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Rister av metall. 
 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247931 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200806503 
(220) Inndato: 2008.05.20 
(300) Søknadsprioritet 2007.11.23 RU 2007736613 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

JARDIN SOUS LA NEIGE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 American-Cigarette Co (Overseas) Ltd, Zaehlerweg 4, 
6300 ZUG, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247932 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200806722 
(220) Inndato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 EFB-Elektronik GmbH, Striegauer Strasse 1, 33719 
BIELEFELD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Kabinetter og kabinettrammer for å huse 
elektriske, elektroniske og elektrooptiske installasjoner; 
kabinetter og kabinettrammer med elektriske, 
elektroniske og elektrooptiske komponenter, særlig 
skjøtkabinetter for optiske ledere og skjøtkabinetter 
med pluggbare koplingselementer; deler til kabinetter, 
særlig kabinettfundamenter, montasjeskinner, 
festeelementer, mekaniske børsteremser for å dekke 
ledningsinntak, særlig for kabinetter; føringer for 
ledninger; beskyttelsesrør for ledninger; kontakter og 
plugger, koplinger og foringer, særlig innbygde foringer 
for elektriske og optiske ledere; ledninger påmontert 
kontakter, støpsler eller plugger og/eller koplinger. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247933 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200806747 
(220) Inndato: 2008.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Victoria's Secret Stores Brand Management Inc, Four 
Limited Parkway, OH43068 REYNOLDSBURG, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter for personlig pleie og 
parfymeprodukter, nemlig eau de parfume, eau de 
cologne, eau de toilette, fuktgivende kroppsspray, 
kroppsspray, kroppsskrubb, boblebad, dusjgele, 
kroppsvask, kroppssåpe, håndsåpe, kroppskrem, 
håndkrem; eksfolieringsmidler for huden, 
ansiktsskrubb; hårshampo, hårbalsam, hårgele, 
hårskum, hårspray, body lotion og kroppspudder. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247934 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807347 
(220) Inndato: 2008.06.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Nina Skarra Design, Orelund 1, 3216 SANDEFJORD, 
NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstiler og tekstilvarer. 
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
 
42 Industridesign; motedesigntjenester; 
motetegningvirksomhet; design av klær, fottøy og 
hodeplagg, design av tilbehør til forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247935 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200808099 
(220) Inndato: 2008.06.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medisinske apparater og instrumenter, 
nemlig hernia-nett og bestanddeler av hernia-nett, deler 
og tilbehør til de nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247936 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200705374 
(220) Inndato: 2007.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Kiss Nail Products Inc, 57 Seaview Blvd., NY11050 
POST WASHINGTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter til pleie av negler, nemlig, kunstige 
fingernegler, klebemidler for kunstige fingernegler, 
preparat for å fjerne klebemidler som er brukt for å 
feste kunstige fingernegler, preparat for å fjerne 
klebemidler på negler, fingernegleforsterker, 
fingerneglbeskytter, preparat til bruk på fingernegler for 
beskytte, forsterke, herde og forsegle disse, 
neglelakksett, sett bestående av akrylnegler og lim, sett 
inneholdende neglelakk, kunstige smykker til å sette på 
neglene, lim samt tremanikyrpinne; produkter for å 
fremheve og utsmykke fingernegler, nemlig, 
negleoverføringsbilder, negleglitter, neglecharms, 
neglesmykker, hengende neglesmykker, og andre 
trykksaker som kan bli påført negler til å forskjønne og 
dekorere neglene; fargekosmetikk, 
fargeleggingskosmetikk; mascara, 
hårfargingspreparater. 
 
8 Manikyr- og pedikyrredskaper, neglefiler, 
sandpapirfiler; negleklippere; neglegjennomhullere; 
negledriller og bor; neglbåndssakser; nebbtenger og 
pinsetter, fingerneglskulpturerings - og 
neglekunstpåføringsredskaper.  
 
21 Utstyr til behandling av fingernegler, nemlig, 
børster og pensler. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247937 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200803334 
(220) Inndato: 2008.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Draco Boats International AS, Postboks 40, Skarpnes, 

4823 NEDENES, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer 

(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, 
i luften eller i vannet. 
 
37 Byggevirksomhet; reprasjonsvirksomhet; 
innstallasjonsvirksomhet. 
 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247938 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200711508 
(220) Inndato: 2007.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Antistatiske preparater for 

husholdningsformål; avfettingspreparater for 
husholdningsformål; rustfjerningspreparater; 
flekkfjernings-midler; tøymykningsmidler for klesvask; 
blekemidler for klesvask; klebemidler for å feste løshår; 
klebemidler for å feste falske øyevipper; stivelse for 
klesvask; glattemidler til bruk ved klesvask (funori); 
preparater for malingsfjerning; sko- og støvelkrem; 
svart skopussemiddel; poleringspreparater; såper og 
vaskemidler; tannpussemidler; kosmetikk og 
toalettprodukter; parfymevarer duftprodukter og 
røkelse; slipepapir; slipekluter; slipesand; kunstig 
pussesand; poleringspapir; pusselerret; falske negler; 
falske øyevipper, vattpinner for kosmetisk bruk. 
 
5 Ernæringstilskudd og drikkevarer til 
medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk 
bruk; dietetiske drikker for medisinsk bruk; 
farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; oljet 
papir for medisinsk bruk; oblater for å lette inntak av 
pulverisert eller kornede medisiner; gassbind for 
forbindinger; tomme kapsler for farmasøytiske 
preparater; øyelapper, ørebandasjer, 
menstruasjonsbind; menstruasjonstamponger; 
sanitærservietter; sanitærtruser; absorberende bomull; 
klebende gips og plaster; bandasjer for forbindinger; 
kollodium for farmasøytisk bruk; ammeinnlegg; 
tannfyllingsmaterialer; armbånd for medisinsk bruk; 
inkontinensbleier; fluepapir; møllimpregneringspapir; 
laktose (melkesukker) melkepulver for spedbarn; sæd 
for kunstig befruktning; spedbarnsmat. 
 
10 Smokker for spedbarn; ispose-puter (for 
medisinsk bruk); triangelformede bandasjer; 
støttebandasjer; katgut tarmstreng; tutekopp (for 
medisinsk bruk); dråpepipetter (for medisinsk bruk); 
tåtesmokk; medisinske isposer; medisinske 
isposeholdere; tåteflasker; vakumflasker for barnepleie; 
bomullspinner; fingerbeskyttelser (for medisinsk bruk); 
prevensjonsmidler (apparater); kunstige 
trommehinnemembraner; protese- eller oppfyllings-
materiale (ikke for dentalt bruk); estetisk 
massasjeapparater for industrielt bruk; medisinske 
maskiner og apparater; elektriske massasjeapparater 
for husholdningsbruk; hansker for medisinsk bruk; 
urinaler for medisinsk bruk; bekken; øre-rensepinner. 
 
29 Kosttilskudd inneholdende soyabønner (i fast 
og flytende form; spiselige oljer og fett; melkeprodukter; 
kjøtt for menneskeføde (ferskt, avkjølt eller frossent); 
egg; spiselige sjødyr (ikke levende, ferske, avkjølte og 
frosne); frosne grønnsaker; frosne frukter; bearbeidede 
kjøtt produkter; bearbeidede fiskeprodukter; 
bearbeidede grønnsaker og frukt; stekte tofubiter; 
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frysetørrede tofubiter; gele laget av djeveltungerøtter 
(konnyaku); soyabønnemelk; tofu; gjærede 
soyabønner; bearbeidede egg; karri stuing og suppe 
blandinger; tørkede flak av sjøsalat til å drysse over ris i 
kokende vann; krydret pulver for å drysse på ris; 
næringsmidler av gjærede soyabønner som 
mattilbehør; rå belgfrukter for mat, proteiner for bruk for 
mennesker; næringsmidler beriket med dietetiske fibre 
(i fast form eller i form av geleere, pulver, granulater 
eller tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende 
proteiner, fett og karbohydrater (i fast, flytende form 
eller i form av geleer, pulver, granulater, kapsler eller 
tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende proteiner, 
dietetiske fibre og kalsium (i fast, flytende form eller i 
form av geleer, pulver, grranulater, kapsler eller 
tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende myse-
proteiner, olje fra korn, eplejuice, fettfri tørrmelk, og 
kombinert med vitaminer og mineraler (i fast, flytende 
form eller i form av geleer, pulver, granulater, kapsler 
eller tyggetabletter) for ikke medisinsk bruk; 
kosttilskudd inneholdende melkeproteiner; spiselige 
vegetabilske oljer og kombinert med vitaminer og 
mineraler (i fast, flytende form eller i form av geleer, 
pulver, granulater, kapsler eller tyggetabletter) for ikke 
medisinsk bruk; kosttilskudd inneholdende frukt (i fast, 
flytende form eller i form av geleer, pulver, granulater, 
kapsler eller tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende 
vitaminer( i fast, flytende form eller i form av geleer, 
pulver, granulater, kapsler eller tyggetabletter); 
kosttilskudd inneholdende mineraler (i fast, flytende 
form, eller i form av geleer, pulver, granulater kapsler 
eller tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende 
aminosyrer (i fast, flytende form, eller i form av geleer, 
pulver, granulater kapsler eller tyggetabletter); 
kosttilskudd inneholdende dietetiske fibre (i fast, 
flytende form, eller i form av geleer, pulver, granulater 
kapsler eller tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende 
grønnsaker (i fast, flytende form, eller i form av geleer, 
pulver, granulater kapsler eller tyggetabletter); varme 
pølser; kosttilskudd inneholdende melkeproteiner (i 
fast, flytende form eller i form av geleer, pulver, 
granulater, kapsler eller tyggetabletter). 
 
30 Bindemidler for iskrem; mørningsmidler for 
kjøtt for husholdningsformål; preparater for å gjøre 
pisket krem stivere; aromatiske preparater for matvarer 
(ikke fra eteriske oljer); te; kaffe og kakao; is; 
konditorvarer, brød og boller; smakstilsetninger; 
krydderier; iskrem-blandinger; sorbet-blandinger; ubrent 
kaffe; kornblandinger; mandelmasse; kinesiske fylte 
smultboller; smørbrød; kinesiske dampede smultboller; 
sushi; friterte kuler av pannekakemix med biter av 
blekksprut; dampede boller fylt med kjøttbiter; 
hamburgere; pizza; tilberedte matpakkemat; varme 
pølser; kjøttpaier; ravioli; tørrgjær; gjæret malt-ris; gjær; 
bakepulver; pulverkaffe; restkonsentrasjoner utvunnet 
fra sakerisvin (for mat); renset ris; renset havre; renset 
bygg; mel til mat; gluten til mat; kosttilskudd 
inneholdende kornblandinger (i fast, flytende form, eller 
i form av geleer, pulver, granulater, kapsler eller 
tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende te (i fast, 
flytende form, eller i form av geleer, pulver, granulater, 
kapsler eller tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende 
honning (i fast, flytende form, eller i form av geleer, 
pulver, granulater, kapsler eller tyggetabletter); 
kosttilskudd inneholdende maltose (maltsukker) (i fast, 
flytende form, eller i form av geleer, pulver, granulater, 
kapsler eller tyggetabletter); kosttilskudd inneholdende 
propolis (i fast, flytende form, eller i form av geleer, 
pulver, granulater, kapsler eller tyggetabletter); 
kosttilskudd inneholdende bidronninggele (i fast, 
flytende form, eller i form av geleer, pulver, granulater, 
kapsler eller tyggetabletter); krydret pulver for å drysse 
på ris. 
 
32 Øl;kullsyreholdige drikker (oppfriskende 
drikkevarer); ikke alkoholholdige fruktjuicedrikker; 
ekstrakter av humle for tillaging av øl; myse-

drikkevarer; grønnsakjuicer (drikkevarer). 
 
41 Lotterivirksomhet; utdannelses og 
opplæringsvirksomhet relatert til kunst, håndverk, sport 
og generell kunnskap; dyreutstillinger; skaffe tilveie 
elektroniske publikasjoner; referanse-biblioteker av 
litteratur og dokumentar-opptegnelser; kunstutstillinger; 
parker med tilgang for publikum; huler med tilgang for 
publikum; utgivelse av bøker; planlegging av 
arrangering av fremvisning av filmer, show, skuespill 
eller musikk fremførelser; fremvisning av filmer; 
produksjon av filmer og filmdistribusjon; presentasjon 
av show forestillinger; ledelse eller oppsetting av 
skuespill; oppsetting av musikalske forestillinger; 
produksjon av radio og fjernsynsprogrammer; 
produksjon av videofilmer innenfor området utdannelse, 
kultur, underholdning eller sport (ikke for film, radio eller 
fjernsynsprogrammer og ikke for annonsering eller 
publisitet); ledelse av produksjon av radio og TV-
program; styring av videoutstyr eller lydustyr for 
produksjon av radio eller TV-programmer; organisering, 
arrangering og ledelse av sportskonkurranser; 
organisering, arrangering og ledelse av underholdning 
(unntatt filmer, show, skuespill, musikkoppsetninger, 
sport, hesteveddeløp, sykkelritt, båtrace eller billøp); 
organisering, arrangering og ledelse av hesteveddeløp; 
organisering, arrangering og ledelse av sykkelritt; 
organisering, arrangering og ledelse av båtrace; 
organisering, arrangering og ledelse av billøp; drift av 
lyd og videostudioer; drift av sportsarenaer; drift av 
fornøyelsesfasiliteter; drift av fasiliteter for 
filmfremvisning show, skuespill musikkfremførelser eller 
for opplæringsvirksomhet; reservering av seter for 
show; utleie av filmmaskiner og apparater; utleie av 
kinofilmer; utleie av musikkinstrumenter; utleie av 
sportsutstyr; utleie av TV-apparater; utleie av radioer; 
utleie av bøker; utleie av innspilte plater eller lydopptak 
på magnetbånd; utleie av magnetbånd med 
bilder/levende bilder; utleie av negativer; utleie av 
positiver; utleie av leker; utleie av 
underholdningsmaskiner og apparater; utleie av 
spillmaskiner og spillapparater; utleie av malerier eller 
grafiske blad; fotografering; språkfortolkning; 
oversettelse; utleie av kameraer; organisering, 
arrangering og ledelse av seminarer. 
 
42 Tilby meteorologisk informasjon; arkitektonisk 
design; kartlegging/inspeksjon; geologiske 
undersøkelser og forskning; design av maskiner, 
apparater, instrumenter (herunder også deres deler) og 
systemer sammensatt av slike maskiner, apparater og 
instrumenter; design; design av computersoftware, 
programmering for computere eller vedlikehold av 
computer software; teknisk rådgivning relatert til ytelse, 
drift av computere, biler og andre maskiner som krever 
en høy grad av personlig kunnskap, dyktighet og 
erfaring av operatørene for å møte den krevde 
nøyaktighet for bruk av disse; testing, inspeksjon og 
research angående farmasøytiske preparater, 
kosmetikk eller næringsmidler; forskning angående 
bygninger eller byplanlegging; testing eller research 
angående forhindring av forurensning; testing og 
undersøkelser angående elektrisitet; testing eller 
research angående ingeniørarbeid av sivilingeniører; 
testing, inspeksjon eller forskning på landbruk, 
husdyravl aller fiskerier; testing eller forskning på 
maskiner apparater og instrumenter; agentkontorer 
eller megling ang. lisensiering av opphavsrett; utleie av 
computere; skaffe til veie computerprogrammer; utleie 
av laboratorieapparater og instrumenter; utleie av 
instrumenter for tegning. 
 
44 Skjønnhetsalonger; frisørsalonger; drift av 
badehus; stell av hager eller blomsterbed; planting av 
trær til hager; gjødselspredning; ugressfjerning; 
utryddelse av skadedyr (for landbruk hagebruk og 
skogbruk); massasje og terapeutisk shiatsu-massasje; 
kiropraktisk tjenester; moxibustion (trad. oriental 
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terapiform); behandling av leddforskyvninger, 
forstuelser, benbrudd eller lignende; akupunktur; 
medisinske tjenester; tilveiebringe medisinsk 
informasjon; fysiske undersøkelser; 
tannlegevirksomhet; tilberedelse og utsendelse av 
medisinering; dietetisk eller ernæringsrådgivning; 
oppdrett av dyr; veterinære tjenester; utleie av 
potteplanter; utleie av landbruksredskaper; utleie av 
medisinske maskiner og apparater; utleie av fiskeustyr 
og instrumenter; utleie av maskiner og apparater for 
bruk i skjønnhetssalonger og frisør/barber-salonger; 
utleie av gressklippere; skaffe tilveie informasjon om 
donering av menneskekropper for medisinsk forskning; 
organisering av donering av menneskekropper for 
medisinsk forskning; trening av dyr; planteutstillinger; 
utleie av optiske maskiner og instrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247939 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200805158 
(220) Inndato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Mobitalk AS, Nedre Klokkersundvei 51, 6015 
ÅLESUND, NO 

(740) Fullmektig: 
 NextCom BA, Postboks 95, Slemdal, 0710 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Mobil og kommunikasjonsutstyr. 

 
35 Abonnementsalgstjenester for teleselskaper. 
 
38 Telekommunikasjon, nemlig 
mobilkommunikasjon, satelittkommunikasjon, 
kommunikasjon mellom datamaskin og individ, 
kommunikasjon ved bruk av radiobølger og/eller 
elektroniske pulser. Mobiltelefontjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247940 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200807863 
(220) Inndato: 2008.06.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 Myklebust Trading AS, Myklebost, 6488 MYKLEBOST, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Næringslivets Kompetanse Forum Johansen, Postboks 
8891 Youngstorget, 0028 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Gryterett, karbonader, biff, burgere, røkt 

skinke, pålegg.    
 
35 Markedsføring og salg av ulike 
produktvarianter av hvalkjøtt til markedet for 
storhusholdning, dagligvare, fastfoodutsalg og KBS 
(Kiosk, bensin og servicehandel) , der 
produktvariantene er gryterett, karbonader, biff, 
burgere, røkt skinke og pålegg, samt wok. 
 
40 Foredling av hvalkjøtt. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247941 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200716284 
(220) Inndato: 2007.12.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Frode Vittersø, Trudvangvn 46B, 3117 TØNSBERG, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Biler, båter, motorsykler, mopeder, scooter, 

ATV, tråsykler. 
(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247942 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200806435 
(220) Inndato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(730) Innehaver: 
 W L Gore & Associates Inc, 555 Paper Mill Road, 

P.O.Box 9329, DE19714-9206 NEWARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Tekstiler og tekstillaminater inkludert i denne 

klassen. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, hansker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247943 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200806067 
(220) Inndato: 2008.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

 Pipetech International AS, Kvernevik Ring 177, 4048 
HAFRSFJORD, NO 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Rengjøringsmaskiner- og apparater for 
rengjøring av rør, rørsystemer og varmevekslere; deler 
og tilbehør til forannevnte varer. 
 
9 Datamaskinprogrammer; software. 
 
37 Rengjøring av rør, rørsystemer og 
varmevekslere. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247944 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200809295 
(220) Inndato: 2008.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2008.02.27 US 77/407,154 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247945 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200713445 
(220) Inndato: 2007.11.05 
(300) Søknadsprioritet 2007.11.02 US 77/320,620 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

OPEN HANDSET ALLIANCE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 
MOUNTAIN VIEW, US 

(740) Fullmektig: 
 Føyen Advokatfirma DA, Postboks  7086 St Olavs 

plass, 0164 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon 
om telekommunikasjon, kommunikasjon ved 
dataterminaler og ved optiske fibernettverk, 
mobiltelefontjenester, meldetjenester, overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner. 
 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
42 Konsulenttjenester, vitenskapelige og 
teknologiske tjenester; industriell analyse og forskning; 
design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 247946 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200809291 
(220) Inndato: 2008.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2008.02.27 US 77/407,140 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 247947 
(151) Reg.dato.: 2008.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200809290 
(220) Inndato: 2008.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2008.02.27 US 77/407,127 

  
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  41/08, 2008.10.06 
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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: 0289889 
(151) Int.reg.dato: 1964.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200804213 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sogevinus Fine Wines SA, Av. Diogo Lèite, 344, 4400-
111, VILA NOVA DE GAIA, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and 

eaux-de-vie (brandy), various liqueurs (spirits). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0292546 
(151) Int.reg.dato: 1964.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200804856 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 O Kindler GmbH & Co Mikroskopische Gläser, 
Ziegelhofstrasse 214, 79110, FREIBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Mounting medium for microscopic 

preparations, in particular for use in histology for the 
inclusion of dehydrated preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0498649 
(151) Int.reg.dato: 1985.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200800695 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nunhems BV, Voort 6, 6083AC, NUNHEIM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Vegetable seeds. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0632512 
(151) Int.reg.dato: 1995.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200804860 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 1997.08.15 NO 189314 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heineken Brouwerijen BV, 2e Weteringplantsoen 21, 
1017ZD, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0654698 
(151) Int.reg.dato: 1996.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200805136 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer AG, 51368, LEVERKUSEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Veterinary products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0664780 
(151) Int.reg.dato: 1996.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.10.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200804861 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mayer Verwaltungs GmbH & Co KG, Kehlsteinstrasse 
4, 84529, TITTMONING, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Agricultural machines; ancillary equipment for 

land vehicles, in particular for agricultural vehicles, in 
particular product and/or silage distributing vehicles, 
silo unloaders, silage and/or fodder mixing vehicles, 
silage and/or fodder containers with distribution and/or 
ejection apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0675224 
(151) Int.reg.dato: 1997.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200800207 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nunhems BV, Voort 6, 6083AC, NUNHEIM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

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

products and grains, not included in other classes; 
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and 
flowers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0685224 
(151) Int.reg.dato: 1997.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200804862 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANDERSON'S 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Anderson`s SrL, Via Brennero, 8/A, 43100, PARMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Manufactured goods made of skin, hide, 
hemp fabric, elastic fabrics and similar goods, such as 
bags, handbags, suitcases, wallets. 
 
25 Manufactured goods made of skin, hide, 
hemp fabric, elastic fabrics and similar goods, such as 
belts, footwear, indoor slippers, suspenders, stocking 
suspenders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0704137 
(151) Int.reg.dato: 1998.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.12.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200806332 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aktieselskabets Roulunds Fabriker, 5260, ODENSE S, 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belts (not for vehicles); brake linings, brake 

bands, brake cylinders, brake shoes and clutch linings 
(not for vehicles); belt pulleys (not for vehicles); belts 
for conveyors, belt conveyors. 
 
12 Belts for vehicles; brake linings, brake bands, 
brake cylinders, brake shoes and clutch linings for 
vehicles; belt pulleys for vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0803413 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200804864 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.01 DE 303 05 207.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hans Lautenschläger, Ernst-Klein-Str. 8, 42799, 
LEICHLINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; cosmetics; dentifrices. 

 
5 Pharmaceutical and veterinary products, 
namely dermatological products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0830686 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200804868 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SC Papillon Laboratoires Cosmetiques SrL, Intrarea 
Binelui nr. 1A, Sector 4, BUCURESTI, RO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic products and perfumery; creams, 

emulsions; skin tone and body lotions, decorative 
cosmetic products for the eyes, skin tone, lips and 
nails; hair care, dyeing and waving preparations; 
depilatory creams, perfumery products, deodorants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0836169 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200708148 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark comprises the word "IDEXE" in special font; 
within the upper enclave of the letter "X", there is a full 
circle. 

(730) Innehaver: 
 RE.COM SrL, Piazza Risorgimento, 41, 12037, 

SALUZZO (CN), IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, clothing for children, belts, braces, 

hats, gloves, underwear, briefs and pants, T-shirts, 
coats, jackets, blousons, waterproof jackets, 
waistcoats, shirts, fleece clothing, sportswear, 
beachwear, bathing suits, pyjamas, dressing gowns, 
nightgowns, sashes for wear, scarves. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0845460 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200805139 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agentia Agroindustriala Moldova - Vin, Bd. Stefan cel 
Mare nr. 162, 2004, CHISINAU, MD 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0846106 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200806017 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Organic Pharmacy Ltd, 396 Kings Road, 
SW100LN, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toiletries and cosmetics based on natural 

ingredients; aromatherapy oils. 
 
5 Pharmaceutical preparations including, but 
not limited to, homeopathic and herbal preparations. 
 
16 Publications and information sheets relating 
to the pharmacy and clinic. 
 
44 Provision of clinic services providing 
complementary therapy including, but not limited to, 
homeopathic, herbal, nutritional and reflexology 
therapies; provision of beauty treatment services; 
pharmacy services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0851341 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.02.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200806334 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Confectionery. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0851520 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200806018 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UAX vos, Bernartice n/O. 131, 74241, BERNARTICE 
N/ODROU, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Purses, rucksacks, handbags, bags. 

 
25 Tee-shirts, tee-shirts with printed drawing, 
jumpers, underwear, coveralls for sports, woolly hats, 
socks, trousers, jerseys. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0852948 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200507050 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.11 CH 527139 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boa AG, Stationsstrasse 95, 6023, ROTHENBURG, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Couplings and screw plugs of metal. 

 
19 Holders and couplings (non-metallic) for 
flexible metal conduits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0853208 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200806689 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0853216 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200806690 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0853529 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200806691 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0854723 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200804869 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 BX 1068471 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Car Shoe SA, 23, Rue Aldringen, 1118, LUXEMBURG, 
LU 

(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: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0864698 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200804870 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Immatics Biotechnologies GmbH, Paul-Ehrlich-Strasse 
15, 72076, TÜBINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products, in particular 

biological and chemical preparations for medical 
purposes; diagnostic reagents for medical purposes; 
peptides; proteins; peptides and proteins for medical, 
diagnostic or therapeutic purposes in particular for 
cancer therapy; in vitro diagnostic reagents, in vivo 
diagnostic reagents. 
 
42 Scientific research in the field of chemistry, 
biochemistry and biology; services of a biological, 
biochemical or chemical laboratory; performing of 
biological, biochemical or chemical analysis; cancer 
diagnostics; services of a biological or biochemical 
laboratory; biological and biochemical examination 
services. 
 
44 Medical services, in particular services of a 
medical laboratory; medical and clinical examination 
services; providing medical supply for therapy, in 
particular supply of peptides or proteins for cancer 
therapy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2008.10.06 - 41/08

 

85 
 

(111) Int.reg.nr: 0870900 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200514585 
(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:  

 17 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, radiation of heat 
(compositions to prevent the -), bark coverings for 
sound insulation, 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, foils of metal for 
insulating. 
 
37 Building construction; repair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0872780 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200806336 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pedro Rocamora Munto, Monserrate Guilabert Valero, 
3-1°, 03205, ELCHE (ALICANTE), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Footwear (excluding orthopedic footwear). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0876920 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200804871 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nolek AB, Hantverkarvägen 11, 14563, NORSBORG, 
SE 

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

testing, pressure testing and leak detection. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0884327 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200606141 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RONI-ROLLER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 RORO Marketing und Vertrieb GmbH, Dorotheergasse 
7/18, 1010, WIEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Playthings; gymnastic and sporting articles 

not included in other classes. 
 
41 Entertainment, in particular in the form of 
roller skating events; sporting activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0893109 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200805763 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists in the wording "H HOLZER"; 
the word "HOLZER" is written in block capital letters; 
said word is preceded by the representation of a 
triangle on a full background inside which there's a 
circumference in contrasting shade; inside the 
circumeference there's the capital letter "H" of the same 
shade as the circumference. 

(730) Innehaver: 
 Glo SrL, Via Pinzone, 2, 46025, POGGIO RUSCO 

(MANTOVA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Joints, homocinetic joints, axle shafts and 
drives; land vehicles, parts and accessories thereof 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0893824 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200804872 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Consisting in the stylized reproduction of a cup whose 
handle is the shape of a letter P, in the colors orange 
and black, under which the words PITTI and CAFFE' 
are put, one under the other, in white capital letters on 
rectangular fields in color orange and black 
respectively. 

(730) Innehaver: 
 Moka Efti SpA, Via Meucci, 16/22, 20094, CORSICO, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee. 
 
43 Bars and cafeterias; coffee shops. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0894673 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200805764 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sichuan Tsum Technology Co Ltd, Guixi Industrial 
Park, Gaoxin District, CHENGDU CITY, SICHUAN 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Notebook computers; computer peripheral 

devices; camcorders; headphones; solar batteries; 
battery chargers; galvanic cells; electric accumulators; 
plugs, sockets and other contacts; material for 
electricity mains (wires, cables). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0896153 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200806337 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Cocoa, confectionery, sweetmeats (candy), 
including chocolates, mayonnaise, gingerbread, 
biscuits, malt biscuits, macaroons (pastry), petit-beurre 
biscuits, cake powder, chocolate, including chocolate 
added fruits, nuts, coconuts, grapes, fruits in chocolate. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0896175 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200805765 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LA CURE GOURMANDE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 La Cure Gourmande, Place de l'Ancienne Gare, 34540, 
BALARUC LES BAINS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; fruits preserved in alcohol; milk 
beverages mainly consisting of milk; yoghurts; 
crystallized fruits. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread; 
pastry and confectionery, biscuits; ices, ice-creams; 
honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, 
mustard, vinegar; sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment; edible ices; confectionery for decorating 
Christmas trees; beverages made with cocoa, tea and 
chocolate; chocolate; cakes; gingerbread; sweets; filled 
sweets; fondants (confectionery); macaroons 
(confectionery). 
 
35 Advertising on all types of media; 
dissemination of advertisements, shop-window 
dressing, demonstration of goods, organisation of trade 
shows, exhibitions, events and fairs for commercial or 
advertising purposes, online advertising on a computer 
network; services provided in the context of retail trade 
in confectionery, chocolate confectionery and biscuit 
products; supply services for third parties of a variety of 
confectionery, chocolate confectionery and biscuit 
products, allowing consumers to view and buy them in 
retail shops or in department stores or in approved 
stores and shops, in a general catalogue of goods or 
from a Web site or other form of electronic 
telecommunication media. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0913453 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200702602 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SITS Spólka zoo, ul. Sikorskiego 60, 87-300, 
BRODNICA, PL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Desks, office furniture, armchairs, couches, 
commodes, sideboards, chairs, deck chairs, benches, 
beds, mattresses, furniture, kitchen furniture, metal 
furniture, school furniture, shelves, seats, sofas, 
showcases, tables, wardrobes, cupboards, stools, toilet 
tables; none of the aforesaid being customized for 
handicapped people. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0915596 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200804878 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220, 
HAFNARFIRDI, IS 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0915609 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2007.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200804881 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220, 
HAFNARFIRDI, IS 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0918952 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200704922 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.03 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.25 DE 30612964.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Diehl Aerospace GmbH, Alte Nußdorfer Strasse 23, 
88662, ÜBERLINGEN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Regulating and control apparatuses and 
instruments, namely control systems and control 
computers for displays in aircraft and land vehicles, 
computers for flight regulation and flight control, 
computers for control and regulation of drive motors 
and ancillary drives for aircraft, control systems for 
working apparatuses in aircraft such as for example 
displays, doors and lighting; control instruments and 
navigational equipment, namely operating and display 
elements for aircraft and military land vehicles, 
operating and display devices for flight control and flight 
guidance, gyroscope systems, sensors and instruments 
for aircraft and military land vehicles, for acquiring and 
displaying the most widely varying measurement 
parameters; data processing apparatuses and 
computers for aircraft and military land vehicles, all in 
connection with the aforementioned goods; computer 
platforms (also networked together) for aviation 
systems, modular computer platforms and modules for 
data processing, control and management of aircraft 
and supply systems, in particular in the cockpit and the 
cabin of aircraft; regulating and control equipment for 
devices and modules in an aircraft cabin; computers for 
acquiring, processing and controlling flight safety-
critical real-time and sensor data; software and 
software tools and generators for setting up flight 
safety-critical applications; power supply, emergency 
power supply, control and regulating devices for 
electrical systems, in particular the interior lighting, of 
vehicles, in particular aircraft cabins, namely lamp 
control devices, power supply units, current and voltage 
regulators, mains power supplies, battery packs, 
battery charging units; systems comprising mutually 
networked such as power supply, emergency power 
supply, control and regulating devices, in particular also 
connected to a central control device such as a control 
computer and centrally controlled and regulated by 
same, for electrical systems, in particular the interior 
lighting, of vehicles, in particular aircraft cabins; 
electronically regulated or controlled and power-
supplied modules for vehicles, in particular in the 
cabins of aircraft; wet cell, technical equipment 
including electrics, as electrical and electronic cockpit 
systems. 
 
11 Lighting installations; apparatuses for the 
interior lighting of vehicles, in particular aircraft cabins 
such as ceiling lights, wall lights, spot lights, reading 
lights, floor marking lights, escape route marking lights, 
emergency lights and lighting means for such 
apparatuses; on-board kitchen, toilet cubicle, rest room, 
sanitary installations including water and sewage lines, 
lighting and kitchen equipment. 
 
12 Installation modules for vehicles, in particular 
aircraft cabins such as cockpit, both in the form of a 
complete module and also individual parts thereof. 
 
42 Industrial research and development; 
producing programs for data processing, in particular 

producing software and software tools and generators 
for flight safety-critical applications; services in the field 
of EMC measurements. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0920653 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200705761 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.03 CA 1311676 
(521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge 

er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av 
merket 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014, CUPERTINO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retail store services in the field of 

entertainment, namely, movies, musical and 
audiovisual works and related merchandise, provided 
via the internet and other computer and electronic 
communication networks. 
 
38 Telecommunication services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files and movies via computer and 
other communications networks; dissemination of 
movies, music and video information via an internet-
based database; providing on-line chat rooms, bulletin 
boards and community forums for the transmission of 
messages among computer users concerning 
entertainment, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news, sports, games and cultural 
events; web casting services; provision of connectivity 
services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video, 
movies and/or multimedia content. 
 
41 Entertainment services, namely, providing on-
line facilities, via a global computer network, to enable 
users to program audio, video, movies, text and other 
multimedia content. 
 
42 Providing search engines for obtaining data 
via communications networks; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software to enable users 
to program audio, video, movies, text and other 
multimedia content; internet services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks for others; 
searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer 
networks and other communication networks for others.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0925243 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200804228 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Julius Bär Holding AG, Bahnhofstrasse 36, 8001, 
ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0929224 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200709075 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.08 EM 005882543 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eira AB, Bäckgatan 16, 35231, VÄXJÖ, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance; brokerage; insurance consultancy; 

financial services; information services regarding 
insurance and finance. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0929360 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200709112 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Theorema Scandinavia AB, Box 28, 28064, 
GLIMÅKRA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Shoes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0932113 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200710119 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.22 BX 1137900 
(540) Gjengivelse av merket: 

Bata-Adapt 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bata Brands S.á.r.l., Luxembourg, succersale de 
Lausanne, Avenue de Rhodanie 70, 1007, LAUSANNE, 
CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Safety footwear. 
 
25 Footwear, socks and inner soles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0932316 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200806019 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MBH International A/S, Hejrevang 21E, 3450, 
ALLEROED, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0932590 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200710383 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.07 FR 063467921 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Noms de Code, 28-32, avenue Victor Hugo, 75116, 
PARIS, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, toilet water; deodorants for 
personal use (perfumery); essential oils; oils for 
cosmetic purposes; liquid soaps; toiletries and beauty 
care milks; cosmetics; make-up and make-up removing 
products; cosmetic products and preparations for skin 
care, for weight loss, for the bath, for suntanning; 
beauty masks; non-medicated oral care products; hair 
lotions and hair care products; shampoos; shaving 
products, shaving soaps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0932841 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200805767 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Fly naturally higher 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Anja Bettin, Lindenstrasse 11, 75391, GECHINGEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; non-alcoholic aperitifs and 
cocktails; non-alcoholic fruit nectars and fruit juices; 
non-alcoholic energy drinks; isotonic beverages; 
lemonades; non-alcoholic mixed drinks; all 
(aforementioned goods) with exception of beer or beer 
mixed drinks. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
beverages, especially so called alcopops; aperitifs; 
cocktails; alcoholic beverages containing fruit. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0932842 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200805769 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Anja Bettin, Lindenstrasse 11, 75391, GECHINGEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; non-alcoholic aperitifs and 
cocktails; non-alcoholic fruit nectars and fruit juices; 
non-alcoholic energy drinks; isotonic beverages; 
lemonades; non-alcoholic mixed drinks; all 
(aforementioned goods) with exception of beer or beer 
mixed drinks. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
beverages, especially so called alcopops; aperitifs; 
cocktails; alcoholic beverages containing fruit. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0937771 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200712576 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.31 DE 307 06 818.8/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327, 
STUTTGART, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Collection and systematisation of data in 
computer databases in respect of fuels and oils; 
business consultancy services in the field of fleet 
management; fleet management services, namely, 
organisation and management of vehicle fleets. 
 
36 Financial services, insurance services, lease 
purchase financing of motor vehicles, issuance of credit 
cards, assumption and execution of payments such as 
vehicle tax, parking fees, road toll fees, car rental or 
radio fees for other; financial advisory services in the 
field of vehicle fleet management; lease purchase 
services. 
 
37 Care, maintenance, servicing, repair and 
cleaning of motor vehicles. 
 
38 Provision of access to computer databases in 
respect of the purchase of fuels and oils; providing of 
access of information on location, route and speed of 
individual vehicles in a global computer network. 
 
39 Rental of vehicles from a fleet. 
 
42 Technical advisory services in the field of 
vehicle fleet management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0943289 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806694 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biota Bitkisel Kozmetik Laboratuarlari Ticaret Limited 
Sirketi, Mehmet Akif Mahallsi Baris Caddesi, Yücedag 
Sokak No. 15, ÜMRANIYE ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hair care creams, hair care lotions, hair care 

preparations, hair cleaning preparations, hair 
conditioner, hair creams, hair gels, hair lotions, hair oils, 
depilatories, depilatory creams, skin creams in liquid 
and in solid form, skin lotions, bath crystals, bath gels, 
bath lotion, bath milks, bath oils for cosmetic purposes, 
non-medicated bath salts, bath soaps in liquid, solid or 
gel form, bathing lotions, bath foams, hair tonics, after-
shave creams, shampoos, shampoos for babies, 
wrinkle removing skin care preparations, wrinkle 
resistant cream, spot remover, skin moisturizer, skin 
moisturizer masks, self tanning gel, self tanning 
creams, self tanning lotions, sun tanning preparations, 
cosmetic cleansing creams, cleansing milk, perfumes, 
essential oils for personal use, deodorants for personal 
use, soaps for body care, soaps for personal use, 
soaps for toilet purposes, tooth paste. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0943634 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200715228 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Football Association Premier League Ltd, 30 
Gloucester Place, W1U8PL, LONDON, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers; calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus; magnetic and magnetically 
encoded cards; programmable cards; smart cards; 
cards for bearing data; credit, charge, debit and/or cash 
cards; prepayment cards; check guarantee cards; 
apparatus for processing card transactions and data 
relating thereto and for payment processing; apparatus 
for verifying data on magnetically encoded cards; 
sound and/or video recordings; tapes; cassettes; 
compact discs; films; slides; video recorders; video 
cassettes; video discs; DVDs; games adapted for use 
with television receivers; computer games; computer 
software; screensavers; publications in electronic 
format; data processing apparatus; electric and 
electronic scoreboards; photographic and 
cinematographic apparatus and instruments; 
telecommunications apparatus, equipment and 
accessories; protective clothing and protective 
footwear; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; printed 
matter; book binding 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; 
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printing blocks; travelers' cheques; cardboard and 
plastic cards; money orders, money drafts; cheques; 
booklets; posters; bookmarks; flags, banners; paper; 
cardboard; note-paper transfers; decalcomanias; 
labels; wrapping and packaging materials; trading 
cards, periodical publications; newspapers; books; 
albums; pens, pencils, rulers, pencil cases, writing 
paper; car tax disc holders; stickers; vehicle stickers; 
writing and drawing instruments; greeting cards; 
instructional and teaching material; calendars; diaries; 
address books; folders; files; writing instruments of 
precious metal; cheque book holders. 
 
25 Clothing; footwear; headgear. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; toys; 
playthings; board games; hand-held, self-contained 
games apparatus; footballs; balls; bags adapted for 
carrying sporting articles and apparatus; miniature 
replica football kits; sponge hands in the nature of 
novelties; darts and flights therefor, balloons; 
coin/counter-operated games; ordinary playing cards. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
information relating to sporting events provided on-line 
from a computer database or the Internet; electronic 
games services provided by means of the Internet; 
training services and organisation of competitions and 
sporting events; arranging and conducting seminars, 
conferences, exhibitions and symposia relating to 
football and other sporting activities; officiating at sports 
contests; provision of sports facilities; entertainment 
services relating to sport; production of radio and 
television programs, production of videotapes; provision 
of online electronic publications, publication of 
electronic books and journals; provision of publications 
on the Internet; provision of publications available by 
way of mobile telephony including but not limited to 
such by way of global systems for mobile 
communications (GSM), universal mobile 
telecommunication systems (UMTS), general packet 
radio services (GPRS), wireless local area network 
(WLAN) and technologies; archive library services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0946405 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200716147 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.29 DE 307 56 513.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, 
DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic body lotions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0946962 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200800121 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOLVO OCEAN RACE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Volvo Trademark Holding AB, c/o AB Volvo, 40508, 
GØTEBORG, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, magazines, newspapers, 
books, photographs, writing materials, calendars, 
posters, stickers, banners and pennants of paper. 
 
18 Leather and imitation of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); bags, 
handbags, briefcases, suit cases, umbrellas, parasols, 
wallets, purses, travelling bags, sports bags (as far as 
included in this class), backpacks, leather straps, 
keycases. 
 
25 Clothing (also outer clothing, leisure wear and 
sportswear), including belts, jackets, coats, pullovers, 
scarves, ties, shirts, neckties, socks, waterproof 
clothing, rain wear, sweaters, Tee-shirts, overalls; 
headgear, including hats, caps; footwear, including 
casual and sport shoes. 
 
28 Games and toys, balloons, scale model 
vehicles, sporting articles as far as included in this 
class, golf bags, sport bags (as far as included in this 
class). 
 
35 Retail services and wholesale, namely in 
respect of vehicles, boats, sailing boats, 
engines/motors and machines (including drive units and 
construction machines), as well as of parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods, and of tools and 
workshop equipment, and of merchandise products; 
advertising, organisation of promotional programs, 
office functions, business administration (including 
bookkeeping), business management and business 
management advisory services, statistics, in particular 
relating to the design, development, manufacture, sale, 
distribution, repair or maintenance of vehicles, 
engines/motors and machines (including drive units and 
construction machines), and of parts, fittings and 
accessories for the aforesaid. 
 
36 Monetary and financial affairs, including credit 
card services; insurance, warranty, financing (including 
hire purchase and lease purchase financing services 
and leasing). 
 
41 Entertainment, organization of sport 
competitions and sport events; education and training 
services, also in sports; rental of sports equipment 
(except vehicles). 
 
43 Hotel services; restaurant and catering 
services, temporary accommodation; services for 
providing food and drinks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0947999 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200800627 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.24 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.16 FR 07 3 494 900 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Credit Agricole Asset Management (CAAM), Immeuble 
Cotentin, 90 boulevard Pasteur, 75015, PARIS, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Financial affairs, banking business, monetary 
affairs; financial consulting, financial information, 
analyses and evaluations, financing services, financial 
operations and transactions, credit, leasing, pledge 
loans, collateral loans, credit guarantees; debt recovery 
services; raising and investing capital, saving; asset 
management companies; management of movable and 
immovable property, of fortunes, of financial portfolios, 
financial products, mutual funds, UCITS (undertaking 
for collective investment in transferable securities), 
open-end investment companies; foreign exchange 
bureaux, deposit of valuables, safe deposits; electronic 
funds transfer; monetary transactions, exchanging 
money, clearing operations; stock exchange quotations, 
securities brokerage; issue of tokens of value, letters of 
credit and travellers' cheques; debit and credit card 
services; insurance, advice and information on 
insurance, insurance underwriting services, life 
insurance underwriting, credit insurance services; 
savings banks; fiscal valuations and assessments; 
actuarial services; real estate affairs, appartment house 
management, real-estate appraisal services, property 
agencies (sale and rental of business assets and 
buildings); financial sponsorship and patronage. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2008.10.06 - 41/08

 

96 
 

(111) Int.reg.nr: 0948458 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200800891 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.31 FR 07 3 503 563 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADAGIO CITY APARTHOTEL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Accor, 2, rue de la Mare Neuve, 91000, EVRY, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter, books, newspapers, 

magazines, pamphlets, periodicals, posters, 
photographs, stationery, paper or plastic bags and 
small bags (sleeves, liners) for packaging purposes. 
 
36 Real estate affairs; management of real 
estate, residences and accommodation, including 
hotels, motels, hotel complexes and residential hotels; 
accommodation agencies (apartments and flats), 
leasing of real estate, rental of flats, studio apartments 
and rooms. 
 
43 Hotel services, restaurant services (providing 
food and drink); temporary accommodation; services of 
motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, holiday 
homes, residential hotels; reservation services for hotel 
rooms for travellers; non-professional consultancy and 
advice in connection with hotel and restaurant services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0948492 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200800901 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.19 IS 258/2007 
(540) Gjengivelse av merket: 

S-OROPRAM 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220, 
HAFNARFIRDI, IS 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0948507 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200800906 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.31 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.16 IT MI2007C 005144 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Opticos SrL, Via G. Terzi di Santagata, 2, 24030, 
BREMBATE DI SOPRA (BG), IT 

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

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

 9 Helmets, protective helmets, sportive 
helmets, helmets for motorcyclists, helmets for cyclists, 
helmets for motorists, spectacles, sportive spectacles, 
sunglasses, protective gloves, protective gloves for 
sport, protective masks, protective clothing, namely 
protective reinforcements for elbows, knees, legs and 
arms. 
 
25 Clothing, footwear and headgear, in particular 
sportive tracksuits, jackets, waterproof coats and 
trousers, overcoats, coats, skirts, shirts, blouses, 
underwear, and outer knitwear, underclothing, pyjamas, 
ties, foulard, hats, socks, shoes, sportive shoes, 
mountaineering shoes, ski boots, sandals boots, 
slippers, trousers, swimsuits, shorts, tennis shorts, 
belts, sweatshirts, sweaters, scarves, gloves (not 
sportive gloves and not protective gloves), anoraks with 
or without sleeves, waistcoats, polo-shirts, T-shirts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0949236 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200801387 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.13 DE 307 16 709.7/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, 81739, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Household and kitchen machines and 

apparatus (included in this class), in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including mincing 
machines, mixing and kneading machines, pressing 
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, 
slicing machines, electric motor-driven tools, electric 
can openers, knife sharpeners as well as machines and 
devices for the preparation of beverages and/or food; 
taps (parts of machines, engines or motors) and pumps 
for dispensing cooled beverages, for use in 
combination with appliances for cooling beverages; 
electric waste disposal units, including waste 
masticators and compressors; dishwashers; electric 
machines and appliances for treating laundry and 
clothing, including washing machines, spin driers, 
laundry presses, ironing machines (included in this 
class); electric cleaning apparatus for household use, 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; wet and dry aspirators; parts 
for the aforementioned goods, included in this class, in 
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, 
all for vacuum cleaners. 
 
9 Electric apparatus and instruments (included 
in this class), namely electric irons; kitchen scales, 
personal scales; electric welding devices for wrapping 
film; remote control devices, signaling devices, 
controlling (supervision) devices and monitoring 
devices (electrical/electronical) for household and 
kitchen machines and equipment; recorded and non-
recorded machine readable data carriers, such as 
magnetic data carriers, for household appliances; 
electric apparatus for dispensing beverage or food, 
vending machines; data processing devices and data 
processing programs for controlling and operating 
household appliances; parts for the afore mentioned 
goods included in this class. 
 
11 Heating, steam producing and cooking 
devices, in particular ovens, cooking, baking, frying, 
grilling, toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle 
irons; egg boiling apparatus, deep fryer; electric tea and 
coffee making apparatus, electric espresso machines, 
coffee dispenser; cooling devices, in particular 
refrigerators, freezers, cooling cabinets, beverage 
cooling apparatus; combination apparatus for cooling 
and freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-
cream makers; dryers, in particular laundry dryers, 
tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair dryers; 
infrared lamps (not for medical purposes); electric 
heating pads (not for medical purposes); electric 
heating covers (not for medical purposes); ventilation 
devices, in particular ventilators, grease filter devices 
and extractor devices, including extractor hoods; air 
conditioning devices and devices to improve air quality, 
air humidifiers, air deodorisation apparatus; air cleaning 
apparatus; water piping devices, as well as sanitary 

equipment, in particular fittings for steam, air and water 
piping equipment, warm water devices, storage water 
heaters and continuous flow water heaters; kitchen 
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned goods 
included in this class; flavor deodorisation apparatus 
(not for personal use); pumps for dispensing cooled 
beverages, for use in combination with appliances for 
cooling of beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0949342 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200801408 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Simba Toys GmbH & Co KG, Werkstrasse 1, 90765, 
FÜRTH-STADELN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Toys, namely plush toys, other than 
mechanical and electric toys, portable electronic games 
and toys, radio-controlled toy vehicles, cars, 
aeroplanes, ships of plush. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0949830 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200801533 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.07 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.09 DE 307 08 537.6/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OC Oerlikon Corporation AG Pfäffikon, Churerstraße 
120, 8808, PFÄFFIKON SZ, CH 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry. 
 
6 Common metals and their alloys; rocket 
launching platforms of metal; metal building materials, 
namely light components for spacecraft (of metal); 
metal, foldable, inflatable and/or hardenable aerospace 
components; components of composite material 
(predominantly of metal); all the aforesaid goods, 
included in this class. 
 
7 Semiconductor manufacturing apparatus 
(electronic machines), chip manufacturing and chip 
assembly apparatus (electronic machines); apparatus 
for carrying out coating and etching processes 
(machines), namely in semiconductor production. 
 
9 Optical components, in particular for 
telecommunications equipment, data and video 
production equipment; optical switches, namely for 
glass fiber networks; measuring apparatus; simulation 
systems comprising laser sighting systems, computer 
software, laser apparatus for the locating of satellites, 
sensors, apparatus and instruments for energy supply, 
namely electromechanical apparatus for the 
transmission of energy for satellites; hybrid circuits, 
circuit boards with or without mounting; telescopes; all 
the aforesaid goods, included in this class; optical 
apparatus and instruments; optical and electronic 
components with surface coatings; apparatus for 
recording, sending, transmission, receiving, 
reproduction or processing of sounds, signals, symbols 
and/or images; communications satellites, transmitters, 
apparatus of wired and wireless information acquisition 
engineering, of information transmission engineering 
and information processing engineering, including very 
high frequency engineering and sound engineering, 
laser apparatus for the acquisition, transmission and 
processing of information, remote control apparatus for 
the generation and wireless or wired transmission of 
control and direction signals to unmanned and manned 
land vehicles, aircraft and water vehicles as well as 
unmanned missiles and aerospace apparatus as well 
as systems composed of these apparatus; apparatus of 
aerospace electronics; electrical engineering 
components (included in this class); thermoelectric and 
photothermal energy converters; solar collectors for the 
generation of electricity; electrical solar cells; electronic 
apparatus for the recording of the emission spectrum of 
the sun and for the reproduction of an emission 
spectrum comparable with that of the sun; satellites for 
scientific purposes and parts thereof. 
 
12 Parts of space missiles, namely non-metallic 
light components for space missiles, sheets and films 
as payload reductions for space missiles; parts of 
space missiles, namely light components for space 
missiles, sheets and films as payload reductions for 
space transportation. 
 
19 Non-metallic, foldable, inflatable and/or 

hardenable aerospace components (included in this 
class), components of composite material 
(predominantly non-metallic); rocket launching 
platforms, non-metallic; building materials (non-
metallic), namely light components for aerospace 
vehicles (non-metallic); all the aforesaid goods, 
included in this class. 
 
40 Treatment of materials, in particular 
surfacing, etching and thermal treatment processes; 
working of plastic, metal and composite materials. 
 
42 Scientific and industrial research in the 
aerospace field; technical consultancy related to the 
services included in this class; construction services in 
the field of aerospace and satellite systems, computer 
consultancy services, technical project surveys, 
engineering work, development services with respect to 
new products in the fields of space travel and satellite 
systems; research, development, technical 
consultancy, namely in the aerospace field. 
 
45 Licensing of intellectual property. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0950980 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200802139 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRESH LOGISTICS RABEN 
GROUP 

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

 Fresh Logistics Sp zoo, Poznanska 71, 62-023, GADKI, 
PL 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Import-export agencies. 

 
36 Customs brokerage, insurance underwriting, 
financial services, clearing (financial). 
 
39 Car transport, especially of refrigerated 
vehicles, message delivery, storage, transport, storage 
and logistics of refrigerated goods; refrigerator rental. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0951343 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200802362 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.16 DK VA 2007 03178 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750, BALLERUP, 
DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Hearing aids. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0951581 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200802427 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Balfour Beatty Plc, Fourth Floor, 130 Wilton Road, 
SW1V1LQ, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrical and electronic apparatuses, devices 

and instruments; electrical signaling, measurement, 
count, recording, monitoring, control and switching 
devices, in particular railroad power equipments, 
electrical converters, rectifier, switch cabinets, control 
equipments, power switches, digital protective devices, 
low voltage devices, parts of the above-mentioned 
apparatuses, devices and instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0951795 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806695 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sofibel SAS, 110-114, rue Victor Hugo, 92300, 
LEVALLOIS-PERRET CEDEX, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations; sanitary 

preparations for medical use; preparations for easing 
nasal congestion, dryness and irritations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0951796 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806696 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sofibel SAS, 110-114, rue Victor Hugo, 92300, 
LEVALLOIS-PERRET CEDEX, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations; sanitary 

preparations for medical use; preparations for easing 
nasal congestion, dryness and irritations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0951854 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200802508 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.11 DE 306 62 519.9/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Max Frank GmbH & Co KG, Mitterweg 1, 94339, 
LEIBLFING, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for industrial purposes, 

particularly chemical products for building purposes; 
concrete parting compounds; adhesives for industrial 
purposes; bentonite for building purposes and 
landscaping. 
 
6 Metal reinforcements for concrete; metal 
grates; void formers predominantly of metal for 
producing cavities in concrete parts; laminated 
structural steel mats and forming elements 
manufactured from them for building purposes; 
shuttering parts of metal grates covered with expanded 
metal; shuttering components of metal and void formers 
of metal for producing recesses in concrete structures; 
shuttering parts, predominantly of metal, for building 
purposes; permeable metal plates as semi-finished 
shuttering components, connected to metal grates; 
building materials (of metal), particularly for reinforced 
concrete and masonry construction, spacers, distance 
pieces for reinforcements, connecting pieces, 
particularly adapter sleeves for structural steels and 
connecting sleeves for crimp pins or keyed joints of 
structural steels, air space anchors, wall cramps for 
facades and/or for insulating material; reinforcement 
crossings, particularly prefabricated construction kits of 
reinforcing steel for angular wall crossings; 
prefabricated reinforcements for concrete construction, 
including, in particular, those for corners of concrete 
walls and ceilings; wall crossing rails; anchorages; 
screw crossings; facade plate anchors; breast-wall 
plate anchors; void formers, including those for 
producing openings; reinforcements for concrete 
construction; forms, shuttering material for concrete 
construction; auxiliary building materials of metal, 
namely shuttering tubes for concrete construction; 
concrete lining elements of metal; sleeves of metal; 
screws of metal; nuts (screws) of metal; bearing and 
separating elements for reinforcing steels or reinforcing 
steel elements; reinforcing bars, reinforcing elements, 
shearing force mandrels and sleeves, anchoring 
elements, dowels with screws, linings and elements for 
producing linings; cantilever plate connection elements, 
staircase crossing elements, expansion joint elements; 
reinforcing cages, reinforcing netting, reinforcing mats 
and other prefabricated reinforcing elements, tie bars, 
compressional bars and other tension or pressure 
elements of metall for connecting two concrete 
elements; punching reinforcements; adapter and 
compensating rings for connection of tubes of metal; 
termination pieces for tubes of metal; sockets (small 
iron ware); pipe couplings of metal; socket ends for 
tubes of metal; all products of metal and if included in 
this class. 
 
7 Injection presses (machines for industrial 
purposes) and injection pumps (machines) for injection 
hoses and for aeration and de-aeration hoses for 
concrete construction. 
 
17 Sealing materials, sealing compounds, 
sealing mats and webs, sealing elements if included in 
this class and sealing strips, particularly those swelling 
under the influence of moisture and/or water; all 
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products for building purposes; sealing materials on a 
mineral base, materials for heat and/or sound insulation 
of walls, ceilings and floors of buildings; injection hoses 
and aeration and de-aeration hoses for concrete 
construction; high pressure hoses for injection presses 
and injection pumps; adapter and compensating rings 
for connection of tubes (not of metal); pipe couplings 
(not of metal); termination pieces for tubes (not of 
metal); socket ends for tubes (not of metal); sealing and 
insulation material for the building industry; sound 
damping or heat insulating structural elements. 
 
19 Building materials (not of metal) including 
composite materials for use in the building industry; 
wall lining elements (not of metal); void formers (not of 
metal) for producing cavities in concrete elements; 
gravel, finished concrete; building materials and 
building products of cement-bonded material and 
concrete, particularly plates, posts, profiles, tubes, 
spacers for reinforcements and forms; forms and 
shuttering elements for concrete construction, 
particularly forms, shuttering elements and shuttering 
tubes of plastic and/or cardboard; shuttering material, 
auxiliary shuttering material for concrete construction; 
auxiliary building materials for reinforced concrete and 
masonry construction, particularly spacers, distance 
pieces for reinforcements, connecting pieces, namely 
adapter sleeves for structural sleeves and connecting 
sleeves for crimp pins or keyed joints of structural 
steels, air space anchors, wall cramps for facades 
and/or for insulating material; building articles of 
asbestos cement and concrete, particularly plates, 
posts, profiles, tubes, spacers; mouldings of asbestos 
concrete or asbestos cement, both for building 
purposes; concrete lining elements (not of metal); lining 
elements (not of metal); building materials (not of 
metal), particularly of plastic, for reinforced concrete 
and masonry construction, particularly spacers, 
distance pieces for reinforcements and for wall 
thicknesses, spacers for concrete forms and for wall 
openings; auxiliary materials and small parts for 
reinforced concrete and masonry construction, 
consisting essentially of plastic and/or metal, 
particularly fixing elements, including those for spacers, 
shuttering packers, forms and shuttering elements for 
concrete construction; mortars; reinforcements for 
building purposes (not of metal), particularly 
reinforcement joints, cantilever plate connection 
elements, staircase crossing elements; lost forms; 
expansion joint elements; reinforcing cages, reinforcing 
netting, reinforcing mats and other prefabricated 
reinforcing elements (not of metal); punching 
reinforcements; supporting structures for buildings (not 
of metal), in particular ceiling hangers; wall hangers; 
landing hangers and wall protection elements; landing 
end bearings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0951855 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200802509 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.11 DE 306 62 521.0/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Max Frank GmbH & Co KG, Mitterweg 1, 94339, 
LEIBLFING, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for industrial purposes, 

particularly chemical products for building purposes; 
concrete parting compounds; adhesives for industrial 
purposes; bentonite for building purposes and 
landscaping. 
 
6 Metal reinforcements for concrete; metal 
grates; void formers predominantly of metal for 
producing cavities in concrete parts; laminated 
structural steel mats and forming elements 
manufactured from them for building purposes; 
shuttering parts of metal grates covered with expanded 
metal; shuttering components of metal and void formers 
of metal for producing recesses in concrete structures; 
shuttering parts, predominantly of metal, for building 
purposes; permeable metal plates as semi-finished 
shuttering components, connected to metal grates; 
building materials (of metal), particularly for reinforced 
concrete and masonry construction, spacers, distance 
pieces for reinforcements, connecting pieces, 
particularly adapter sleeves for structural steels and 
connecting sleeves for crimp pins or keyed joints of 
structural steels, air space anchors, wall cramps for 
facades and/or for insulating material; reinforcement 
crossings, particularly prefabricated construction kits of 
reinforcing steel for angular wall crossings; 
prefabricated reinforcements for concrete construction, 
including, in particular, those for corners of concrete 
walls and ceilings; wall crossing rails; anchorages; 
screw crossings; facade plate anchors; breast-wall 
plate anchors; void formers, including those for 
producing openings; reinforcements for concrete 
construction; forms, shuttering material for concrete 
construction; auxiliary building materials of metal, 
namely shuttering tubes for concrete construction; 
concrete lining elements of metal; sleeves of metal; 
screws of metal; nuts (screws) of metal; bearing and 
separating elements for reinforcing steels or reinforcing 
steel elements; reinforcing bars, reinforcing elements, 
shearing force mandrels and sleeves, anchoring 
elements, dowels with screws, linings and elements for 
producing linings; cantilever plate connection elements, 
staircase crossing elements, expansion joint elements; 
reinforcing cages, reinforcing netting, reinforcing mats 
and other prefabricated reinforcing elements, tie bars, 
compressional bars and other tension or pressure 
elements of metal for connecting two concrete 
elements; punching reinforcements; adapter and 
compensating rings for connection of tubes of metal; 
termination pieces for tubes of metal; sockets (small 
iron ware); pipe couplings of metal; socket ends for 
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tubes of metal; all products of metal and if included in 
this class. 
 
7 Injection presses (machines for industrial 
purposes) and injection pumps (machines) for injection 
hoses and for aeration and de-aeration hoses for 
concrete construction. 
 
17 Sealing materials, sealing compounds, 
sealing mats and webs, sealing elements if included in 
this class and sealing strips, particularly those swelling 
under the influence of moisture and/or water; all 
products for building purposes; sealing materials on a 
mineral base, materials for heat and/or sound insulation 
of walls, ceilings and floors of buildings; injection hoses 
and aeration and de-aeration hoses for concrete 
construction; high pressure hoses for injection presses 
and injection pumps; adapter and compensating rings 
for connection of tubes (not of metal); pipe couplings 
(not of metal); termination pieces for tubes (not of 
metal); socket ends for tubes (not of metal); sealing and 
insulation material for the building industry; sound 
damping or heat insulating structural elements. 
 
19 Building materials (not of metal) including 
composite materials for use in the building industry; 
wall lining elements (not of metal); void formers (not of 
metal) for producing cavities in concrete elements; 
gravel, finished concrete; building materials and 
building products of cement-bonded material and 
concrete, particularly plates, posts, profiles, tubes, 
spacers for reinforcements and forms; forms and 
shuttering elements for concrete construction, 
particularly forms, shuttering elements and shuttering 
tubes of plastic and/or cardboard; shuttering material, 
auxiliary shuttering material for concrete construction; 
auxiliary building materials for reinforced concrete and 
masonry construction, particularly spacers, distance 
pieces for reinforcements, connecting pieces, namely 
adapter sleeves for structural sleeves and connecting 
sleeves for crimp pins or keyed joints of structural 
steels, air space anchors, wall cramps for facades 
and/or for insulating material; building articles of 
asbestos cement and concrete, particularly plates, 
posts, profiles, tubes, spacers; mouldings of asbestos 
concrete or asbestos cement, both for building 
purposes; concrete lining elements (not of metal); lining 
elements (not of metal); building materials (not of 
metal), particularly of plastic, for reinforced concrete 
and masonry construction, particularly spacers, 
distance pieces for reinforcements and for wall 
thicknesses, spacers for concrete forms and for wall 
openings; auxiliary materials and small parts for 
reinforced concrete and masonry construction, 
consisting essentially of plastic and/or metal, 
particularly fixing elements, including those for spacers, 
shuttering packers, forms and shuttering elements for 
concrete construction; mortars; reinforcements for 
building purposes (not of metal), particularly 
reinforcement joints, cantilever plate connection 
elements, staircase crossing elements; lost forms; 
expansion joint elements; reinforcing cages, reinforcing 
netting, reinforcing mats and other prefabricated 
reinforcing elements (not of metal); punching 
reinforcements; supporting structures for buildings (not 
of metal), in particular ceiling hangers; wall hangers; 
landing hangers and wall protection elements; landing 
end bearings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0951872 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200802515 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.24 US 77189503 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Development Clothing LLC, 5140 Pacific Blvd., 
CA90058, VERNON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, eau de toilette, essential oils for 

personal use, perfume oils; body and beauty care 
cosmetics and toiletries, namely, soaps for body care, 
liquid soaps for hands, face and body, facial cleansers, 
skin toners, skin cleansers and emollients, cleansing 
creams, face creams, body scrub, facial scrub, skin 
lotions, skin cleansing lotions, face lotions, body lotions, 
skin moisturizers, cosmetic creams for skin care, 
nutritional oils for cosmetic purposes, make-up 
remover, body oil, bath oil, lip balm, dentifrices, 
toothpaste, non-medical mouthwash and gargle, bath 
gel, shower gel, nail care preparations, shaving 
preparations, shaving cream, shaving gel, shaving 
balm, after-shave, shampoos, hair conditioners, hair 
care preparations, hair styling gels, hair lotions, hair 
styling preparations, hair coloring preparations, hair 
dyes, deodorants for body care, body powder, anti-
perspirants, facial masks, beauty masks, skin masks, 
cosmetic suntan lotions, sun-protecting and sun-
tanning preparations, cocoa butter for cosmetic 
purposes, wrinkle removing skin preparations, skin gels 
for accelerating, enhancing or extending tans; eye 
shadow, eyebrow pencils, false eyelashes, lipsticks and 
nail polish. 
 
9 Eyewear, eyeglasses, sunglasses, 
spectacles, goggles and frames, lenses and protective 
cases therefor, ski glasses, sports glasses, opera 
glasses, theater glasses and eyewear accessories, 
namely, straps, neck cords, chains and head straps. 
 
25 Skirts, dresses, coats, jackets, pants, 
trousers, knit tops, woven shirts, shirts, sweaters, 
blouses, shorts, t-shirts; jeans, sweat shirts, sweat 
pants, sweatsuits, vests, jackets, blazers, suits, 
jumpers, pajamas, robes, lingerie, underwear, panties, 
bras, boxer shorts, swim wear, bathing suits, cover-ups, 
hats, caps, headbands, wristbands, visors, scarves, 
belts, neckties, socks, stockings, tights, leggings, 
gloves, mittens, coats and raincoats; footwear, namely, 
shoes, slippers, boots, sandals, flip flops, and athletic 
shoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0955118 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200803704 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the number 8 with a wing on each 
side and the letters C and R in each crux of the number 
8. 

(730) Innehaver: 
 Kommonwealth Inc, 6310 San Vicente Blvd., Suite 107, 

CA90048, LOS ANGELES, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Jewelry and watches. 
 
18 Handbags. 
 
25 Shoes; clothing for women and men; and 
hats and caps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0955527 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200803789 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.27 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.18 IT RM2007C006157 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the letters L, I followed by 
the letters N and K; the letters are reproduced with 
stylized and fantasy characters and united by a white 
continuing line and behind each character is 
reproduced a colored rounded shape; below are placed 
the letters O,C,C,H,I,A,L,I reproduced with stylized and 
fantasy characters. 

(730) Innehaver: 
 Evercom SpA, Via R. Santoliquido, 16, 00123, ROMA, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Optical apparatus and instruments, anti-
dazzle shades; anti-glare glasses; binoculars; 
chronographs; time clocks; contact lenses; containers 
for contact lenses; correcting lenses; eyeglass cases; 
eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; 
eyeglasses; graduated glassware; goggles for sports; 
lens hoods; magnifying glasses; divers' masks; 
protective masks; optical mirrors; optical condensers; 
optical data media; optical fibers; optical glass; optical 
goods; optical lenses; spectacle cases; spectacle 
frames; spectacle glasses; spectacles; sunglasses; 
mirror shade screen serving as reflecting device used 
to hide the eyes creating a shade. 
 
14 Horological and chronometric instruments; 
alarm clocks; cases for clocks, watches and watch 
making mechanisms and movements used to measure 
the passage of time; chronographs; chronometers; 
chronometrical instruments; clock cases; clocks and 
watches, electric; clockworks; control clocks; dials; 
master clocks; movements for clocks and watches; 
pendulums; stopwatches; straps for wristwatches; 
watch bands; watch cases; watch chains; watch 
crystals; watch glasses; watch springs; watch straps; 
watches and clocks; wristwatches. 
 
25 Clothing, footwear, headgear; ascots; bathing 
suits; beach clothes; beach shoes; belts; boots; boots 
for sports; caps; chemisettes; clothing for gymnastics; 
clothing for sports; clothing of imitations of leather; 
clothing of leather; coats; cyclists' clothing; footwear; 
gloves; gymnastic shoes; hats; headgear for wear; 
hoods; jackets; jumpers; knitwear; outer clothing; 
overcoats; pants; pullovers; pyjamas; bath robes; 
sandals; scarfs; scarves; shirts; shoes; skirts; slippers; 
socks; boots for sports; sports jerseys; sports shoes; 
suits; sun visors; sweaters; swimsuits; Tee-shirts; 
trousers; underclothing; underpants; underwear; vests; 
visors; waistcoats; waterproof clothing; wooden shoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0955641 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200804052 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.03 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.31 HU M0702072 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Docler Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt 
Felelosségu Társaság, Visegrádi u. 48. fsz. 3., 1132, 
BUDAPEST, HU 

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

administration; office functions; data search in 
computer files for others; rental of advertising space; 
publicity columns preparation; systemization of 
information into computer databases; compilation of 
information into computer databases; on-line 
advertising on a computer network. 
 
38 Telecommunications; electronic mail; 
providing user access to a global computer network 
(service providers); information about 
telecommunication; communications by computer 
terminals; cable television broadcasting; 
communications by fiber (fibre) optic networks; 
providing telecommunications connections to a global 
computer network; paging services (radio, telephone or 
other means of electronic communication); computer 
aided transmission of messages and images. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; hosting 
computer Web sites; not physical data conversion of 
computer programs and data (not physical); installation 
of computer software; duplication of computer 
programs; computer rental; recovery of computer data; 
computer system design; computer systems analysis; 
consultancy in the field of computer hardware; 
computer software design; updating of computer 
software; rental of computer software; computer 
programming; maintenance of computer software; 
creating and maintaining Web sites for others. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0955736 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200804069 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.03 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.29 FR 07 3 491 848 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gameloft SA, 81, rue Réaumur, 75002, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Game software for fixed, laptop or pocket 
computers, for mobile telephones, for consoles, for 
fixed or mobile organizers; video games designed to be 
used only with a television set; software for computer 
games for gaming machines; computer programs for 
video and computer games. 
 
28 Video games other than those designed to be 
used only with television sets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0955737 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200804070 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.03 
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.30 FR 07 3 492 108 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gameloft SA, 81, rue Réaumur, 75002, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Game software for fixed, laptop or pocket 
computers, for mobile telephones, for consoles, for 
fixed or mobile organisers; video games designed to be 
used only with a television set; software for computer 
games for gaming machines; computer programs for 
video and computer games; CD-ROMs, memory 
cartridges for programs; recording media containing 
data, intended for computers, mobile telephones, fixed 
or mobile organisers, or video game consoles; sound 
and video recording media for electronic amusement 
appliances. 
 
28 Video games except for those designed to be 
used only with a television set. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0956001 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200806344 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.14 DK VA 2007 04955 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spirit Wholesale ApS, Fredericiavej 403, 7100, VEJLE, 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear and headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0957018 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200804715 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Mrs. Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-
7, 22172, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0957021 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200804716 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MENOPHYTEA RETENTION 
D'EAU 

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

 SAS PHYTHEA, 566 avenue André Ampere, 77550, 
MOISSY CRAMAYEL, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations; food supplements for medical use, 
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. 
 
30 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. 
 
32 Beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0957141 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200804741 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.22 CH 566000 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nobel Biocare Services AG, Balz Zimmermann-Strasse 
7, 8302, KLOTEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Artificial surgical, medical, orthopaedic and 

odontological implants; orthopaedic articles, crowns 
and dental bridges; instruments and apparatus for 
reconstruction and rehabilitation in the odontological, 
medical, orthopaedic and surgical fields; surgical, 
medical and odontological instruments and apparatus; 
artificial joints, teeth, eyes, limbs and dental 
prostheses; parts and components of all the above 
products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958087 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200805095 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.18 DK VA 2007 02413 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cardlab ApS, William Wains Gade 9, 1432, 
KØBENHAVN K, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers/ calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
fire extinguishing apparatus; magnetic encoders; 
fingerprint scanners; encoded magnetic cards; 
magnetic cards (including prepaid); cards with micro 
processors, magnetic identification cards; magnetic 
card encoded with sound. 
 
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; non-electric credit card imprinters. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research service; design and development of 
computer hardware and software; encoding of magnetic 
cards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0958090 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200805097 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.17 DE 307 47 025.3/19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eduard Hueck GmbH & Co KG, Loher Strasse 9, 
58511, LÜDENSCHEID, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Aluminium profiles and systems composed 

hereof for use in building construction, namely for 
manufacturing fire protection barriers, fire protection 
doors, smoke protection doors, fire protection fixed 
glazing, windows, doors, facades, partitions, porches, 
conservatories, and glass extensions. 
 
19 Building materials (non-metallic), namely 
plastic strips and plasterboards for manufacturing and 
assembling fire protection barriers, fire protection 
doors, smoke protection doors, fire protection fixed 
glazing, windows, doors, facades, partitions, porches, 
conservatories, and glass extensions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958091 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200805098 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.09 ES 2.786.652 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Servicio Andaluz De Salud, organismo Autonome De 
La Junta De Andalucia, Avda de la Constitución, 18, 
41071, SEVILLA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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, locksmiths' goods and hardware of 
metal, pipes and tubes of metal, safes, goods of metal 
not included in other classes, ores. 
 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, monitoring (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmitting or 
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 equipment, computers, fire extinguishers. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes, jewelry, precious stones, timepieces and 
chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes, printed matter, 
printed publications, books, magazines, newspapers 
and periodicals in printed form, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or 
household purposes, materials for artists, paintbrushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional or teaching material (except apparatus), 
plastic packaging materials (not included in other 
classes), printing type, printing blocks. 
 
25 Ready-to-wear clothing for women, men and 
children, footwear (except orthopedic footwear) and 
headgear. 
 
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles 
not included in other classes, decorations for Christmas 
trees. 
 
35 Advertising services, business management, 
business administration services, office work services. 
 
36 Insurance services, financial, monetary and 
real-estate business services. 
 
38 Telecommunication services. 
 
41 Educational, training, entertainment and 
recreational services, sporting and cultural activities. 
 
42 Scientific and technological services and 

research and design services related thereto, industrial 
analysis and research services, design and 
development services for computers and software, 
legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958101 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200805102 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 RU 2006735903 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Graphic designation is in a C-form contour whose 
external side is in the form of a stylized ornament. 

(730) Innehaver: 
 Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu Timan 

menedzhment, ul. Vysokaya, 3, 115533, MOSKVA, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Benzine; combustible briquettes; oil-gas; fuel 
gas; gasoline; producer gas; solidified gas (fuel); fuel; 
additives, non-chemical, to motor-fuel; cutting fluids; 
tallow; industrial grease; kerosene; mazut; combustible 
oil; lubricating oil; industrial oil; lubricants; naphtha; 
petroleum (raw or refined); lubricating grease; 
vaporized fuel mixtures; alcohol (fuel); methylated spirit; 
diesel oil; lighting fuel; fuel with an alcoholic base; peat 
(fuel); petroleum ether. 
 
35 Import-export agencies; commercial 
information agencies; cost price analysis; computerized 
file management; efficiency experts; demonstration of 
goods; opinion polling; marketing studies; business 
information; business investigations; marketing 
research; personnel recruitment; business 
management and organization consultancy; personnel 
management consultancy; business organization 
consultancy; business management consultancy; 
professional business consultancy; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; business appraisals; payroll preparation; 
business management assistance; commercial or 
industrial management assistance; economic 
forecasting; sales promotion (for others); publication of 
publicity texts; distribution of samples; advertising; 
business inquiries; systemization of information into 
computer databases; tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; psychological testing for the 
selection of personnel; public relations; procurement 
services for others (purchasing goods and services for 
other businesses). 
 
37 Drilling of wells; building sealing; mining 
extraction; building insulating; repair information; 
construction information; bricklaying; road paving; 
building construction supervision; rustproofing; vehicle 
maintenance; rental of construction equipment; rental of 
bulldozers; plumbing; masonry; underwater repair; 
quarrying services; motor vehicle maintenance and 
repair; vehicle repair; vehicle service stations; pipeline 

construction and maintenance; pier breakwater 
building; underwater construction; construction; 
machinery installation, maintenance and repair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0958102 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200805103 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 RU 2006735904 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu Timan 
menedzhment, ul. Vysokaya, 3, 115533, MOSKVA, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Benzine; combustible briquettes; oil-gas; fuel 

gas; gasoline; producer gas; solidified gas (fuel); fuel; 
additives, non-chemical, to motor-fuel; cutting fluids; 
tallow; industrial grease; kerosene; mazut; combustible 
oil; lubricating oil; industrial oil; lubricants; naphtha; 
petroleum (raw or refined); lubricating grease; 
vaporized fuel mixtures; alcohol (fuel); methylated spirit; 
diesel oil; lighting fuel; fuel with an alcoholic base; peat 
(fuel); petroleum ether. 
 
35 Commercial information agencies; cost price 
analysis; computerized file management; efficiency 
experts; demonstration of goods; opinion polling; 
marketing studies; business information; business 
investigations; marketing research; personnel 
recruitment; business management and organization 
consultancy; personnel management consultancy; 
business organization consultancy; business 
management consultancy; professional business 
consultancy; business appraisals; payroll preparation; 
business management assistance; commercial or 
industrial management assistance; economic 
forecasting; business inquiries; systemization of 
information into computer databases; tax preparation; 
drawing up of statements of accounts; psychological 
testing for the selection of personnel; public relations. 
 
37 Drilling of wells; building sealing; mining 
extraction; building insulating; repair information; 
construction information; bricklaying; road paving; 
building construction supervision; rust proofing; vehicle 
maintenance; rental of construction equipment; rental of 
bulldozers; plumbing; masonry; underwater repair; 
quarrying services; motor vehicle maintenance and 
repair; vehicle repair; vehicle service stations; pipeline 
construction and maintenance; pier breakwater 
building; underwater construction; construction; 
machinery installation, maintenance and repair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958106 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805104 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.10 AT AM 3341/2007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH, 
Industriegelände 1, 4710, GRIESKIRCHEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Stationary and mobile agricultural machines 

and apparatus; reaping machines, mowing machines, 
threshing machines; machines for use in the haymaking 
process, in particular tedding machines and swathers; 
machines for conditioning fodder, machines and 
apparatus for fodder processing, fodder mixing 
apparatus, machines for compacting animal food; 
machines and apparatus for the charging, storage and 
removal of animal food in a silo, especially machines 
and apparatus for use in silage treatment and 
processing; machines and apparatus for preparing 
fodder for fodder receivers, machines for pressing 
cereals and forage plants, lifting apparatus, conveyors, 
belt conveyors, agricultural elevators, loading 
machines, machines for spreading fertilizer; machines 
and apparatus for soil cultivation, ploughs, harrows, 
rollers; machines and apparatus for forestry and timber 
hauling, log splitters, wood crushing machines, straw 
cutters, grinders; lifting and conveying machines; 
machines and apparatus for the treatment of waste, in 
particular for the disposal of waste and rubbish, 
especially waste collection machines and apparatus, 
compacting and pressing machines, grinders and 
shredders; briquetting machines, in particular waste 
compacting machines, screw compactors, pressing and 
dosing machines, containers being parts of pressing 
machines, crushing machines, paper shredders, 
paperboard crushers and waste disposals; 
components, fittings and accessories (not included in 
other classes) for the aforesaid goods. 
 
12 Agricultural vehicles; vehicles fitted with 
agricultural machines and apparatus and dosing 
devices, vehicles for use in fertilizing, vehicles and 
trailers for use in harvesting; self-loading trucks, cutter 
loader trucks, fodder mixing trucks, spreaders (trucks), 
in particular fertiliser spreaders (trucks); waste 
collection vehicles, in particular equipped with 
containers or tipping bodies; container vehicles; 
components for the aforesaid vehicles, fittings and 
accessories therefor (not included in other classes); 
trailer hitches, tailboard lifts, vehicles fitted with pick-up 
rollers, for use in harvesting; hydraulic circuits for 
vehicles, bodies for harvesting vehicles; tractors. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; banking, pawnbrokerage, financial 
consultancy, surety services, loans (financing), debt 
collection agencies, rent collection, factoring, financial 
information, financial sponsorship, financing services, 
debt collection agencies, instalment loans, credit 
bureaux, hire-purchase financing, electronic funds 
transfer, trusteeship. 
 
37 Maintenance, servicing and repair of 
agricultural machines, apparatus and vehicles; 
maintenance, servicing and repair of environmental 
engineering machines, especially of waste treatment 
and waste collection machines, and of environmental 
engineering vehicles, especially for waste collection. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958107 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805105 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.10 AT AM 3342/2007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH, 
Industriegelände 1, 4710, GRIESKIRCHEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Stationary and mobile agricultural machines 

and apparatus; reaping machines, mowing machines, 
threshing machines; machines for use in the haymaking 
process, in particular tedding machines and swathers; 
machines for conditioning fodder, machines and 
apparatus for fodder processing, fodder mixing 
apparatus, machines for compacting animal food; 
machines and apparatus for the charging, storage and 
removal of animal food in a silo, especially machines 
and apparatus for use in silage treatment and 
processing; machines and apparatus for preparing 
fodder for fodder receivers, machines for pressing 
cereals and forage plants, lifting apparatus, conveyors, 
belt conveyors, agricultural elevators, loading 
machines, machines for spreading fertilizer; machines 
and apparatus for soil cultivation, ploughs, harrows, 
rollers; machines and apparatus for forestry and timber 
hauling, log splitters, wood crushing machines, straw 
cutters, grinders; lifting and conveying machines; 
machines and apparatus for the treatment of waste, in 
particular for the disposal of waste and rubbish, 
especially waste collection machines and apparatus, 
compacting and pressing machines, grinders and 
shredders; briquetting machines, in particular waste 
compacting machines, screw compactors, pressing and 
dosing machines, containers being parts of pressing 
machines, crushing machines, paper shredders, 
paperboard crushers and waste disposals; 
components, fittings and accessories (not included in 
other classes) for the aforesaid goods. 
 
12 Agricultural vehicles; vehicles fitted with 
agricultural machines and apparatus and dosing 
devices, vehicles for use in fertilizing, vehicles and 
trailers for use in harvesting; self-loading trucks, cutter 
loader trucks, fodder mixing trucks, spreaders (trucks), 
in particular fertiliser spreaders (trucks); waste 
collection vehicles, in particular equipped with 
containers or tipping bodies; container vehicles; 
components for the aforesaid vehicles, fittings and 
accessories therefor (not included in other classes); 
trailer hitches, tailboard lifts, vehicles fitted with pick-up 
rollers, for use in harvesting; hydraulic circuits for 
vehicles, bodies for harvesting vehicles; tractors. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; banking, pawnbrokerage, financial 
consultancy, surety services, loans (financing), debt 
collection agencies, rent collection, factoring, financial 
information, financial sponsorship, financing services, 
debt collection agencies, instalment loans, credit 
bureaux, hire-purchase financing, electronic funds 
transfer, trusteeship. 
 
37 Maintenance, servicing and repair of 
agricultural machines, apparatus and vehicles; 
maintenance, servicing and repair of environmental 
engineering machines, especially of waste treatment 

and waste collection machines, and of environmental 
engineering vehicles, especially for waste collection. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0958110 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200805107 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kiko SrL, Via Giorgio Paglia, 1/D, 24122, BERGAMO, 
IT 

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

hair lotions; dentifrices. 
 
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. 
 
35 Services related to sales organization that are 
carried out in any way relating to leather goods, 
clothing, footwear and headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958118 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200805108 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CONCORD GmbH, Industriestrasse 25, 95346, 
STADTSTEINACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Cutlery, forks, spoons. 

 
9 Electric and electronic appliances, included in 
this class, in particular baby phones. 
 
10 Baby bottles, feeding bottles, dummies for 
babies. 
 
12 Children's safety seats for vehicles; baby 
carriages, pushchairs, baby joggers; children's vehicles 
with power transmission devices. 
 
18 Parasols for baby carriages; trunks and 
suitcases, bags included in this class; carry-cots; 
supporting frames for carrying children, baby slings, 
bags for carrying baby things. 
 
20 Furniture for children. 
 
21 Portable baby baths; non-electric heaters for 
feeding bottles; toothbrushes; electric toothbrushes; 
utensils and containers for household or kitchen use, 
not made of precious metal or plated therewith; 
chamber pots; glassware, porcelain and earthenware, 
included in this class. 
 
24 Textiles and textile goods, included in this 
class; bed linen, sleeping bags. 
 
25 Clothing, scarves, shawls, footwear, 
headgear; foot muffs not electrically heated; nappies for 
babies. 
 
28 Games, toys; electric and electronic toys, 
other than those adapted for use with television 
receivers; gymnastic and sporting articles, included in 
this class; sleighs, children's vehicles without power 
transmission devices; rattles for babies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0958142 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805110 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.20 ES 2.783.726 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEAT SA, Autovia A-2, Km. 585, 08760, MARTORELL 
(BARCELONA), ES 

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

air or water. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0958174 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200805113 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Paseo 
de la Castellana, 14, 28046, MADRID, ES 

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

administration; office functions, sales promotion (for 
others), in particular, promotion of Spanish companies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958478 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200805401 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ShenZhou DongFang, c/o Industrial Group Co Ltd, 
Datun Industrial Zone, Shenzhou, Hebei, 053873, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Puffed potato chips; puffed fruit chip or 

vegetable chip. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0958498 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805403 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.01 FR 07 3528241 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOLUMEA 
(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 hair beauty, care and 

maintenance, shampoos. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0958503 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200805404 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.05 DE 307 58 227.2/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

It's my privacy 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hysalma Hygiene Sales Marketing GmbH, Essener 
Strasse 99, 46047, OBERHAUSEN, DE 

(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. 
 
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. 
 
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; printing type 
and blocks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0958515 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200805405 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.19 CH 569358 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nivarox-FAR SA, 10, avenue de Collège, 2400, LE 
LOCLE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Horological components, in particular pallets. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958524 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200805407 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.21 DE 307 54 734.5/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

T-Home 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 
53113, BONN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments and their components, 
including watch bands and boxes and casings; pins 
(jewellery); key fobs (jewellery). 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; athletics bags. 
 
25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.
 
28 Games and playthings; toys; dolls; gymnastic 
and sporting articles and apparatus (included in this 
class); decorations for Christmas trees. 
 
32 Beers, low-alcohol beer; non-alcoholic beer, 
mineral and aerated waters, non-alcoholic drinks, fruit 
drinks and fruit juices, especially isotonic, energy and 
soft drinks; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 
35 Merchandising; sponsoring, especially in the 
form of advertising; marketing in digital networks; 
facility management, namely development of 
advertising and marketing concepts; model agency for 
advertising and sales promotion purposes; placement 
of advertising and promotion contracts for others; 
marketing and enquiries for business affairs; 
advertising; sales promotion; television advertising; 
advertising and sales promotion online from a computer 
data base or via the Internet; combination of 
advertisements for use as Internet web-sites; 
compilation of directories for advertising and sales 
promotion for publication on the Internet; Internet 
advertising, especially providing and brokering of 
storage space at web-sites for advertising goods and 
services; consultation, information and placement of 
contacts for retail business via a global computer 
network, online from a computer data base or via the 
Internet. 
 
36 Financial affairs; real estate affairs; financial 
sponsorship. 
 
42 Providing of storage space on web-sites for 
advertising of goods and services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0958525 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200805408 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.21 DE 307 54 735.3/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 
53113, BONN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments and their components, 
including watch bands and boxes and casings; pins 
(jewellery); key fobs (jewellery). 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; athletics bags. 
 
25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.
 
28 Games and playthings; toys; dolls; gymnastic 
and sporting articles and apparatus (included in this 
class); decorations for Christmas trees. 
 
32 Beers, low-alcohol beer; non-alcoholic beer, 
mineral and aerated waters, non-alcoholic drinks, fruit 
drinks and fruit juices, especially isotonic, energy and 
soft drinks; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 
35 Merchandising; sponsoring, especially in the 
form of advertising; marketing in digital networks; 
facility management, namely development of 
advertising and marketing concepts; model agency for 
advertising and sales promotion purposes; placement 
of advertising and promotion contracts for others; 
marketing and enquiries for business affairs; 
advertising; sales promotion; television advertising; 
advertising and sales promotion online from a computer 
data base or via the Internet; combination of 
advertisements for use as Internet web-sites; 
compilation of directories for advertising and sales 
promotion for publication on the Internet; Internet 
advertising, especially providing and brokering of 
storage space at web-sites for advertising goods and 
services; consultation, information and placement of 
contacts for retail business via a global computer 
network, online from a computer data base or via the 
Internet. 
 
36 Financial affairs; real estate affairs; financial 
sponsorship. 
 
42 Providing of storage space on web-sites for 
advertising of goods and services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0958549 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200805409 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.28 AU 1163521 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kong's (Aust) Pty Ltd, 48 Williamson Road, NSW2565, 
INGLEBURN, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and medicinal preparations 

for body care and treatment such as for skin, eyes and 
claws in the form of sprays, washes, lotions and 
ointments; insecticidal and anti-parasitic preparations; 
repellents for insects and repellents for birds; 
preparations for destroying vermin; preparations for 
prevention of bird pecking and biting; medicated food 
additives; food additives and supplements such as 
vitamins, minerals and trace elements in the form of 
powders, liquids and blocks; digestive aids such as 
shell and mineral grits; wormers and anti-fungal 
preparations; disinfectants; sanitary preparations to 
improve water quality, all the aforesaid for use with or 
for birds. 
 
6 Rings for bird identification of metal; metal 
structures for animal containment such as aviaries; 
metal display stands; bird baths, all the aforesaid for 
use with or for birds; traps for wild animals and vermin 
of metal. 
 
16 Printed matter such as stationery, 
instructional and teaching material (non-apparatus), 
books, catalogues, newsletters, magazines and 
brochures; diary and log books for the recording of 
information; transportation containers of cardboard; 
shopping bags; posters and giveaway promotional 
goods included in this class, all the aforesaid for use 
with birds and related applications. 
 
21 Cages such as collapsible cages and wire 
cages; cage stands; cage accessories such as covers, 
guards and surrounds for cages, perches and perch 
covers; drink and food dispensers such as bowls, cups, 
tubes, dishes and troughs; animal activated drinkers 
and feeders; bowls; food and beverage storage 
containers; scoops for food; scoops for food made from 
metal; food and drink bowls and cups made from metal; 
all the aforesaid for use for or with birds. 
 
28 Toys for birds such as swings, rattles, bells, 
balls, ladders and mirrors; toys that hold treats; non-
edible toys for pecking and biting; stands as play gyms 
for bird exercise, all the aforesaid for birds. 
 
31 Foodstuffs in the form of edible treats; dry 
foodstuffs such as seeds and grains, nuts, fruits, 
nectars and honey such as in loose, canned or block 
form; cuttlebone; egg and biscuit food mixes; foodstuffs 
for feeding in wet form; non-medicated preparations 
used as additives to foodstuffs; beverages; salt for 
birds; edible sand and grit in loose and sheet form for 
cage bases and perches; bedding materials such as 
coconut fibre and feathers, all the aforesaid for use for 
or with birds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0958550 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200805410 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.15 DE 307 10 816.3/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

beautixx creative ion 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, 81739, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Household and kitchen machines and 

apparatus (included in this class), in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including mincing 
machines, mixing and kneading machines, pressing 
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, 
slicing machines, electric motor-driven tools, electric 
can openers, knife sharpeners as well as machines and 
devices for the preparation of beverages and/or food; 
taps (parts of machines, engines or motors) and pumps 
for dispensing cooled beverages, for use in 
combination with appliances for cooling of beverages; 
electric waste disposal units, including waste 
masticators and compressors; dishwashers; electric 
machines and appliances for treating laundry and 
clothing, including washing machines, spin driers, 
laundry presses, ironing machines (included in this 
class); electric cleaning apparatus for household use, 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; wet and dry aspirators; parts 
for the aforementioned goods, included in this class; in 
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, 
all for vacuum cleaners. 
 
9 Electric apparatus and instruments (included 
in this class), namely electric irons; kitchen scales, 
personal scales; electric welding devices for wrapping 
film; remote control devices, signaling devices, 
controlling (supervision) devices and monitoring 
devices (electrical/ electronical) for household and 
kitchen machines and equipment; recorded and non-
recorded machine readable data carriers, such as 
magnetic data carriers, for household appliances; 
electric apparatus for dispensing beverage or food, 
vending machines; data processing devices and data 
processing programs for controlling and operating 
household appliances; parts for the aforementioned 
goods included in this class. 
 
11 Heating, steam producing and cooking 
devices, in particular ovens, cooking, baking, frying, 
grilling, toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
microwave appliances, waffle irons; egg boiling 
apparatus, deep fryer; electric tea and coffee making 
apparatus, electric espresso machines, coffee 
dispenser; cooling devices, in particular refrigerators, 
freezers, cooling cabinets, beverage cooling apparatus; 
combination apparatus for cooling and freezing, deep 
freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers; 
dryers, in particular laundry dryers, tumble dryers for 
laundry use; hand dryers; hair dryers; infrared lamps 
(not for medical purposes); electric heating pads (not 
for medical purposes); electric heating covers (not for 
medical purposes); ventilation devices, in particular 
ventilators, grease filter devices and extractor devices, 
including extractor hoods; air conditioning devices and 
devices to improve air quality, air humidifiers, air 
deodorisation apparatus; air cleaning apparatus; water 
piping devices, as well as sanitary equipment, in 
particular fittings for steam, air and water piping 
equipment, warm water devices, storage water heaters 
and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat 
pumps; parts of all aforementioned goods included in 
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this class; deodorising apparatus (not for personal use).
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0958566 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200805414 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.29 FR 07 3 510 341 
(540) Gjengivelse av merket: 

3dswym 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dassault Systemes, 9, Quai Marcel Dassault, 92150, 
SURESNES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software in connection with the services 

listed hereafter; CD-ROMs, DVDs, minidisks and floppy 
discs. 
 
38 Telecommunications; message sending; 
electronic transmission of data, images, documents by 
means of computer terminals and all other transmission 
systems such as by wave transmission, cable, satellite, 
Internet; communications by computer terminals; 
services for computer aided transmission of messages 
or images; monitoring, sending and receiving of data, 
signals and information through data communication, 
via computer or via telecommunications instruments 
and apparatus; exchange of computerised data; 
electronic mail services; electronic messaging services; 
transmission of information held in data banks and 
image banks; information with regard to 
telecommunication; rental of message sending 
apparatus; routing services for telecommunications; 
electronic display services (telecommunication); 
facsimile transmission; news agency services; 
transmission of computer programs accessible via 
access codes via personal page network interfaces; 
transmission of periodical publications and other printed 
matter on the Internet via computers and via 
communication networks; communication services 
(transmission) in real time between computer users on 
the Internet and the the "World Wide Web"; 
telecommunication services provided via the Internet. 
 
42 Computer programming services; computer 
aided design (development) services for goods and 
services; rental of computers, computer programs or 
peripheral equipment for computers; engineering and 
technical consulting services regarding the design of 
goods and services; software design, updating and 
maintenance services; consulting services in the field of 
computing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0958600 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805419 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.17 CH 568765 
(540) Gjengivelse av merket: 

FULL-BLOODED 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd), Jakob-Stämpfli-
Strasse 94, 2502, BIEL/BIENNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods 

made of these materials or plated therewith included in 
this class, jewelry, precious stones, timepieces and 
chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0958622 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200805426 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Landau Uniforms Inc, 8410 Sandidge Road, MS38654, 
OLIVE BRANCH, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Aprons; shirts; lab coats; socks; tunics; 

dresses; pants; jackets; shoes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0958673 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805437 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.14 GB 2461476 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hammerite Products Ltd, 20 Manchester Square, 
W1U3AN, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and apparatus, all for the 

application of paints, varnishes, lacquers, wood stains; 
parts and fittings included in this class for the aforesaid 
goods. 
 
8 Hand tools and implements, all for the 
application of paints, varnishes, lacquers, wood stains; 
parts and fittings included in this class for the aforesaid 
goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959014 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200805599 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peking University Founder Group Co Ltd, The 9th 
Floor, Zhongguancun Founder Building, No. 298 
Chengfu Road, Haidan District, BEIJING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Papermaking machines; machines for making 

bicycle chains; wrapping machines; electric kitchen 
machines; washing machines; pharmaceutical industrial 
processing machines; founding devices for refining 
industry; drilling rigs; dynamos; waste disposals; 
printing machines; inking apparatus for printing 
machines; typographic machines. 
 
9 Computer peripherals; computers; invoicing 
machines; automatic ticket dispensers; cash registers; 
coin operated automatic vending machines; counterfeit 
coin detectors; parking meters; quantity indicators; 
chronographs for time recording; dictating machines; 
cheque recorders; fuel pumps operated by computers 
used for service stations; electronic scorers; copying 
machines; blueprint apparatus; electronic tags for 
goods; teletypewriters; facsimile machines; machines 
for checking on work attendance; graph plotters; 
weighing machines; measures; signaling lights; 
intercommunication apparatus; network communication 
devices; sound reproduction apparatus; video cameras; 
cameras; photograph appliances bag; nautical 
apparatus and instruments; speed checking apparatus 
for vehicles; precise measuring apparatus; audiovisual 
teaching apparatus; instrument and measuring 
apparatus for physical-chemical experiment and 
composition analysis; electric measuring devices; 
cosmographic instruments; optical apparatus and 
instruments; electric materials (wires and cables); 
galena crystals of detectors; wafers; integrated circuits; 
capacitors; electricity control panels; remote control 
apparatus; optical fibers; electric installations for the 
remote control of industrial operations; automatic 
devices for power stations; galvanizing apparatus; fire 
extinguishers; electric welding apparatus; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving apparatus 
and equipment; electric anti-theft alarms; optical 
spectacles; batteries; exposed cinematographic films; 
electric door openers; recorded computer softwares for 
printing, composition, typography, printing management 
and control of typographic machines; mechanisms for 
computer-operated apparatus. 
 
42 Technical research; technical project studies; 
research and development for others; quality system 
certification; geological research; chemistry services; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; design of interior 
decor; dress designing; computer rental; computer 
programming; computer software design; updating of 
computer software; consultancy in the field of computer 
hardware; rental of computer software; recovery of 
computer data; maintenance of computer software; 
computer system analysis; design of computer system; 
duplication of computer programs; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; 
creating and maintaining web sites for others; hosting 
computer sites (web sites); installation of computer 
software; data conversion of computer programs and 
data (not physical conversion); rental of CDs containing 
commercial and financial information; authenticating 

works of art; graphic arts designing; assessment of 
intangible assets; mechanical research; quality control; 
cloud seeding; weighing goods for others. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959029 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200805601 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.23 DE 307 76 378.1/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOMATOM Definition AS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical and electro-medical apparatus and 

devices, in particular medical X-ray devices and 
devices for computer tomography; parts of all of the 
apparatus and devices mentioned above. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959030 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200805602 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osram GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 81543, 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus, especially electric lamps 

and luminaires, except mobile luminaires; parts of the 
aforementioned goods, except those for mobile 
luminaires. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959032 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200805603 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.22 CA 1360746 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 V&S Vin & Sprit AB (publ), Årstaängsvägen 19a, 
11797, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959041 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805606 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.02 DE 307 50 149.3/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, 81739, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Household and kitchen machines and 

apparatus (included in this class), in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including mincing 
machines, mixing and kneading machines, pressing 
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, 
slicing machines, electric motor-driven tools, electric 
can openers, knife sharpeners as well as machines and 
devices for the preparation of beverages and/or food; 
taps (parts of machines, engines or motors) and pumps 
for dispensing cooled beverages, for use in 
combination with appliances for cooling of beverages; 
electric waste disposal units, including waste 
masticators and compressors; dishwashers; electric 
machines and appliances for treating laundry and 
clothing, including washing machines, spin driers, 
laundry presses, ironing machines (included in this 
class); electric cleaning apparatus for household use, 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; wet and dry aspirators; parts 
for the aforementioned goods, included in this class, in 
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, 
all for vacuum cleaners. 
 
9 Electric apparatus and instruments (included 
in this class), namely electric irons; kitchen scales, 
personal scales; flavour dosing apparatus (not for 
personal use); electric welding devices for wrapping 
film; remote control devices, signalling devices, 
controlling (supervision) devices and monitoring 
devices (electrical/electronical) for household and 
kitchen machines and equipment; recorded and non-
recorded machine readable data carriers, such as 
magnetic data carriers, for household appliances; 
electric apparatus for dispensing beverages or food, 
vending machines; data processing devices and data 
processing programmes for controlling and operating 
household appliances; parts for the aforementioned 
goods included in this class. 
 
11 Heating, steam producing and cooking 
devices, in particular ovens, cooking, baking, frying, 
grilling, toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle 
irons; egg boiling apparatus, deep fryers; electric tea 
and coffee making apparatus, electric espresso 
machines, coffee dispensers; cooling devices, in 
particular refrigerators, freezers, cooling cabinets, 
beverage cooling apparatus; combination apparatus for 
cooling and freezing, deep freezing apparatus, ice-
makers; ice-cream makers; dryers, in particular laundry 
dryers, tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair 
dryers; infrared lamps (not for medical purposes); 
electric heating pads (not for medical purposes); 
electric heating covers (not for medical purposes); 
ventilation devices, in particular ventilators, grease filter 
devices and extractor devices, including extractor 
hoods; air conditioning devices and devices to improve 
air quality, air humidifiers, air deodorisation apparatus; 
air cleaning apparatus; water piping devices, as well as 
sanitary equipment, in particular fittings for steam, air 
and water piping equipment, warm water devices, 
storage water heaters and continuous flow water 



internasjonale varemerkeregistreringer 2008.10.06 - 41/08

 

118 
 

heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of all 
aforementioned goods included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959043 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805608 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.22 CH 566705 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Videoserpel Ltd, Dammstrasse 19, 6300, ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sounds and/or images; videotapes, 
video cassettes, video game cartridges, compact discs 
(CDs), digital versatile discs (DVDs), in pre-recorded 
form and other additional audiovisual media; music in 
downloadable digital form; downloadable electronic 
publications. 
 
16 Magazines, newspapers, printed publications, 
books and/or printed matter of all kinds. 
 
35 Advertising and sales promotion of goods and 
services for third parties using any method of 
information dissemination, including television 
programmes, cable television, direct broadcasting, 
satellite transmission and wired and wireless 
transmission systems; online subscription services to 
all kinds of audiovisual services, for example cable 
television, pay TV, video on demand, and downloading 
of music or audiovisual material. 
 
38 Televised broadcasts and cable television; 
transmission and distribution by satellite of TV 
programmes; wired and wireless dissemination and 
broadcasting of TV programmes; computer-assisted 
message, sound and image transmission (streaming); 
press and information agencies (news); rental of 
telecommunication, broadcasting and communication 
apparatus; transmission for downloading music and 
audiovisual material, provision of access to online 
shops (telecommunications); provision of chat rooms 
on the Internet. 
 
41 Education and entertainment services, for 
instance television entertainment; making and 
production of television programmes; film production; 
arrangement and holding of conferences, competitions, 
concerts and cultural, educational exhibitions or those 
intended as entertainment; production of shows; 
organization of sporting competitions; news reporters 
services; rental of sound and audiovisual recordings; 
music and video productions; publication of books, 
magazines and newspapers; online publication of 
magazines, electronic books and newspapers; 
operation of electronic on-line (non-downloadable) 
publications. 
 
45 Granting of intellectual property licences, for 
example granting of licences for television programmes 
providing entertainment or news on sporting, cultural or 
educational matters; copyright management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959046 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805611 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.27 CH 566701 
(540) Gjengivelse av merket: 

CANAL DE LAS ESTRELLAS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Videoserpel Ltd, Dammstrasse 19, 6300, ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sounds and/or images. 
 
16 Magazines, newspapers, printed publications, 
books and/or printed matter of all kinds. 
 
35 Advertising and sales promotion of goods and 
services for third parties using any method of 
information dissemination, including television 
programmes, cable television, direct broadcasting, 
satellite transmission and wired and wireless 
transmission systems; online subscription services to 
all kinds of audiovisual services, for example cable 
television, pay TV, video on demand, and downloading 
of music or audiovisual material. 
 
38 Televised broadcasts and cable television; 
transmission and distribution by satellite of TV 
programmes; wired and wireless dissemination and 
broadcasting of TV programmes; computer-assisted 
message, sound and image transmission (streaming). 
 
41 Education and entertainment services, for 
instance television entertainment; making and 
production of television programmes; film production; 
arrangement and holding of conferences, competitions 
and concerts; production of shows; news reporters 
services; music and video productions. 
 
45 Granting of intellectual property licences, for 
example granting of licences for television programmes 
providing entertainment or news on sporting, cultural or 
educational matters; copyright management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959047 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805612 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.22 CH 566699 
(540) Gjengivelse av merket: 

EL CANAL DE LAS ESTRELLAS
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Videoserpel Ltd, Dammstrasse 19, 6300, ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sounds and/or images. 
 
16 Magazines, newspapers, printed publications, 
books and/or printed matter of all kinds. 
 
35 Advertising and sales promotion of goods and 
services for third parties using any method of 
information dissemination, including television 
programmes, cable television, direct broadcasting, 
satellite transmission and wired and wireless 
transmission systems; online subscription services to 
all kinds of audiovisual services, for example cable 
television, pay TV, video on demand, and downloading 
of music or audiovisual material. 
 
38 Televised broadcasts and cable television; 
transmission and distribution by satellite of TV 
programmes; wired and wireless dissemination and 
broadcasting of TV programmes; computer-assisted 
message, sound and image transmission (streaming). 
 
41 Education and entertainment services, for 
instance television entertainment; making and 
production of television programmes; film production; 
arrangement and holding of conferences, competitions 
and concerts; production of shows; news reporters 
services; music and video productions. 
 
45 Granting of intellectual property licences, for 
example granting of licences for television programmes 
providing entertainment or news on sporting, cultural or 
educational matters; copyright management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959048 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805613 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.22 CH 566700 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Videoserpel Ltd, Dammstrasse 19, 6300, ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of images and/or sounds; videotapes, 
video cassettes, video game cartridges, compact discs 
(CDs), digital versatile discs (DVDs), in pre-recorded 
form and other additional audiovisual media; music in 
downloadable digital form; downloadable electronic 
publications. 
 
16 Magazines, newspapers, printed publications, 
books and/or printed matter of all kinds. 
 
35 Advertising and sales promotion of goods and 
services for third parties using any method of 
information dissemination, including television 
programmes, cable television, direct broadcasting, 
satellite transmission and wired and wireless 
transmission systems; online subscription services to 
all kinds of audiovisual services, for example cable 
television, pay TV, video on demand, and downloading 
of music or audiovisual material. 
 
38 Televised broadcasts and cable television; 
transmission and distribution by satellite of TV 
programmes; wired and wireless dissemination and 
broadcasting of TV programmes; computer-assisted 
message, sound and image transmission (streaming); 
press and information agencies (news); rental of 
telecommunication, broadcasting and communication 
apparatus; transmission for downloading music and 
audiovisual material, provision of access to online 
shops (telecommunications); provision of chat rooms 
on the Internet. 
 
41 Education and entertainment services, for 
instance television entertainment; making and 
production of television programmes; film production; 
arrangement and holding of conferences, competitions, 
concerts and cultural, educational exhibitions or those 
intended as entertainment; production of shows; 
organization of sporting competitions; news reporters 
services; rental of sound and audiovisual recordings; 
music and video productions; publication of books, 
magazines and newspapers; online publication of 
magazines, electronic books and newspapers; 
operation of electronic on-line (non-downloadable) 
publications. 
 
45 Granting of intellectual property licences, for 
example granting of licences for television programmes 
providing entertainment or news on sporting, cultural or 
educational matters; copyright management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0959056 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805614 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.19 CH 563193 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, 8047, 
ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrical warning installations and status 

detectors, intangible luminous and infrared barriers, 
ultrasound and vibration emitters and sensors, electric 
power plants for signalling, fire detectors, intruder 
detectors, seismic detectors, alarm and signal 
installations; fire gas, gas, smoke, aerosol, flame and 
temperature detectors; anti-theft, anti-intruder and anti-
mugging installations; access control systems; signal 
transmission and display equipment; sprinkler, 
extinguishing gas containers; pressure-reducing 
devices and diffusers as fire-extinguishing equipment; 
fire-extinguishing equipment; full installations made up 
of a combination of the above equipment; electron 
tubes, lightning protection systems; computer software, 
neon display lamps; spare parts and components for all 
the above goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959061 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200805615 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.22 US 77087614 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Profuse Group BV, Baron van Nagellstraat 89, 3771LK, 
BARNEVELD, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer programs and software, namely, 

enterprise software applications for manufacturers and 
distributors in the areas of supplier management, sales 
management, sales force automation, warehousing, 
distribution, logistics, customer service, customer asset 
management, customer relationship management, 
product lifecycle management, transportation logistics 
management, transportation resource planning, 
supplier relationship management, order entry, 
inventory and production planning, product design, 
procurement order management, supply chain 
management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, 
administration and forecasting, support services, supply 
chain collaboration, human resource administration and 
resource planning, distribution resource planning, retail 
resource planning, electronic data interchange, 
management of accounts payable and receivable, 
ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer 
orders, field services, quality management, 
manufacturing execution systems, product and sales 
order configuration, and enterprise resource planning; 
computer programs and software which allows users to 
perform business transactions over the internet, 
namely, ordering and the fulfilling orders for products, 
creating on-line product catalogs, tracking product 
order status and managing information relating to 
business transactions. 
 
16 Printed materials, namely, books, pamphlets, 
user manuals, catalogs, newsletters and magazines in 
the field of computer software and technology. 
 
35 Business consultation. 
 
42 Computer software development, design, and 
implementation; computer software support services, 
namely, troubleshooting of software problems, 
maintenance, programming, consulting and 
customization services; computer services, namely, 
consultation in the field of computer software; 
programming, design, development, analysis, 
implementation, installation, management, integration, 
deployment and updating of computer software for 
others; dissemination, and rental of computer software; 
hosting of computer software for others; technical 
support services for computer software, namely, 
problem troubleshooting; testing, managing and 
maintaining computer software for others, analysis and 
evaluation of the goods and services of others for the 
purpose of certification; computer database 
development services; information technology 
consultation services; providing information in the fields 
of computers and computer software. 
 
45 Licensing of computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0959084 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805617 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.31 DE 307 35 470.9/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

GERO the seamless company 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 GeRo Gelsenkirchener Rohrhandelsgesellschaft mbH, 
Alfred-Zingler-Straße 7-9, 45881, GELSENKIRCHEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Tubes of stainless steel, especially precision 

steel tubes, especially tubes for apparatus engineering, 
tubes for pressure pipes, flange tubes, tubes for 
railings, threaded tubes, tubes for hydraulic pipes, 
piston tubes, piston rods, structural tubes, profile tubes, 
tubes for oil fields, ribbed tubes, distilling tubes, hollow 
sections for structural steel engineering, tubes for steel 
pipes, support roller tubes, heat exchanger tubes, 
cylinder tubes as well as tube accessories, included in 
this class. 
 
7 Tubes as parts of machines, especially boiler 
tubes. 
 
39 Packaging and storage of goods; logistics 
services, services in the transport sector. 
 
40 Processing and preparation of (stainless) 
steel tubes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959090 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200805618 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SC Jidvei Srl Filiala Alba, Str. Unirii nr. 9, 517385, 
JIDVEI, JUD. ALBA, RO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 

 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; organization of trade 
fairs, festivals and exhibitions for commercial and 
advertising purposes. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
organization of shows, festivals, exhibitions and fairs for 
cultural and educational purposes; club services in the 
field of entertainment and education. 
 
43 Services for providing food and drink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959091 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200805619 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAIN BOLIC 6000 
(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 Carbohydrate 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: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959095 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200805621 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.31 US 77385932 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Christian G Audigier, 8680 Hayden Place, CA90232, 
CULVER CITY, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, 

eyeglass cases, ski goggles, goggles for sports, 
eyeglass chains, computer screensaver software, neon 
signs, helmets for riding two-wheeled vehicles, helmets 
for skiing and snowboarding, helmets for 
skateboarding, videos. 
 
25 Hats and beanies, T-shirts, sweaters, jackets, 
sweatjackets, sweatpants, sweatshirts, shoes, jeans, 
belts, belt buckles, shirts, loungewear, robes, boxer 
shorts, briefs, boxer briefs, pants, slacks, shorts, bikini 
briefs, thongs, teddies, panties, skirts, tank tops, 
underwear, sleepwear, swimwear, wetsuits, ski wear, 
vests, leggings, neckwear, belts, wristbands, footwear, 
headwear, suspenders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959099 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805622 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The logo shows a woman, with the words LA 
CHABLISIENNE across the foreground. 

(730) Innehaver: 
 La Chablisienne, 8 Boulevard Pasteur, 89800, 

CHABLIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959122 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200805626 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEMAR&DAULEY 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pujiang Olymwind Clothing Co Ltd, Qunan Village, 
Huangzhai Town, 322204, PUJIANG, ZHEJIANG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing; trousers; shirts; jackets (clothing); 

T-shirts; shoes; hats; socks; gloves (clothing); neckties; 
scarfs; leather belts (clothing); layettes (clothing). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959123 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200805627 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

8103 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pujiang Olymwind Clothing Co Ltd, Qunan Village, 
Huangzhai Town, 322204, PUJIANG, ZHEJIANG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing; trousers; shirts; jackets (clothing); 

T-shirts; shoes; hats; socks; gloves (clothing); neckties; 
scarfs; leather belts (clothing); layettes (clothing). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959129 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200805628 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.30 DK VA 2008 00416 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230, 
SKÆLSKØR, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 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: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959130 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805629 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Firstcove Technology Ltd, 21 Priory Hall, 
STILLORGAN, COUNTY DUBLIN, IE 

(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: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959135 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805630 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.28 AT AM 8213/2007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance 
Group, Schottenring 30, 1010, WIEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance, financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959139 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200805631 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.21 IT TO2007C004179 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Parmalat SpA, Via Oreste Grassi, 26, 43044, 
COLLECCHIO (PR), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Milk, milk products and other dairy products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0959145 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805632 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ningbo Keyroad Stationery & Gift Co Ltd, Room 916, 
No. 22, Lane 38, Furong Road, Jiangdong Zone, 
NINGBO, ZHEJIANG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Stationery; writing materials; drawing 

instruments; adhesives (glues) for stationery or 
household purposes; drawing materials; pads 
(stationery); staplers; pencil sharpeners; paper; 
pictures. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959306 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200805659 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.21 DE 307 54 848.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Starlab GmbH, Ewige Weide 7, 22926, 
AHRENSBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Measuring and control apparatus for 

volumetric measuring, transferring or dosage of 
substances which are capable of flowing; pipettes, 
piston pipettes, pipette tips, auxiliary equipment for 
pipetting, dosage dispensers, diluters, dispensers and 
implements in the form of injection syringes for the 
clinical-chemical and biochemical sector. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959388 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200805666 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wisolution Ltd, 45 Blackbourne Square, Rathfarnham 
Gate, DUBLIN 14, IE 

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

business administration; office functions. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959391 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200805667 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maasland NV, Weverskade 110, 3147PA, 
MAASSLUIS, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Measuring, regulating, security and control 

equipment and instruments; sensors; computer 
apparatus and software related to and as part of a cow 
identification system. 
 
18 Collars for animals for use in relation to the 
equipment and instruments mentioned in class 9. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0959393 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200805668 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.28 EM 006347512 
(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:  
 3 Soaps; perfumery products, ethereal oils; 

cosmetics, washing and shower creams, bath salts and 
bath additives, not for medical purposes, shampoo, hair 
lotions, sunscreens, preparations for protecting the skin 
from the effects of sun, dentifrices; cotton wool and 
cotton tip sticks for cosmetic purposes. 
 
5 Medicated wound and skin creams; 
medicated wound and healing powders; sunscreens for 
pharmaceutical purposes; adhesives for dental use; 
hygienic articles for women, sanitary towels, panty 
liners, tampons, sanitary pants. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials, babies' nappies and babies' pants of 
paper or cellulose. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959395 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200805669 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.10 DE 307 52 560.0/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allianz Global Investors AG, Nymphenburger Straße 
112-116, 80636, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial services, in particular investment 

advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959405 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805670 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hammerite Products Ltd, 20 Manchester Square, 
W1U3AN, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Paints, varnishes, lacquers; driers including 

curing driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of 
wood; priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains; mastic. 
 
7 Machines and apparatus, all for the 
application of paints, varnishes, lacquers, wood stains; 
parts and fittings included in this class for the aforesaid 
goods. 
 
8 Hand tools and implements, all for the 
application of paints, varnishes, lacquers, wood stains; 
parts and fittings included in this class for the aforesaid 
goods. 
 
16 Decorating tools for use in painting; paint 
applicators; paint brushes, paint rollers, sponges for 
use in applying paint; tools for modifying the 
appearance of a wet paint film; stencils for use in 
painting; palettes; adhesive masking tape; printed 
publications all relating to the decoration and furnishing 
of buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959409 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200805671 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.13 US 77278829 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the letters "IF" with an angled 
stripe design near a lower portion of the letter "I" 
resembling the design of a cutting blade, and with both 
letters positioned against a rectangular design. 

(730) Innehaver: 
 Wizard International Inc, 4600 116th Street SW, 

WA98275, MUKILTEO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software for selecting and viewing 
frames and matting for framing artwork; computer 
software for use in designing and pricing custom frame 
jobs and managing retail data in the field of custom 
frame jobs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959427 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805673 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.11 EM 006574404 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, meat products, sausage, charcuterie, 

meat and sausage preserves, meat jellies, meat 
extracts; prepared meals, mainly consisting of meat 
products and/or charcuterie and/or vegetables. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2008.10.06 - 41/08

 

127 
 

(111) Int.reg.nr: 0959450 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200805674 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.16 EE M200701081 
(540) Gjengivelse av merket: 

Akso-Haus 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Akso-Haus International OÜ, Estonia pst 5, 10143, 
TALLINN, EE 

(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. 
 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated. 
 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
37 Building construction; repair; installation 
services. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959451 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805675 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.19 BX 1143372 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bolsius Nederland BV, Kerkendijk 126, 5482KK, 
SCHIJNDEL, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Oils and fats being fuels for illumination; fuels 

and illuminants; (scented) candles and candles for 
illumination, including tea lights, devotion, grave and 
bedroom candles; lamp wicks and candle wicks for 
illumination. 
 
21 Glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes; candlesticks, candle holders 
and other candle standards (not included in other 
classes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959474 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805679 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.15 US 77/397,879 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142, 
CAMBRIDGE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical apparatus and instruments, namely, 

syringes, syringe holders to facilitate syringe handling 
and injection, injection devices for pharmaceuticals and 
auto injection devices for pharmaceuticals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959475 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805680 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.15 US 77/397,881 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142, 
CAMBRIDGE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical apparatus and instruments, namely, 

syringes, syringe holders to facilitate syringe handling 
and injection, injection devices for pharmaceuticals and 
auto injection devices for pharmaceuticals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959478 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200805681 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.31 DE 307 35 176.9/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wössner GmbH, Im Wörth 21, 79576, WEIL AM 
RHEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Parts of combustion engines for land 

vehicles, included in this class; compressors and parts 
thereof, included in this class; pistons, included in this 
class; combustion engines (except for land vehicles) 
and parts thereof, namely pistons, connecting rods, 
cylinder liners and cylinders. 
 
12 Combustion engines for land vehicles, 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959482 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200805682 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.29 IT BS2007C000607 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Esti SrL, Via Dei Baicc, 5, 25074, IDRO (BS), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys, in particular 
spare parts in anti-wear steel for earth moving 
machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959485 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200805683 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.07 BX 1150613 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carmexco BV, De Brauwweg 62, 3125AE, SCHIEDAM, 
NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and boiled fruits and vegetables; 
deep-frozen fruits and vegetables. 
 
30 Dried herbs and spices, not for medical use. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers, 
rooted and unrooted cuttings, dried flowers, bulbs, malt; 
fresh herbs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959495 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200805684 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.18 FR 07 3 525 114 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Orientis Gourmet, 73 rue Saint Anne, 75002, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Herb teas. 

 
30 Tea, tea-based beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959502 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805685 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.15 DE 307 60 682.1/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 erima GmbH, Carl-Zeiss-Straße 10, 72793, 
PFULLINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Bags and suitcases (included in this classe), 

in particular sport bags, sport cases and sport 
containers made of cloth. 
 
25 Clothing, in particular sportswear including 
swim and bathing suits and trunks, footwear, headgear. 
 
28 Gymnastic and sporting articles (included in 
this class), including balls. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959520 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200805692 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.06 CH 569652 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eta SA Manufacture Horlogére Suisse, Schild-Rust-
Strasse 17, 2540, GRENCHEN, CH 

(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: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959521 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200805693 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a sign composed of a figure with 
three vertical strokes placed side by side partially 
overlapping a line having a curved extension forming 
two oval shapes, all combined with the wording 
INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO in fancy characters.

(730) Innehaver: 
 O R V Ovattificio Resinatura Valpadana SpA, Via 

Regina Elena, 39, 35010, GRANTORTO (PADOVA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; metal 
building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables 
and wires of common metal; ironmongery, small items 
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other classes; 
ores. 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included 
in other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. 
 
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. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software (services on behalf of 
third parties). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0959522 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200805694 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.13 IT UD2007C000297 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SUPER//FLUO SpA, Viale Ledra, 108, 33100, UDINE 
(UD), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 
 
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. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959528 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200805697 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the wording "H & Q". 
(730) Innehaver: 

 Wenzhou Huaqiang Auto Parts Co Ltd, Rm501 (Main 
Bldg), GuoGuang Bldg, ZhanQian District (East), 
WENZHOU, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Vehicle water pumps; vehicle oil pumps; 

universal joints (cardan joints); shock absorbers; air 
cleaners; bearings (parts of machines); belt conveyors; 
automotive engine cooling fans; automotive engine 
cooling radiators; alternators. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959536 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200805701 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.06 BX 1148956 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 
ook te noemen Rabobank Nederland, Croeselaan 18, 
3521CB, UTRECHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Carriers of images, sound and other data in 

electronic, magnetic, optical or other form (not included 
in other classes); electronic publications on carriers; 
electronic publications, downloadable, amongst others, 
obtainable through electronic and telecommunications 
means; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, images or data; data processing 
equipment; computers and computer (peripheral) 
equipment; software; telecommunication instruments 
and apparatus for receiving, transmitting, converting, 
(digitally) distributing and broadcasting of data, sound 
or images; automatic vending machines, cash registers, 
calculating machines, apparatus for conducting 
financial transactions automatically, automatic paying 
machines; credit cards, bank cards, cheque cards and 
telephone cards equipped with magnetic strip or other 
electronic code. 
 
16 Magazines, periodicals, contracts, policies, 
cheque cards (not included in other classes), bank 
cheques, bank books, deposit books, travel documents, 
posters, show-cards, printed information material and 
other printed matter and documents in relation to 
banking and financing, insurances, telecommunication, 
tourism and traveling, exchange transactions, stock 
market, brokerage, mortgages and shipping, co-
operation system, savings system, numismatic and 

penny system, as well as oral and written courses; 
youth magazines, paper, cardboard, paper- and 
cardboard materials not included in other classes, 
newspapers and books, photographs, stationery, 
typewriters and office requisites included in this class, 
teaching material (except apparatus). 
 
35 Business management; business 
administration; office functions; drawing up of 
statements (of accounts); business appraisals; 
business inquiries; business research; cost price 
analysis; economic forecasting; business investigation; 
tax preparation; efficiency experts; commercial 
management of companies, enterprises, institutions 
and organizations; commercial assistance in the 
running of companies, enterprises, institutions and 
organizations; commercial assistance in the setting up 
or dissolving of companies, enterprises, institutions and 
organizations; managing companies, enterprises, 
institutions and organizations. 
 
36 Financial affairs and insurance; monetary 
affairs; banking, including mortgages; financial analysis, 
estimates and budgets; financial services and 
consultancy; financing; fiscal valuations, assessments 
and consultancy; intermediary services and 
consultancy related to stock, security and bond 
transactions; issuance of securities; intermediary 
services and consultancy regarding real estate 
transactions; financial management; taking care of the 
financial interests of others; leasing of data 
communication apparatus, particularly in relation to 
financial transactions; management and leasing of real 
estate; real estate appraisals; financial management by 
a finance company; financial participation (investment) 
in companies, enterprises, institutions and 
organizations; financial affairs for the benefit of 
daughter companies and participations. 
 
38 Telecommunications, amongst others, in 
relation to business and financial services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959540 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200805702 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.27 BX 1143903 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barco NV, President Kennedypark 35, 8500, 
KORTRIJK, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Projectors, monitors, displays, screens, 

electronic visualization devices and software for 
professional application; graphic generators, 
computers, controllers for managing, integrating and 
optimizing the use of visualization equipment in the 
workflow; (3D) medical imaging software, content 
scheduling software, display and projector control and 
management software, human machine interface 
development software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.27 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959541 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200805703 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.27 BX 1143902 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barco NV, President Kennedypark 35, 8500, 
KORTRIJK, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Projectors, monitors, displays, screens, 

electronic visualization devices and software for 
professional application; graphic generators, 
computers, controllers for managing, integrating and 
optimizing the use of visualization equipment in the 
workflow; (3D) medical imaging software, content 
scheduling software, display and projector control and 
management software; human machine interface 
development software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959546 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200805704 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark comprises a complex structure, as it is made 
up of graphic and text elements; the graphic element is 
a blue circle over which is partially superimposed a 
series of small squares which as a whole form a white 
and blue lozenge; to the side of the circle are the letters 
"IEO" in black and beneath them the words "IEO-
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA" in blue. 

(730) Innehaver: 
 Istituto Europeo di Oncologia SrL, Via Filodrammatici, 

10, 20121, MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations; dietetic goods 
for children and the sick. 
 
16 Books; compendiums; newspapers; reviews; 
periodicals; leaflets and general print products; index 
cards. 
 
35 Enterprise development services; enterprise 
management services; commercial planning services; 
economic analyses in the medical and hospital sector; 
market studies, surveys and research; business 
management and organization consulting; personnel 
management and consultancy; managing computer 
data banks and computer archives. 
 
41 Study and research in the oncology sector; 
arranging and conducting specialisation courses for 
oncologists; arranging conferences and seminars in the 
oncology sector and that of general medicine; arranging 
courses to promote prevention and treatment in the 
fight against tumours. 
 
44 Medico-chirurgical activity performed by a 
hospital institution; activity performed by a clinical 
institute specialised in the prevention and early 
diagnosis of tumours; clinic specialised in the treatment 
of tumours. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959603 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200805721 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.17 IT RM2008C000303 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bulgari SpA, Lungotevere Marzio, 11, 00186, ROMA, 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: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959613 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200805722 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bröderna Nelsons Frö AB, Lokgatan 11, 36231, 
TINGSRYD, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture 

and forestry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959617 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200805723 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.24 AU 1200414 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Phebra Pty Ltd, 332 Burns Bay Road, NSW2066, LANE 
COVE, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical 

preparations and medicines for human purposes; 
preparations and substances in this class for medicinal 
or therapeutic purposes. 
 
10 Surgical and medical apparatus for 
administration of pharmaceuticals; parts and fittings for 
the aforesaid goods. 
 
42 Pharmaceutical research; production and 
analysis of pharmaceutical compounds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0959626 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805727 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.07 EM 006558019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142, 
CAMBRIDGE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical apparatus and instruments, namely, 

devices to facilitate syringe handling and injection. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959628 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200805728 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.03 EM 006716823 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142, 
CAMBRIDGE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical apparatus and instruments, namely, 

devices to facilitate syringe handling and injection. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959670 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200805734 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Egoiste Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Ltd Sirketi, Fatih 
Caddesi Limon Sokak No: 11/5, MERTER ISTANBUL, 
TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing (outer clothing and underwear), 

knitwear (clothing), jeans, clothing of leather, namely 
leather coats, leather jackets, clothing of imitations of 
leather; track suits; shirts, jackets, denim jackets, 
trousers, skirts, blouses, bathing suits, beachwear; 
underwear; gloves, namely bicycle gloves, riding 
gloves; socks; shoes, boots, slippers, babies' shoes, 
sports shoes, namely football shoes, gymnastic shoes; 
iron fittings for shoes, soles for footwear, heelpieces for 
boots and shoes, stockings, overshoes; headgear, 
namely hats, caps; infant cloth diapers, babies' jackets, 
bibs for children made of cloth; neckties, bow ties, 
shawls, scarves, collars (clothing), muffs, bandanas 
(neckerchiefs), wristbands (clothing); belts (clothing), 
money belts, suspenders, ankle garters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959697 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805740 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE HOT SPOT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Param Para AB, Slakthusgatan 10-18, 12162, 
JOHANNESHOV, SE 

(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; preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0959714 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200805745 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Snake and Dagger 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Snake and Dagger Ltd, 155 Curtain Road, EC2A3QY, 
LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bath and shower products, toiletries, soaps, 

perfumes, eau de perfumes, colognes, deodorants, 
essential oils, fragrances and cosmetics. 
 
9 Ophtalmic products, sunglasses, lenses, 
sports eyewear and cases. 
 
14 Watches. 
 
18 Wallets, purses, luggage bags and cases, 
trunks, handbags, briefcases, shoulder bags, back 
packs, duffel bags, sports bags, travel and overnight 
bags and umbrellas. 
 
25 Clothing, T-shirts, shirts, jumpers, jackets, 
coats, sweat shirts, hooded tops, trousers, shorts, 
jeans, underwear, lingerie, skirts, dresses, socks, suits, 
track suits, bathing suits, swimwear, shoes, boots, 
sports shoes, sandals, headgear, caps, hats and belts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959749 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200805751 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Placoplatre, 34, avenue Franklin Roosevelt, 92150, 
SURESNES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Insulating materials for building purposes, 

including slabbing, sheets, panels, particularly on a 
plaster base, composite linings for thermal and/or 
sound insulation; adhesive tapes and strips for building 
and/or insulation purposes, particularly for sizing and 
joints. 
 
19 Building elements and materials; building 
materials with insulating properties; boards and panels 
for building; slabs; side walls; partition walls; movable 
partitions; false walls; claddings and linings (building); 
wall coverings (building); composites for cladding 
(building); linings and trims (building); facings (building); 
shaped sections for building; shuttering; ceilings; 
removable ceilings; false ceilings; frameworks for 
building; flooring; moulding (building); all these products 
being mainly or entirely nonmetallic; plasterboard; 
structures made out of plasterboard; reinforced 
plasterboard; panelling, boards, slabbing, composites 
and sandwiches, all on a plaster base, for building, 
cladding and/or insulation purposes; plaster; gypsum, 
mortar, plaster mortar. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0959815 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200805871 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.14 CH 569661 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Vegetables and potatoes (preserved, frozen, 

dried or cooked), fruits (preserved, frozen, dried or 
cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked), 
meat, poultry, game, fish and seafood products, all 
these goods in the form of extracts, soups, jellies, 
spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated 
dishes; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese and 
milk products; milk substitutes; milk beverages, with 
milk predominating; desserts made of milk and desserts 
made of cream; yoghurts; soya milk (milk substitutes), 
preserved soya beans for consumption; edible oils and 
fats; protein preparations for human consumption; 
whiteners for coffee and/or tea (cream substitutes); 
sausages; charcuterie, peanut butter; soups, 
concentrated soups, soup, bouillon cubes, stock, clear 
soups. 
 
30 Coffee, coffee extracts, coffee-based 
preparations and beverages; iced coffee; artificial 
coffee, artificial coffee extracts, preparations and 
beverages made with artificial coffee; chicory; tea, tea 
extracts, preparations and beverages made with tea; 
iced tea; malt-based preparations for human 
consumption; cocoa and cocoa-based preparations and 
beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-
based preparations and beverages; confectionery, 
sugar confectionery, sweets; sugar; chewing gum not 
for medical purposes; natural sweeteners; bakery 
goods, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, toffees, desserts (included in this class), 
puddings; edible ices, water ices, sorbets, ice 
confectioneries, iced cakes, ice-creams, ice desserts, 
frozen yogurts, powders and binding agents (included 
in this class) for making edible ices and/or water ices 
and/or sorbets and/or ice confectioneries and/or iced 
cakes and/or ice-creams and/or ice desserts and/or 
frozen yogurts; honey and honey substitutes; breakfast 
cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat 
cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; 
foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the 
form of cooked dishes; pizzas; sandwiches; pasta and 
ready-to-bake cake dough preparations; sauces, soya 
sauce; ketchup; products for flavouring or seasoning 
foodstuffs; edible spices, condiments, dressings for 
salads, mayonnaise; mustard; vinegar. 
 
32 Beers; still water, sparkling or aerated water, 
processed water, spring water, mineral water, flavoured 
water; fruit-flavoured beverages and beverages made 
with fruit, fruit juices and vegetable juices, nectars, 
lemonades, soda water and other non-alcoholic 
beverages; syrups, extracts and essences syrups and 
other preparations for making non-alchoholic 
beverages (with the exception of essential oils); 
beverages made with lactic ferments; soya-based 
beverages; beverages made with malt; isotonic 
beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959816 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200805872 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.14 CH 569662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk, cream and milk products; milk 
substitutes; milk beverages; desserts made of milk and 
desserts made of cream; yoghurts. 
 
30 Cocoa and cocoa-based preparations and 
beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-
based preparations and beverages; confectionery, 
bakery goods, biscuits, cakes, cookies, wafers, edible 
ices, water ices, sorbets, ice confectioneries, iced 
cakes, ice-creams, ice desserts, frozen yogurts, muesli, 
corn-flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959820 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200805873 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.06 EM 006171292 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse, Carl-Zeiss-Str. 
2-6, 79331, TENINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Sanitary installations; drying apparatus; rain 

water collectors made of plastics for installation into 
drain pipes; rain water filters above ground and 
underground, not made of metal; small clarification 
plants, not made of metal; sewage purification plants; 
filters (parts of domestic or commercial installation). 
 
17 Goods made of plastics (semi-finished 
products); hoses. 
 
20 Plastic tanks and containers; storage and 
transport containers, not of metal; rain barrels and rain 
collecting containers, not of metal; rain water collecting 
tanks, not of metal; fittings made of plastics for 
connecting plastic tanks and rain water collecting tanks; 
collecting containers for recycling waste, not of metal; 
sewage water collecting tanks, not made of metal; 
barrels for beverages, not made of metal; wine storage 
tanks, not made of metal; mash tanks and barrels, not 
made of metal; containers, pots and buckets for plants, 
not made of metal; tanks made of plastics for apparatus 
engineering, namely stacking containers and 
containers; multi-purpose and grit containers made of 
plastics; refuse bins made of plastics; palettes for 
transport and storage, not made of metal; multi-purpose 
containers for stacking, storing and collecting, not made 
of metal; containers made of plastics for industry, trade; 
containers (composters) made of plastics; sewage 
water collecting tanks, not made of metal. 
 
21 Containers and appliances for household and 
kitchen, not made of precious metal or plated; organic 
buckets for collecting compostable waste, not made of 
metal; containers made of plastics for the household. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959821 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200805874 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.31 EM 006625602 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merrytime A/S, Mads Clausens Vej 2, 8600, 
SILKEBORG, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0959832 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200805875 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.07 FR 07 3 523 206 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Holding Soprema (SA), 14 rue de Saint-Nazaire, 
67100, STRASBOURG, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Materials for insulating, lagging, 

waterproofing and sealing, damp-proof, waterproof and 
tighting membranes and joints, sealing rings, adhesive 
tapes other than for medical, stationery or household 
purposes, insulating tape and band, draught excluder 
strips, weatherstripping compositions, bark coverings 
for sound insulation, waterproof packings, stopping 
materials, insulating felt, fibreglass fabrics for 
insulation, fibreglass for insulation, threads of plastic 
materials, not for textile use, filtering materials (semi-
processed foams or films of plastic), gutta-percha, 
substances for insulating buildings against moisture, 
soundproofing materials, insulating paper, insulating 
materials, insulators, insulating tape, insulating fabrics, 
insulating varnish, insulators, slag wool (insulator), 
glass wool for insulation, mineral wool (insulator), 
insulation with vapour barrier, semi-processed plastic 
substances, plastic film other than for wrapping, 
padding materials of rubber or plastics, artificial resins 
(semi-finished products), synthetic resins (semi-finished 
products). 
 
19 Non-metallic building materials, asphalt, 
tarred strips (construction), non-metallic construction 
materials, bitumen, bituminous products for building, 
bituminous membranes, non-metallic roof coverings, 
building felt, tar, insulating glass (construction), non-
metallic wall claddings (for building), parquet flooring, 
non-metallic ceilings, non-metallic floors, coverings, not 
of metal, for building, bituminous products for roofs, 
building glass. 
 
37 Installation, servicing and repair services, 
construction services, in particular in the field of 
sealing, sealing services in the field of construction, 
roofing services, cladding, construction information, 
supervising (directing) construction work, demolition of 
buildings, scaffolding, installation and repair of fire-
detection devices, repair information, building 
insulation, masonry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0959833 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200805876 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.20 FR 07 3 525 792 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pacific Creation, 6/8 rue Caroline, 75017, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics; soaps, 
bath soaps in liquid or gel form; deodorants for 
personal use (perfumery); oils for toilet purposes; 
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic products for 
skin care, hair lotions, shampoos, hair spray, talcum 
powder for toiletry use; toiletries; perfumes; toilet water; 
scented water, depilatory wax, depilatories, dentifrices, 
incense. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960133 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200805938 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.18 LI 14600 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490, 
VADUZ, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers); cider, 

distilled beverages, rum, rum-based beverages, tequila, 
tequila-based beverages, vodka, vodka-hased 
beverages, whisky, whisky-based beverages, gin, gin-
based beverages, brandy, brandy-based beverages, 
cognac, cognac-based beverages; liqueurs; wines; 
drinks flavoured with the above mentioned alcoholic 
beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0960177 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200805951 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bröderna Nelsons Frö AB, Lokgatan 11, 36231, 
TINGSRYD, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in horticulture (not 

fungicides, herbicides and preparations for destroying 
vermin); chemicals used in agriculture (not fungicides, 
preparations for killing weeds and destroying vermin); 
chemicals used in forestry (not fungicides, preparations 
for killing weeds and destroying vermin); chemical 
preparations for preventing mildew; manures; fertilizers; 
manures for agriculture; soil improvement preparations 
(chemicals); preparations for artificial manuring; growth 
regulating preparations for plants; peat (fertilizers); 
earth and soil; earth (humus). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960185 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200805953 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.04 DE 307 57 897.6/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bernhard Förster GmbH, 151, Westliche Karl-Friedrich-
Strasse, 75172, PFORZHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Orthodontic brackets. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960188 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200805954 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Baby Legs LLC, 6333 1st Ave. S, WA98108, SEATTLE, 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Leg warmers for children and infants. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960221 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200805959 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.18 EM 006376966 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clipper Windpower Plc, 9th Prince Consort House, 27-
29 Albert Embankment, SE17TJ, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Apparatus, equipment and instruments for the 

generation of power; wind machines, wind power 
generators; turbines; turbines for power generation; 
wind turbines for power generation; turbine generating 
installations; generators; electricity generators; engines 
for the generation of electricity; machine coupling and 
transmission components other than for land vehicles; 
controller devices for machines, engines and motors; 
parts and fittings for the for mentioned goods. 
 
9 Electrical, magnetic and electronic apparatus 
and instruments; measuring and control apparatus and 
instruments; communication apparatus and 
instruments; computer software, hardware and 
firmware for communication praxis; electric and 
electronic measuring, control and supervising 
instruments and apparatus, particularly electric control, 
measuring and supervising devices for wind power 
installations and associated computer programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960227 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200805960 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.31 US 77269660 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the words "BetterTrades" in the 
foreground of a shield-shaped drawing with characters 
reflected thereon. 

(730) Innehaver: 
 Long Term - Short Term Inc, 3225 Mcleod Drive, Suite 

100, NV89121, LAS VEGAS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Audio and video recordings and computer 
software in the field of investing and finance; audio and 
video recordings and computer software in the field of 
education, namely, education related to investing and 
finance; audio and video recordings and computer 
software in the field of stock market research and 
analysis and education related to investments in stocks 
and stock options; a computer readable medium, 
namely, a compact disk (CD) or digital versatile disk 
(DVD) storing audio recordings and video recordings 
and computer software in the field of investing and 
finance. 
 
16 Printed instructional, educational, and 
teaching materials in the field of financing and 
investing; printed instructional, educational, and 
teaching materials in the field of stock market research 
and analysis and investments in stocks and stock 
options; printed materials distributed in connection with 
financial and investment education seminars, 
workshops, and conferences. 
 
36 Financial services in the field of investments; 
financial services in the field of investment education, 
stock market research, and stock market analysis; 
providing financial information, namely, investment 
education information, stock market research 
information, and stock market analysis information to 
others. 
 
41 Educational services in the field of finances 
and investments; educational services in the field of 
stock market education, research, analysis, and 
investments; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops, 
providing home-study courses, and providing related 
online services in the field of finance, investments, 
stocks, stock options, and investments in stocks and 
stock options and providing printed course materials 
and online materials in connection therewith. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960258 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805963 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TX Logistik AG, Rhöndorfer Str. 85, 53604, BAD 
HONNEF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Marketing of transport containers. 

 
39 Logistic services in the field of transport, in 
particular railway transport, transport systems, 
transports with combination of railway transport and 
trucking, railway transports, forwarding of goods, 
services of a transport brokerage, transport reservation, 
transport information, information as to stock-holding, 
organization, consultancy and realization of transports. 
 
42 Technical project planning/project 
management concerning logistic services in the field of 
transport, in particular railway transport, transport 
systems, transports with combination of railway 
transport and trucking, railway transports, forwarding of 
goods, services of a transport brokerage, transport 
reservation, transport information, information as to 
stock-holding, organization, consultancy and realization 
of transports. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960265 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200805964 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.18 EM 006376776 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clipper Windpower Plc, 9th Prince Consort House, 27-
29 Albert Embankment, SE17TJ, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Apparatus, equipment and instruments for the 

generation of power; wind machines, wind power 
generators; turbines; turbines for power generation; 
wind turbines for power generation; turbine generating 
installations; generators; electricity generators; engines 
for the generation of electricity; machine coupling and 
transmission components other than for land vehicles; 
controller devices for machines, engines and motors; 
parts and fittings for the for mentioned goods. 
 
9 Electrical, magnetic and electronic apparatus 
and instruments; measuring and control apparatus and 
instruments; communication apparatus and 
instruments; computer software, hardware and 
firmware for communication use; electric and electronic 
measuring, control and supervising instruments and 
apparatus, particularly electric control, measuring and 
supervising devices for wind power installations and 
associated computer programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960285 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805968 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.19 IT AN 2007 C 000264
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Trademark consisting of the letter "i" written in lower-
case decentralized within two round brackets. 

(730) Innehaver: 
 Orciani SpA, Via dell'Industria, 3, 61032, FANO (FU), IT

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Real or imitation jewellery items, namely, 

bracelets, earrings, ear pendants, necklaces, chains, 
rings, brooches, tiepins, tie bars, pendants, collar and 
bracelet charms, cuff-links, key rings, horological and 
chronometric instruments, namely watches, clocks, 
table clocks, stopwatches, chronometers, alarm 
watches, digital watches, analogue watches. 
 
18 Leather and imitation of leather, trunks and 
suitcases, umbrellas, beach umbrellas, walking sticks, 
haversack, bags, sport and travelling bags, garment 
bags, sea bags, briefcases, purses, wallets, wallets for 
keeping credit cards, key cases, shoulder bags, carry-
on bags, tote bags, hand-bags, leather leashes, satchel 
bags, beautycases, waist-bags. 
 
25 Clothing items, sweaters, cardigans, slipover, 
suits, trousers, shorts, jumpers, raincoats, suits and 
dresses made of leather, stockings and socks, garter 
belts, outwears, windbreakers, ski-trousers, fur coats, 
overcoats, jackets, skirts, dresses, undershirts, T-shirts, 
sport T-shirts, blouses, shirt-collars, shirts, foulards, 
beachwear, swimsuits, bikini, tracksuits, underwear, 
bras, brassiere, corsets, foundation slips, briefs and 
bikini briefs, vests, nightgowns, negligees, pyjamas, 
gloves, shawls, scarves, neckties, bow ties, belts 
(clothing), suspenderses, hats and caps, shoes, boots, 
laced boots, leather shoes, rubber shoes, rain shoes, 
sport shoes, sandals, slippers, shoe soles, shoes heels, 
moulded soles for shoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0960294 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200805970 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.24 EM 006263693 
(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:  
 1 Water-softening preparations. 

 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use, in particular fabric conditioners, ironing 
preparations, laundry starch and wash enhancers; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
in particular stain removers, scouring salt, dishwashing 
detergents, carpet cleaners and toilet cleaners; soaps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960357 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200805983 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.15 DK VA 2007 04069 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Widex A/S, Ny Vestergardsvej 25, 3500, VÆRLØSE, 
DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Hearing aids and parts thereof. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960359 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200805984 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Finn Yachts Jakobstad OY, Bulderbackavägen 11, 
68600, PIETARSAARI, FI 

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

air or water. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960362 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200805985 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.19 DK VA 2007 03691 
(540) Gjengivelse av merket: 

JX20 PURA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 GN Netcom A/S, Postbox 99, 2750, BALLERUP, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound, namely loudspeakers, 
microphones, telephones and parts and accessories 
therefor (not included in other classes), headsets for 
telephones. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960363 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200805986 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.10 DK VA 2007 04884 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GN Netcom A/S, Postbox 99, 2750, BALLERUP, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound, namely loudspeakers, 
microphones, telephones and parts and accessories 
therefor (not included in other classes), headsets for 
telephones. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0960367 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200805989 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.19 AU 1199693 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rosemount Estates Pty Ltd, Level 2 77 Southbank 
Boulevard, Vic3006, SOUTHBANK, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960368 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200805990 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 China Aviation Optical-Electrical Technology Co Ltd, 
No. 10 Zhou Shan Road, High-Tech Development 
Zone, LUOYANG, HENAN PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Couplers, electric; couplers, optics; couplings; 

optical apparatus and instruments; switches, electric; 
terminals (electricity); filters; connectors (electricity); 
connections for electric lines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960369 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200805991 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 China Aviation Optical-Electrical Technology Co Ltd, 
No. 10 Zhou Shan Road, High-Tech Development 
Zone, LUOYANG, HENAN PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Plugs, sockets and other contacts (electric 

connections); connections, electric; optical 
communication instruments; light conducting filaments 
(optical fibers (fibres)); fire alarms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960370 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200805992 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.17 EM 006519425 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, 55184, JÖNKÖPING, 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Scientific and technological services and 

research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960398 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200805993 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.12 FR 07/3524631 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rémy Kerouanton, 303 route de Kerouezec, 29470, 
PLAOUGASTEL-DAOULAS, FR 
Sophie Lafage, 9 rue de la Cascade L'enclos du Millac, 
33370, ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, FR 
Jean-Paul Lafage, 9 rue de la Cascade L'enclos du 
Millac, 33370, ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, FR 
Yann Kerouanton, 47 route Touristique, 29217, LE 
CONQUET, FR 
Eric Malabat, 28 bis rue du Caplande, 33470, LE 
TEICH, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers), cider, 
digesters (liqueurs and spirits), wines, spirits, alcoholic 
extracts or essences. 
 
43 Services for providing food and drink, bar 
services, catering services, hotel services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960415 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200805995 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.06 DK VA 2007 02721 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Louis Poulsen Lighting A/S, Gammel Strand 28, 1202, 
KØBENHAVN K, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for lighting, including light fixtures, 

lighting apparatus and installations, electric lamps, 
electric light bulbs, lamp chimneys, lamp mantles, lamp 
globes, ceiling lights, chandeliers, strip lights for 
lighting. 
 
35 Retail services in the field of lighting 
apparatus, including retail services in the field of 
lighting apparatus that are available via global 
networks. 
 
42 Design of interior decor. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960435 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200805999 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.19 DE 307 74 995.9/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

MTC Machine Technology Center
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Schneider Electric GmbH, 29, Gothaer Straße, 40880, 
RATINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Printing machines; textile machines; metal, 

wood, plastics working machines; machines for the 
production of electronic components, machines for the 
beverage industry; machines for conveyors and 
packaging technology, automation systems and drive 
systems for handling tasks in industrial machinery 
production; motors and engines (except for land 
vehicles), transmission components (except for land 
vehicles). 
 
9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity. 
 
42 Technological services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960436 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200806000 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.19 DE 307 74 994.0/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schneider Electric GmbH, 29, Gothaer Straße, 40880, 
RATINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Printing machines; textile machines; metal, 

wood, plastics working machines; machines for the 
production of electronic components, machines for the 
beverage industry; machines for conveyors and 
packaging technology, automation systems and drive 
systems for handling tasks in industrial machinery 
production; motors and engines (except for land 
vehicles), transmission components (except for land 
vehicles). 
 
9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity. 
 
42 Technological services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.25 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0960440 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200806001 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.29 CH 567688 
(540) Gjengivelse av merket: 

WALL-BAG 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Misapor AG, Haus Nr. 61, 7472, SURAVA, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials not included in 
other classes; products made of semi-processed 
plastics; packing materials (stuffing) in sacks; flexible 
non-metallic pipes; insulation materials in sacks for 
buildings. 
 
19 Construction elements in cellular glass 
packed in sacks for use in civil engineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960452 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200806003 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.13 DE 307 60 217.6/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Winzergemeinschaft Franken eG (GWF), Alte 
Reichsstrasse 70, 97318, KITZINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; non-alcoholic drinks; fruit drinks and 

fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers); 
spirituous beverages; wines; pearl and sparkling wines; 
beverages containing wine. 
 
43 Services for providing food and drink and 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.26 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960454 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200806004 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.29 LV M-07-1196 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tenax SIA, Spodribas iela 1, 3701, DOBELE, LV 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Adhesives for industrial purposes. 
 
2 Anti-rust preparations, including anti-rust 
preparations for spreading on metallic and concrete 
surfaces; preservatives against deterioration of wood. 
 
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions. 
 
17 Packing, stopping and insulating materials. 
 
19 Non-metallic building materials. 
 
39 Transport; packaging and storage of goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960471 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806008 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.17 DE 307 60 894.8/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maryan Trademark GmbH, Kellerhof 8, 79730, MURG, 
DE 

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

hair lotions. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0960479 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806012 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xilong Wang, No. A of Room 1203, No. 11 Block, 
Zhujiangjunjing, No. 43 yongwai Orchard, Fengtai 
District, BEIJING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Hydrants; heating installations; fountains; 

pipe accessory for hot-water heating devices; 
expansion tanks for central heating installations; toilet 
seats; toilet bowls; bidets; mixers taps for water pipes; 
filters for drinking water. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960486 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200806015 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 W L Gore & Associates Inc, 555 Paper Mill Road, 
P.O.Box 9329, DE19714-9206, NEWARK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, namely, headwear, footwear, coats, 

jackets, parkas, vests, pants, shirts, sweaters, skirts, 
shorts, gloves, mittens, jumpsuits, coveralls, gaiters, 
rain suits, athletic wear, waders, dry suits, and 
undergarments. 
 
26 Slide fastener. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960522 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200806100 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Droga Kolinska Zivilska industrija dd, Kolinska ulica 1, 
1544, LJUBLJANA, SI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

meat pâtés; liver pâtés; fish pâtés; meat spreads; fruit 
and vegetables, preserved, frozen, dried and cooked; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; 
edible oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices, ice for 
refreshment. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; marketing and 
wholesale and retail sale of the following products: 
meat, fish, poultry and game, meat extracts, meat 
pâtés, liver pâtés, fish pâtés, meat spreads, fruit and 
vegetables, preserved, frozen, dried and cooked, 
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, 
edible oils and fats, 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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960638 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200806134 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lighthouse Network Ltd OY, Vilhovuorenkatu 11 D, 
00500, HELSINGFORS, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960669 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200806140 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.29 GB 2481077 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, UB60NN, GREENFORD, MIDDLESEX, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and medical preparations for 

human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960670 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200806141 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Turner Entertainment Networks International Ltd, 
Turner House, 16 Great Marlborough Street, W1F7HS, 
LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Communication services in the nature of text 

messaging and electronic mail services used in playing 
an on-line multi-player electronic computer game and 
on-line virtual community; and providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users playing an on-line multi-player 
electronic computer game and on-line virtual 
community. 
 
41 Entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game by means of communications 
networks; entertainment services in the nature of 
providing an on-line multi-player electronic computer 
game; entertainment services, namely, providing an on-
line computer game that may be accessed by means of 
communications networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960671 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200806142 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.16 IT SO2007C000035 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CM Composit SrL, Via della Tecnica, 597, 41058, 
VIGNOLA (MO), IT 

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

air or water. 
 
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960672 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200806143 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stefano Corsini SrL, Via Erice, 10, 91100, TRAPANI, 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: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960673 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200806144 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Minardi Industries SrL, Via Tomba, 11, 48022, LUGO 
(RAVENNA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960675 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806145 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.19 BX 1143373 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novagraaf Nederland BV, Hogehilweg 3, 1101CA, 
AMSTERDAM-ZUIDOOST, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Oils and fats being fuels for illumination; fuels 

and illuminants; (scented) candles and candles for 
illumination, amongst which tea lights, devotion, grave 
and bedroom candles; lamp wicks and candle wicks for 
illumination. 
 
21 Glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes; candlesticks, candle holders 
and other candle standards (not included in other 
classes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960682 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200806146 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.14 JP 2007-097928 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KK KONAN COMMON (doing business as KONAN 
COMMON CO LTD), 10-29, Miyanishi-cho, 662-0976, 
NISHINOMIYA-SHI, HYOGO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Specular microscopes for ophthalmic use, 

medical apparatus and implements for ophthalmic use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960688 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200806148 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.28 SE 2008/02056 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bokförlaget Träff-Sweden AB, Box 78, 12122, 
JOHANNESHOV, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Prerecorded films. 

 
10 Massage apparatus and vibrators (sex aids). 
 
16 Newspapers and magazines. 
 
35 Retail sale of massage apparatus and 
vibrators (sex aids) and prerecorded films through mail 
order and via global networks. 
 
38 Broadcasting of films and programs via 
computer networks; providing of access to database 
containing films and games to order. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960689 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200806149 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.27 DK VA 2007 04673 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GN Netcom A/S, Postbox 99, 2750, BALLERUP, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound, namely loudspeakers, 
microphones, telephones and parts and accessories 
therefor (not included in other classes), headsets for 
telephones. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960691 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200806150 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dezhou Precion Machinery Manufacturing Co Ltd 
(Dezhou Pulisen Jixie Zhizao Youxian Gongsi), No. 1 
Xihuan Road, Ling County Economic Development 
Zone, DEZHOU CITY, SHANDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machine tools; lathes (machine tools); milling 

machines; drill press; boring lathe; crushing machines; 
tools (parts of machines); offset point machine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960699 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200806151 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.30 EM 006506935 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, 
Swarovskistrasse 33, 6130, SCHWAZ, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Arranging competitions (education and 

entertainment). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960713 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200806155 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.25 EM 006394217 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, 
HU87DS, HULL, YORKSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960714 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200806156 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark comprises the word ERBITUX and an 
antibody design. 

(730) Innehaver: 
 Imclone Systems Inc, 180 Varick Street, 7th Floor, 

NY10014, NEW YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparation, namely 
monoclonal antibody for the treatment of cancer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960718 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200806157 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.08 US 77442782 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PAJ Inc, 18325 Waterview Parkway, TX75252, 
DALLAS, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Jewelry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960719 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200806158 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.23 CH 569052 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richemont International SA, Route des Biches 10, 
1752, VILLARS-SUR-GLÂNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Cuff links, tie pins, rings, bracelets, earrings, 

necklaces, brooches, key holders, watches, 
chronometers, wall clocks, watch bands, cases of 
precious metal for watches and jewellery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960745 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200806162 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kraan Holding BV, Amsterdamseweg 68, 1981LH, 
VELSEN ZUID, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Games and playthings; gymnastic articles not 

included in other classes; decorations for Christmas 
trees. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960748 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806163 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Development Co Ltd, 307 Yinpen Road 
(South), Changsha, HUNAN PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Rolling stock for railways; fork lift trucks; 

lifting cars (lift cars); sprinkling trucks; motor coaches; 
concrete mixing vehicles; cleaning trolleys; 
automobiles; vehicle chassis; motorcycles; bicycles; 
funiculars; trolleys; vehicle wheel tires (tyres); aircraft; 
vehicles for locomotion by land, air, water or rail. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960750 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200806164 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.16 CH 567991 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richemont International SA, Route des Biches 10, 
1752, VILLARS-SUR-GLÂNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Cuff links, tie pins, rings, bracelets, earrings, 

necklaces, brooches, key holders, watches, 
chronometers, wall clocks, watch bands, cases of 
precious metal for watches and jewellery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960755 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200806165 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.19 TT 39100 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014, CUPERTINO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer hardware; computer software and 
computer peripherals for communication between 
multiple computers and between computers and local 
and global computer networks; computer hardware for 
data backup; computer memory hardware; computer 
disc drives. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960763 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200806166 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.02 FR 07 3 518 031 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Autodistribution, 119 à 131 rue René Morin, 91427, 
MORANGIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Primers, ground coatings, colours, varnishes, 

lacquers, paints; 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. 
 
3 Washing and maintenance products, 
abrasives except for dental abrasives, abrasive papers, 
shampoos, brighteners, window cleaning products, tar-
removing products. 
 
7 Machine tools; motors and engines (except 
for land vehicles); transmission couplings and belts 
(other than for land vehicles); exhaust pipes and 
mufflers, motor and engine parts for land vehicles, 
namely carburettors, alternators, rocker arms, valves, 
cylinders, pistons, connecting rods, rings, crank cases, 
cylinder heads, cooling radiators and filters; agricultural 
implements; automotive lifts, tyre levers, compressors. 
 
8 Hand-operated hand tools and implements. 
 
9 Scientific, optical, weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection) and teaching 
apparatus and instruments; electrical and electronic 
apparatus and instruments, namely for testing, for 
measuring, tachographs, storage batteries. 
 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water, spare parts, motor car parts and 
components, namely bodyworks, parts of bodyworks, 
mudguards, radiator grille, bumpers, bonnets, doors, 
wheel rims, brake pads, brake discs, brakes, clutches, 
tyres, shock absorbers, bearing springs, suspension 
struts, vibration dampers; window panes, windscreens, 
window regulators, heated rear windows; windscreen 
wipers, windscreen wiping devices, seats, consoles, 
rubber parts, belts, steering wheels, gear-change 
levers, protective skins and covers for motor car seats, 
warning devices; gearboxes and their various 
components. 
 
37 Repair, particularly servicing and repair of 
motor vehicles; washing motor vehicles; vehicle repair 
in the course of breakdown service; installation and 
repair of electrical apparatus; retreading of tyres; 
reconditioning of engines; vehicle lubrication. 
 
42 Material testing, mechanical engineering 
research, engineer's services, engineering project 
design, technical inspections, inspections relating to 
reliability of equipment and in particular of vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960772 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200806167 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.09 CH 569951 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHEF MICHAEL'S 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, 1800, VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Food for domestic animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960788 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806168 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Advantest Corp, 32-1, Asahi-cho 1-chome, Nerima-ku, 
179-0071, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Semiconductor manufacturing machines and 

systems. 
 
9 Semiconductor (including "system large scale 
integrated circuits" and "large scale integrated circuits") 
testing machines and systems; electronic circuits, 
magnetic discs, magnetic tapes and other forms of 
memory media recorded with programs for 
semiconductor testing machines and systems, and 
other peripheral devices for semiconductor testing 
machines and systems; semiconductor wafers and 
chips inspecting and testing machines and systems; 
measuring or testing machines and instruments; 
semiconductor testers; electric or magnetic meters and 
testers; telecommunication machines and apparatus. 
 
37 Machinery installation; electrical works; 
telecommunication wiring; repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus (excluding 
"telephone apparatus", "radio receivers" and "television 
receivers"); repair or maintenance of measuring and 
testing machines and instruments; repair or 
maintenance of semiconductor manufacturing 
machines and systems; repair or maintenance of 
semiconductor inspecting and testing machines and 
systems; repair or maintenance of computers (including 
"central processing units" and "electronic circuits, 
magnetic discs and other peripheral devices"); repair or 
maintenance of electronic machines and apparatus. 
 
42 Computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0960789 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200806169 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.27 DE 307 28 074.8/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, 81739, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Household and kitchen machines and 

apparatus (included in this class), in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including mincing 
machines, mixing and kneading machines, pressing 
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, 
slicing machines, electric motor-driven tools, electric 
can openers, knife sharpeners, as well as machines 
and devices for the preparation of beverages and/or 
food; taps (parts of machines, engines or motors) and 
pumps for dispensing cooled beverages, for use in 
combination with appliances for cooling of beverages; 
electric waste disposal units, including waste 
masticators and compressors; dishwashers; electric 
machines and appliances for treating laundry and 
clothing, including washing machines, spin driers, 
laundry presses, ironing machines (included in this 
class); electric cleaning apparatus for household use, 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; wet and dry vacuum 
cleaners; parts for the aforementioned goods, included 
in this class, in particular hoses, pipes, dust filters and 
dust filter bags, all for vacuum cleaners. 
 
9 Electric apparatus and instruments (included 
in this class), namely electric irons; kitchen scales, 
personal scales; electric welding devices for wrapping 
film; remote control devices, signalling devices, 
controlling (supervision) devices and monitoring 
devices (electrical/electronic) for household and kitchen 
machines and equipment; recorded and non-recorded 
machine-readable data carriers, such as magnetic data 
carriers, for household appliances; electric apparatus 
for dispensing beverages or food, vending machines; 
data processing devices and data processing 
programmes for controlling and operating household 
appliances; parts for the aforementioned goods 
included in this class. 
 
11 Heating, steam producing and cooking 
devices, in particular ovens, cooking, baking, frying, 
grilling, toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle 
irons; egg boiling apparatus, deep fryers; electric tea 
and coffee making apparatus, electric espresso 
machines, electric coffee machines; cooling devices, in 
particular refrigerators, freezers, cooling cabinets, 
beverage cooling apparatus; combination apparatus for 
cooling and freezing, deep freezing apparatus, ice-
makers; ice-cream makers; dryers, in particular laundry 
dryers, tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair 
dryers; infrared lamps (not for medical purposes); 
electric heating pads (not for medical purposes); 
electric heating covers (not for medical purposes); 
ventilation devices, in particular ventilators, grease filter 
devices and extractor devices, including extractor 
hoods; air conditioning devices and devices to improve 
air quality, air humidifiers, air deodorization apparatus; 
air purifying apparatus; water piping devices, as well as 
sanitary equipment, in particular fittings for steam, air 
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and water piping equipment, warm water devices, 
storage water heaters and continuous flow water 
heaters; kitchen sinks; heat pumps; deodorising 
apparatus, not for personal use; parts of all 
aforementioned goods included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960792 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200806171 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.07 EM 5878616 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sun Microsystems Inc, 4150 Network Circle, CA95054, 
SANTA CLARA, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers; recording discs; 
calculating machines; data processing equipment and 
computers; computer hardware; computer software; 
computer peripherals; computer software and firmware 
for the management, transmission and storage of data 
and information; consumer electronic devices, namely, 
electronic door openers, electric locks, electronic 
motion sensitive switches, burglar alarms, fire alarms, 
smoke detectors, dictation machines, radios 
incorporating clocks, video cassette recorders and 
players, video tape recorders and players, digital video 
recorders and players, photographic projectors, stereo 
tuners, stereo amplifiers, stereo receivers, 
microphones, audio mixers, microscopes, telescopes, 
compasses, radar detectors, radon detectors, scales, 
multimedia players, multimedia recorders, stereos, 
speakers, audio and video recorders and players, 
compact disc players, MP3 recorders and players, laser 
disc recorders and players, calculators, handheld 
computers, digital cameras, radio pagers, personal 
digital assistants, telephones, mobile telephones, web 
telephones, telephone answering machines, 
televisions, television monitors, television set-top 
boxes, thermostats, video cameras, video monitors, 
video game players, namely, hand-held game consoles 
for use with televisions, interactive video games of 
virtual reality comprised of computer hardware and 
software, video game machines for use with televisions, 
video output game machines for use with televisions, 
computer game equipment containing memory devices, 
namely, discs, voice messaging systems comprised of 
computer hardware and software for use in operating 
voice mail and voice messaging, cable, satellite and 
terrestrial digital set-top boxes; and instructional 
manuals in electronic format sold with the 
aforementioned goods. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; providing 
conferences and seminars in the field of computers, 
computer hardware, computer software, and 
information technology. 
 

42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; computer consultation services; 
design and development of computer hardware and 
software; computer programming; providing online 
information and news in the field of computers, 
computer hardware, computer software, and 
technology. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960793 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200806172 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.10 GB 2455115 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, 
SG61NW, LETCHWORTH, HERTFORDSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Non-metallic building materials; non-metallic 

building materials for use in the construction and 
surfacing of floors, walls, ceilings and stairs; floors; 
surfacings for floors, walls and stairs; cements and 
powder polymers; underlayment screed; cladding and 
panelling for buildings, walls and for ceilings; plastic 
coatings included in this class; sheets of polyvinyl 
chloride and polypropylene; panels, sections and tiles, 
all being non-metallic; coatings for buildings being of 
epoxy and polyurethane resins; coving; coving 
systems; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
 
27 Materials for covering floors, walls and stairs; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960804 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200806174 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.06 GB 2460654 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, 
SG61NW, LETCHWORTH, HERTFORDSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Non-metallic building materials; non-metallic 

building materials for use in the construction and 
surfacing of floors, walls, ceilings and stairs; floors; 
surfacings for floors, walls and stairs; cements and 
powder polymers; underlayment screed; cladding and 
panelling for buildings, walls and for ceilings; plastic 
coatings included in this class; sheets of polyvinyl 
chloride and polypropylene; panels, sections and tiles, 
all being non-metallic; coatings for buildings being of 
epoxy and polyurethane resins; coving; coving 
systems; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
 
27 Materials for covering floors, walls and stairs; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960815 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200806176 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.04 EM 006638092 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Propellerhead Software AB, Rosenlundsgatan 29 C, 
11863, STOCKHOLM, SE 

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

reproduction of sound and images and for creating 
music. 
 
15 Musical instruments with functions for 
recording and reproduction of sound and images and 
for creating music. 
 
42 Design and development of software for 
recording and reproduction of sound and images and 
for creating music; providing information, advice and 
consultancy services in the field of computer software 
for creating music; development of software for 
recording and reproduction of sound and images and 
for creating music. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0960835 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806178 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.01 FR 07 3528242 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pierre Fabre Dermatologie, 45, place Abel Gance, 
92100, BOULOGNE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dermatological products for the treatment of 

onychomycoses. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960839 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806179 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.05 FR 07/3529151 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXCEPTIONNEL DE CHANEL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle, 92200, 
NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Mascara for the eyes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960841 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200806180 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.12 DE 307 66 577.1/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 
9-11, 69226, NUSSLOCH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; soaps. 
 
18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols, walking sticks. 
 
25 Clothing, footwear and headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960847 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200806181 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.02 FR 07 3 528 182 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Compagnie Financiere et de Participations Roullier SA, 
27, avenue Franklin Roosevelt, 35400, SAINT MALO, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals for agriculture, horticulture and 

sylviculture; fertilizers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960848 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806182 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.11 FR 07/3530416 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle, 92200, 
NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals as ingredients of cosmetics. 

 
3 Cosmetic and make-up products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960878 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200806187 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.17 EM 006588735 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Dentifrices, not for medical purposes, 

mouthwashes, preparations for oral and dental hygiene.
 
21 Toothbrushes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960879 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200806188 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.30 EM 006405278 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Otto Flemmich KG, Lamezanstr 13, 1230, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers, in particular 
textiles, traditional fabrics of silk. 
 
25 Clothing, footwear, headgear, scarves, ties, 
neckerchiefs and traditional scarves of silk for clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960893 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200806189 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pasternack Enterprises Inc, 1851 Kettering Street, 
CA92614, IRVINE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrical computer parts, namely coaxial 

cables, connectors and adapters. 
 
35 Mail order catalog services in the field of 
electrical and computer goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960899 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200806190 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.29 EM 006470223 
(540) Gjengivelse av merket: 

VAN LEEUWEN BROS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Gebr van Leeuwen Harmelen BV, Energieweg 16, 
3481MC, HARMELEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal building materials. 

 
19 Building materials (non-metallic). 
 
37 Building construction, maintenance and 
drilling. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960901 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200806191 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gebr van Leeuwen Harmelen BV, Energieweg 16, 
3481MC, HARMELEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal building materials. 

 
19 Building materials (non-metallic). 
 
37 Building and construction services; 
maintenance services; drilling. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0960907 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200806193 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aescap Venture Management BV, Strawinskylaan 629, 
WTC B-toren, 1077XX, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial services; financing share holdings 

in other businesses; the management and investment 
of assets; research and consultancy in the field of 
finance and investment holdings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960909 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200806195 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.18 EM 006377675 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, 
HU87DS, HULL, YORKSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960910 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200806196 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.05 CH 565617 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0960920 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200806199 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.08 DE 307 65 483.4/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Claus Moeller, Seekamp 14b, 22177, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Sporting articles and sporting equipment 
included in this class, particularly for fishing; sportswear 
for angler included in this class; artificial bait for fishing. 
 
39 Travel arrangements. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960940 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806203 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhejiang Rongpeng Air Tools Co Ltd, Xiaoxie Villiage, 
Lunan, Luqiao District, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG, CN

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Power operated hand-held tools, namely 

electric glue guns, hydraulic hand-held tools, namely 
hammers and jacks; pneumatic hand-held tools, 
namely drills; pneumatic guns for nails; spray guns for 
paint; compressed air suction machines; electric guns 
for nails; air-operated power tools, namely impact 
wrenches, ratchet wrenches, drills, grinders, sanders, 
body saws, cut off tools, hammers, scissors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0960950 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806206 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Quanzhou Anchao Shoes Co Ltd, Industrial District, 
Andou Village, Chendai Town, JINJIANG CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing; shoes; hats; hosiery; neckties; 

scarves. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960955 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200806208 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.14 TR 2008/07846 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kigili Giyim Ticaret Anonim Sirketi, Yedipinarlar Mevkii 
Sekerpinar Köyü No:13/1, GEBZE/KOCAELI, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing for men and women, suits, 

underwear, hosiery, headgear, footwear, belts, ties. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2008.10.06 - 41/08

 

158 
 

(111) Int.reg.nr: 0960971 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200806210 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tri-Peek International Inc, 390 Bradwick Drive, 
ONL4K2W4, CONCORD, CA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive 

preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0960972 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200806211 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.22 GB 2473116 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 British American Tobacco (Brands) Ltd, Globe House, 4 
Temple Place, WC2R2PG, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Cigarettes; tobacco; tobacco products; 

lighters; matches; smokers' articles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961077 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200806244 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gebr van Leeuwen Harmelen BV, Energieweg 16, 
3481MC, HARMELEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal building materials. 

 
19 Non-metal building materials, with the 
exception of web plates, corrugated boards and 
structural plates, balcony and external facings, PVC 
rigid foam boards, aluminium composite slabs, PVC 
glass, tubes and rods of plastics and foils of plastics. 
 
37 Building and construction services; 
maintenance services; drilling. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0961102 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200806251 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.26 CH 567444 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bühler AG, Bahnhofstrasse, 9240, UZWIL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools; motors (except 
for land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); screening 
machines and classifiers, in particular plansifters, 
component parts and subassemblies of the above-
mentioned machines and installations; controls for 
frame installations, in particular controls for the 
operation of screening machines and classifiers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961120 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806256 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.23 TR 2007/28088 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ugur Bilgi Teknolojileri Ve Danismanlik Hizmetleri 
Anonim Sirketi, Çinar 12 Villa 28 Bahçesehir, 
BÜYÜKÇEKMECE - ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Barometers, ammeters, equipment 

(apparatus) for testing gases, calipers, electronic-based 
instruments for measuring environmental parameters 
including humidity, thermometers, voltmeters, 
microscopes, magnifying glasses, telescopes, 
periscopes; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images, radios, television 
receivers, video tape and video disk players, cameras, 
audio devices and parts, namely, audio cassette 
players, audio cassette recorders, cinematographic 
machines and apparatus, remote control devices for 
radios, televisions, headphones, audio speakers, 
megaphones, intercoms, slide or photograph projection 
apparatus; data processors, namely, computers, 
computer software (namely for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information), computer 
hardware, printers, laser printers, scanners, automatic 
cash registers, calculators, barcode scanners and their 
accessories; car navigation computers; antennas, 
satellite dishes, satellite receivers, amplifiers and their 
parts; vending machines; electronic parking lot ticket 
dispensers, cash dispensers; electronic semi-
conductors, electronic integrated circuits, electronic 
chips for the manufacturer of integrated circuits; electric 
meters, water meters, gas meters, metered gasoline 
pumps for gas stations, parking meters, timers, life 
saving apparatus, (namely, flotation vests, life jackets, 
life nets, life preservers, life-buoys), safety glasses for 
divers' use, safety nets for divers' use; protective 
clothing, protective gloves for industrial use, protective 
eyeglasses, protective helmets; signal whistles, 
signaling buoys, ear plugs for swimming; eyeglasses, 
sunglasses, contact lenses and their containers, 
eyeglass cases and accessories; electric plugs, electric 
sockets, electric junction boxes, electric switches, 
circuit breakers, electrical fuses, lighting ballasts, 
electric control panels, electronic controller panel to 
manage the power, movement and functions of an 
elevators, electric connectors and sockets; adaptors for 
use with portable electronic devices and battery 
chargers; electric wires and cables, fiber optic cables 
used in electrics, electronics and telephone lines; 
power supplies (electrical), accumulators (batteries), 
solar cells, uninterruptible power supplies for 
computers; electric door bells, alarms other than 
vehicle alarms (namely, burglar alarms, fire alarms and 
smoke alarms); irons, namely, electric and steam irons, 
iron pressing machines; warning triangles to indicate 
vehicle breakdowns, reflectors for traffic signals, 
luminous or mechanical road signs, traffic-light 
apparatus (signaling devices); fire engines, fire 
extinguishers; welding electrodes, welding helmets, 
welding masks, welding torches, electric powered 
soldering irons; radar, sonar, night vision goggles; 
electric devices for attracting and killing insects; 
automatic controllers for revolving doors, automatic 
turnstiles, electronic door openers; anodes, electrolysis 
apparatus for electroplating purposes and galvanizing 
machines; magnets, decorative magnets. 

 
41 Educational services, namely, training and 
reinforcement of training, through seminars, meetings, 
workshops, teaching, arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, workshops (training); sporting and cultural 
activities; entertainment services; publication services, 
namely, books, magazines, newspapers; production of 
radio and television programs except commercials; 
production of cine-films, videotape film production, 
recording studio services, dubbing, rental of television 
and radio receivers, rental of cine-films and motion 
pictures; rental of movie projectors and accessories; 
rental of sound recordings; rental of videotapes; rental 
of videocassette recorders; news reporting services, 
photographic reporting services; photography services; 
translation services and sign language translation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961125 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200806257 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.22 DE 307 33 325.6/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, 81739, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Household and kitchen machines and 

apparatus (included in this class), in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including mincing 
machines, mixing and kneading machines, pressing 
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, 
slicing machines, electric motor-driven tools, electric 
can openers, knife sharpeners, as well as machines 
and devices for the preparation of beverages and/or 
food; taps (parts of machines, engines or motors) and 
pumps for dispensing cooled beverages, for use in 
combination with appliances for cooling of beverages; 
electric waste disposal units, including waste 
masticators and compressors; dishwashers; electric 
machines and appliances for treating laundry and 
clothing, including washing machines, spin driers, 
laundry presses, ironing machines (included in this 
class); electric cleaning apparatus for household use, 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; wet and dry vacuum 
cleaners; parts for the aforementioned goods, included 
in this class, in particular hoses, pipes, dust filters and 
dust filter bags, all for vacuum cleaners. 
 
9 Electric apparatus and instruments (included 
in this class), namely electric irons; kitchen scales, 
personal scales; electric welding devices for wrapping 
film; remote control devices, signalling devices, 
controlling (supervision) devices and monitoring 
devices (electrical/electronic) for household and kitchen 
machines and equipment; recorded and non-recorded 
machine-readable data carriers, such as magnetic data 
carriers, for household appliances; electric apparatus 
for dispensing beverages or food, vending machines; 
data processing devices and data processing 
programmes for controlling and operating household 
appliances; parts for the aforementioned goods 
included in this class. 
 
11 Heating, steam producing and cooking 
devices, in particular ovens, cooking, baking, frying, 
grilling, toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle 
irons; egg boiling apparatus, deep fryers; electric tea 
and coffee making apparatus, electric espresso 
machines, electric coffee machines; cooling devices, in 
particular refrigerators, freezers, cooling cabinets, 
beverage cooling apparatus; combination apparatus for 
cooling and freezing, deep freezing apparatus, ice-
makers; ice-cream makers; dryers, in particular laundry 
dryers, tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair 
dryers; infrared lamps (not for medical purposes); 

electric heating pads (not for medical purposes); 
electric heating covers (not for medical purposes); 
ventilation devices, in particular ventilators, grease filter 
devices and extractor devices, including extractor 
hoods; air conditioning devices and devices to improve 
air quality, air humidifiers, air deodorization apparatus; 
air purifying apparatus; water piping devices, as well as 
sanitary equipment, in particular fittings for steam, air 
and water piping equipment, warm water devices, 
storage water heaters and continuous flow water 
heaters; kitchen sinks; heat pumps; deodorising 
apparatus, not for personal use; parts of all 
aforementioned goods included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961126 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200806258 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yantai Irisong Packaging Co Ltd, 12-3, Qi Shan Bei Li, 
YANTAI, SHANDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Cement bag, packing paper, plastic film for 

wrapping, bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging, garbage bags of paper or of 
plastics, candy wrapper, packaging material made of 
starches, cling film plastic, for palletization, keep fresh 
film. 
 
20 Plaited straw, except matting, plaits (straw-), 
straw plaits, grass weave good, wickerwork, bamboo 
arts and crafts, bamboo woodworking art, bamboo 
basket, wicker carry basket, vine weave good. 
 
22 Packing string, packing rope, sacks (bags) of 
textile, for packaging, bags (envelopes, pouches) of 
textile, for packaging, weave bags, collect bagging, 
nylon weave bag, ropes, plastic pack belt, string, bags 
(sacks) for the transport and storage of materials in 
bulk. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961131 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200806259 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bioalliance Pharma, 59, rue du Général Martial Valin, 
75015, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Preparations for medical purposes namely 

medical products for oral use, especially pastils and 
compressed tablets and more specifically bio-adhesive 
pastils or bio-adhesive compressed tablets for treating 
mycoses, mouth infections and oropharyngeal 
candidiases. 
 
42 Laboratory work (research) concerning the 
products mentioned in class 5, laboratory work 
(analysis) concerning the products mentioned in class 
5. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961134 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200806260 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SMS doo, Kopilica 5, 21000, SPLIT, HR 
(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. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0961142 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200806263 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.16 FR 07 3 519 980 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Projetclub SA, 4 boulevard de Mons, 59650, 
VILLENEUVE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Ski glasses, ski masks, probes, search 

apparatus for avalanche victims, walkie-talkies, 
guidance systems (GPS); spectacle cases, protective 
masks, helmets. 
 
18 Sports bags, travelling bags, mountaineering 
sticks. 
 
25 Clothing, underwear, trousers, pullovers, one-
piece ski suits, jackets, coats, bonnets, sashes for 
wear, gloves, socks, boots, footwear for skiing, clothing 
and footwear for winter sports. 
 
28 Gymnastics and sports articles (except for 
clothing), sledges, knee, elbow and shoulder pads 
(sports articles), skis, ski covers, brakes for skis, ski 
bindings/fittings, ski edges, ski sticks/poles, skiboards, 
snowboards, bob-sleighs, snowshoes, snowboards, 
snowboard bindings, covers for snowboards. 
 
35 Retailing of goods in connection with ski 
sports. 
 
41 Organizing sporting activities, rental of sports 
articles, rental of equipment for winter sports, rental of 
footwear for winter sports. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961148 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200806265 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.28 BX 1144083 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhejiang Kuka Technics Sofa Manufacture Co Ltd, 113, 
the 11th Street, Xiasha Economic & Technological 
Development Area, HANGZHOU CITY, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Animal skins; leather and imitations of 

leather. 
 
20 Furniture; sofas; tea tables; cushions of 
leather. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961152 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200806266 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.17 IT TO2007C004084 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arol SpA, Viale Italia, 193, 14053, CANELLI AT, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools; closing and 
sealing systems and devices for bottles and packaging; 
corking and capping machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0961158 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200806268 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Thunderhead Ltd, Catalyst House, 720 Centenial Court, 
Centenial Park, WD63SY, ELSTREE, 
HERTFORDSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software, computer programmes, 

computer hardware, and peripheral apparatus and 
instruments for use with computers; recording media 
bearing computer software and programmes; recording 
media bearing recordings in sound and/or visual form; 
discs; CD-ROMs; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. 
 
41 Instructional, educational and training 
services relating to computers and computer software; 
provision of training courses; training in the operation of 
computers, computer software, computer programmes 
and computer systems; arranging and conducting 
seminars and conferences for educational and training 
purposes. 
 
42 Computer consultancy and advisory services; 
computer programming services; consultancy and 
advisory services relating to the use and installation of 
software, or relating to the use and installation of 
computer programmes; installation and maintenance of 
computer software and computer programmes; 
computer software design, development and updating 
services; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961162 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806269 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word HETREGO' in special 
script combined to three graphic elements. 

(730) Innehaver: 
 Minardi Industries SrL, Via Tomba, 11, 48022, LUGO 

(RAVENNA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961167 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200806272 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xiamen C&C Bath and Kitchen Co Ltd, Room A12, First 
Floor, No.9-11 Taiwan Street Jiangtou, XIAMEN, 
FUJIAN, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Sideboards; office furniture; furniture; chests 

of drawers; plate racks; cupboards; counters (tables); 
tables; showcases (furniture); doors for furniture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0961182 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200806274 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.23 CZ 454022 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - 
DOLNÍ MECHOLUPY, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines, human pharmaceutical 

preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961183 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200806275 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.23 CZ 454023 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - 
DOLNÍ MECHOLUPY, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines, human pharmaceutical 

preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961194 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806276 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.10 CH 570469 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ares Trading SA, Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170, 
AUBONNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical and medical instruments and 

apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961199 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200806277 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.27 FR 073527126 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société de Conseils de Recherches et d'Applications 
Scientifiques (SCRAS), 42, rue du Docteur Blanche, 
75016, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961211 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200806278 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PV - Producão e Comércio de Produtos Vinícolas SA, 
Rua da Reboleira, 7, 4050-492, PORTO, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wine. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961216 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200806279 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.16 CH 565238 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Banque Heritage (Heritage Bank), 61, route de Chêne, 
1200, GENÈVE, CH 

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

real estate affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0961217 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200806280 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.23 AT AM 1337/2007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Franz Binder GmbH, Nr. 283, 6263, FÜGEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Wood briquettes. 
 
19 Building materials of wood, especially 
massive and natural wooden plates, boards, plywood 
for boards, beams, sawn timber and wood for planing, 
wall linings, ceilings of wood, floors, not of metal, 
coverings of wood, as far as not included in other 
classes. 
 
27 Floor coverings of wood; wall hangings of 
wood. 
 
31 Unsawn timber. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961218 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200806281 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.10 DE 30730806.5/04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GEE Energy GmbH & Co KG, Admiralitätsstraße 55, 
20459, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Fuel, firewood, wood-briquettes, heating 

briquettes, charcoal (fuel), wood spills for lighting, peat, 
peat briquettes, paper spills for lighting, billet wood for 
lighting. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; litter for animals.
 
34 Matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961226 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200806284 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961227 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200806285 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961228 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200806286 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0961229 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200806287 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961230 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200806288 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961231 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200806289 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.25 CH 565950 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 44 Providing health information. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961233 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200806291 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 5 Pharmaceutical preparations, vaccines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961237 
(151) Int.reg.dato: 2007.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200806293 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BISPOL Sp zoo, Gluchów 573, 37-100, LANCUT, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Tombstone oil and paraffin holders, oil refills 
for tombstone oil holders, paraffin refills for tombstone 
paraffin holders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.30 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961240 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200806294 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word AUSTIN and the word 
GRILL with a single star in the background between the 
two words. 

(730) Innehaver: 
 Austin Grill LLC, 505 Huntmar Park Drive, Suite 350, 

VA20170, HERNDON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Restaurant and bar services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.10.01 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0961250 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200806295 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.27 DE 307 63 383.7/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dionys Hofmann GmbH, Hahnstrasse 53, 72461, 
ALBSTADT, 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, 
in particular safety seals made of metal alloys; ores. 
 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; wheel balancing weights. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included 
in other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0961251 
(151) Int.reg.dato: 2008.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200806296 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the name "FRANCESCO 
MORICHETTI" in original capital letters; above it there 
is the stylized representation of a wolf viewed from 
above and placed in such away as to form a circle not 
fully closed. 

(730) Innehaver: 
 DGM SpA, Via Sonnino, 59, 62012, CIVITANOVA 

MARCHE (MC), 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: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Int.reg.nr: 0961395 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200806329 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.30 FR 073534939 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Moncigale, Quai de la Paix, 30300, BEAUCAIRE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2008.09.29 

(450) Kunngjøringsdato: 41/08, 2008.10.06 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 247877 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(210) Søknadsnr.: 200811637 
(220) Inndato: 2008.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Magni Kristin Steinvik Flø, Jordstjerneveien 91, 1283 
OSLO, 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.: 0951362 
(210) Søknadsnr.: 200802368 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2008.07.28 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Cid Lines NV, 2, Waterpoortstraat, 8900 IEPER, BE 
 Innsiger: 
 VWR International AB, Fagerstagatan 18A, Spånga, 

16394 STOCKHOLM, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 

Grønland, 0134 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.: 0668974 
(210) Søknadsnr.: 200102618 
(540) Gjengivelse av merket 

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

 GA Modefine SA, Via Penate 4, 6850 MENDRISIO, CH 
 Innsiger: 
 Di Gio' SrL, 40, via Italia, I-20052 Monza, IT 
 Innsigers fullmektig: 
 Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 Bergen, NO 
 Avgj. 1. avd. 2006.07.06: 
 Beslutning: "Registreringen oppheves for varene i 

klasse 3 "perfumery" og i sin helhet for varene i klasse 
25. Registreringen opprettholdes for varene i klasse 3 
som omfatter "Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, grease 
removing and abrasive preparations; soaps; essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices", jf. 
varemerkeloven § 21 a første ledd" 

 Avgj. 2. avd. 2008.04.14: 
 Beslutning: "Første avdelings avgjørelse oppheves for 

”perfumery” i klasse 3. For øvrig stadfestes 
avgjørelsen." 
Avgjørelsen er ikke påanket innen ankefristens utløp 
den 15.  juni 2008, og er således rettskraftig. 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 220709 
(210) Søknadsnr.: 200302873 
(540) Gjengivelse av merket 

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

 Cloetta Fazer AB, 16929 SOLNA, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Swizzels Matlow Ltd, Carlton House, New Mills, 

SK123HA STOCKPORT, CHESHIRE, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Avgj. 1. avd. 2006.02.23: 
 Beslutning: "Registreringen opprettholdes, jf. 

varemerkeloven § 21 a første ledd." 
 Avgj. 2. avd. 2008.09.08: 
 Beslutning: "Første avdelings avgjørelse stadfestes."  

Avgjørelsen kan ikke påankes, og er rettskraftig. 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 24, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
(111) Reg.nr.: 187099 
(151) Reg.dato.: 1997.12.04 
(180) Reg. utløper: 2017.12.04 
(210) Søknadsnr.: 19973110 
(300) Prioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

(730) Innehaver: 
 Kirkbi A/S, DK-7190 Billund, DK 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(450) Kunngj. reg. dato: 1998.01.12 
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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.: 0896771 
(210) Søknadsnr.: 200613518 
(151) Reg.dato: 2006.07.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.07.21 

(220) Inndato: 2006.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(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: 41/08, 2008.10.06 
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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.: 100972 
(210) Søknadsnr.: 122293 
(151) Reg.dato: 1978.10.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2008.10.05 

(220) Inndato: 1975.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Solvay, Brussel, BE 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 1 Hele klassen, med unntagelse av oppvaskmidler.  

 
2 Hele klassen, med unntagelse av oppvaskmidler.  
 
3 Hele klassen, med unntagelse av oppvaskmidler.  
 
4 Spiselig salt. 
 
5 Spiselig salt. 
 
6 Spiselig salt. 
 
7 Spiselig salt. 
 
9 Spiselig salt. 
 
12 Spiselig salt. 
 
16 Spiselig salt. 
 
17 Spiselig salt. 
 
19 Spiselig salt. 
 
30 Spiselig salt. 
 
31 Hele klassen. 

(450) Kunngjort dato: 41/08, 2008.10.06 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 101809 
(210) Søknadsnr.: 19772830 
(151) Reg.dato: 1979.03.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2009.03.08 

(220) Inndato: 1977.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREYHOUND 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Greyhound Lines Inc, 15110 North Dallas Parkway, Dallas, 

TX 75248, US 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 39 Hele klassen. 
(450) Kunngjort dato: 41/08, 2008.10.06 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 134924 
(210) Søknadsnr.: 19873590 
(151) Reg.dato: 1989.01.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2009.01.12 

(220) Inndato: 1987.09.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

Viledon 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, 69469 WEINHEIM, 

DE 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Hele klassene. 

 
10 Hele klassene. 
 
11 Hele klassene. 
 
24 Hele klassene. 

(450) Kunngjort dato: 41/08, 2008.10.06 
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(111) Reg.nr.: 74523 
(210) Søknadsnr.: 88824 
(151) Reg.dato: 1968.06.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2008.06.13 

(220) Inndato: 1966.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Del Monte Corp, 1 Market Plaza, San Francisco, CA 94119-

3575, US 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 29 Næringsmidler, næringsmiddelprodukter og 

tilsetningsstoffer for næringsmidler; grønnsakssafter for 
koking.  
 
30 Næringsmidler, næringsmiddelprodukter og 
tilsetningsstoffer for næringsmidler.  
 
31 Næringsmidler, næringsmiddelprodukter og 
tilsetningsstoffer for næringsmidler. 
 
32 Alkoholholdige- og alkoholfrie drikker, frukt- og 
grønnsaksafter og -drikker. 

(450) Kunngjort dato: 41/08, 2008.10.06 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0668974 
(210) Søknadsnr.: 200102618  
(151) Reg.dato: 2002.08.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.01.14 

(220) Inndato: 2001.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIO' 
(546) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 GA Modefine SA, Via Penate 4, 6850 MENDRISIO, CH
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 Klasse 3: Bleaching preparations and other substances for 

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

(450) Kunngjort dato: 41/08, 2008.10.06 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
(111) Reg.nr.: 226841 
(151) Reg.Dato.: 2005.05.30 
  
 
 
(111) Reg.nr.: 244646 
(151) Reg.Dato.: 2008.03.03 
  
 
 
 



merker som ikke er fornyet 2008.10.06 - 41/08

 

176 
 

Merker som ikke er fornyet 
 
(111) Reg.nr.: 100225 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100253 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100256 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100259 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100264 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100265 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100266 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100268 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100275 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100282 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100291 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100308 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 100354 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131776 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131783 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131792 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131799 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131801 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 131810 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131818 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131828 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131830 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131842 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131843 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131844 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131853 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131892 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188622 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188624 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188628 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188629 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188631 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188636 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188638 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188639 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188640 
 
 
 



merker som ikke er fornyet 2008.10.06 - 41/08

 

177 
 

(111) Reg.nr.: 188641 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188643 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188644 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188645 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188647 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188648 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188649 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188650 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188651 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188656 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188659 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188661 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188663 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188665 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188667 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188668 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188671 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188673 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188674 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 188675 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188676 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188677 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188678 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188679 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188680 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188681 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188682 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188683 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188684 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188691 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188692 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188693 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188696 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188698 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188702 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188704 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188705 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188706 
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(111) Reg.nr.: 188707 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188708 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188709 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188710 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188711 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188713 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188715 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188717 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188718 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188719 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188720 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188722 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188724 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188725 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188730 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188731 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188732 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188733 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188735 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 188736 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188739 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188741 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188743 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188745 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188746 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188748 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188749 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188752 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188753 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188754 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188755 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188756 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188757 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188759 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188760 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188761 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188762 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188763 
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(111) Reg.nr.: 188764 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188766 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188767 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188768 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188769 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188770 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188770 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188771 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188772 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188775 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188778 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188779 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188780 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188782 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188784 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188786 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188787 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188788 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188789 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 188793 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188795 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188797 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188804 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188805 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188807 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188811 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188813 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188820 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188821 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188822 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188825 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188826 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188827 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188828 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188829 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188830 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188831 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188832 
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(111) Reg.nr.: 188833 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188836 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188839 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188840 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188841 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188842 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188844 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188846 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188847 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188849 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188850 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188853 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188854 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188855 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188856 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188857 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188858 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188859 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188860 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 188863 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188865 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188866 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188867 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188869 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188871 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188874 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188875 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188876 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188877 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188878 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188882 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188883 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188884 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188885 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188887 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188891 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188892 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188893 
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(111) Reg.nr.: 188895 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188896 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188897 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188898 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188899 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188906 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188907 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188908 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188913 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188915 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188916 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188917 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188918 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188925 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188931 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188932 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188933 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188935 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188937 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 188938 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188939 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188941 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188943 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188945 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188946 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188947 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188948 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188951 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188955 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188962 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188963 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188964 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188965 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188970 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188973 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188975 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188977 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188979 
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(111) Reg.nr.: 188982 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188983 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188987 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188988 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188991 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188992 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188993 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188999 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189002 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189004 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189006 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189007 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189008 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189009 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189012 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189014 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189015 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189016 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189017 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 189018 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189019 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189020 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189021 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189023 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 189024 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1908077 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1908078 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 26192 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 36849 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 36898 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 37078 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 51262 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 51448 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 51824 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 520693 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 52096 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 52098 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 55219 
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(111) Reg.nr.: 73847 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73855 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73876 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73877 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73879 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73881 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73898 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73906 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73920 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73926 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73939 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73940 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73941 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73942 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73943 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73945 
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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.: 133618 
(730) Innehaver: S 13, 29, avenue de Saint-Menet, 

13011 MARSEILLE, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 134533 
(730) Innehaver: Smurfit Kappa France SAS, 5 avenue 

du Général de Gaulle, 94160 SAINT-
MANDE, FR 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 152989 
(730) Innehaver: Persona Brands AB, Sturegatan 6, 

11435 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 153119, 175770, 178921, 180070, 

197758, 193861, 210565 
(730) Innehaver: Gado SrL, Via Goldoni, n. 10, 20129 

MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 171615 
(730) Innehaver: PLUS di Giancarlo Ghirardi Srl 

Unipersonale, Via Praga, 198 CASTEL 
GOFFREDO (MANTOVA), IT 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 187892 
(730) Innehaver: MediDoc AS, Nordlandsveien 7, 8624 

MO I RANA, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 192087, 192088, 204246 
(730) Innehaver: Carnival Plc, Carnival House, 5 

gainsford Street, SE12NE LONDON, 
GB 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 194092 
(730) Innehaver: LeoNora Forlag v/Inger Bjar-Kessler, 

nyveien 34D, 3157 BARKÅKER, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 194537 
(730) Innehaver: Norsk Telegrambyrå AS, Postboks 6817 

St. Olavs plass, 0130 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, 

Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 
NO 

   
 

(111) Reg.nr.: 196723 
(730) Innehaver: MarkedsFakta AS, Fornebuveien 5, 

1366 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 201114, 201707, 204906, 203744 
(730) Innehaver: Namaqua Wines Ltd, 17 Circle Road 

VREDENDAL, WESTERN CAPE, ZA 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 219970, 
(730) Innehaver: Netapp Inc, 495 East Java Drive, 

CA94089 SUNNYVALE, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 223438, 223440, 223436 
(730) Innehaver: Toray KK (Toray Industries Inc), 1-1, 2-

chome, Nihonbashi-Muromachi Chuo-
ku, 103-8666 TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 229584 
(730) Innehaver: Stiefel Laboratories Inc, 255 Alhambra 

Circle, FL33134 CORAL GABLES, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 232338, 241090 
(730) Innehaver: Adam og Eva Holding AS, Nedre 

Slottsgate 15, 0157 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 243334 
(730) Innehaver: Joerns  Healtchare Inc, 5001 Joerns 

Drive, WI54481 STEVENSON POINT, 
US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 243883, 243884 
(730) Innehaver: Thomson Reuters (Scientific) Inc, 3501 

Market Street, PA19104 
PHILADELPHIA, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 245504, 245505 
(730) Innehaver: 6N Silicon Inc, 1 Royal Gate Boulevard, 

Unit B, ONL4L8Z7 VAUGHAN, CA 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 26263, 26264, 26265, 26266, 53843, 

56411, 57857, 58462, 59541, 86121, 
82680, 85341, 108746, 108101, 
110557, 142836, 149231, 211557, 
211558, 211559, 219793, 229638, 
237333, 237828, 238374 

(730) Innehaver: McNeil AB, 25109 HELSINGBORG, SE 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 53084 
(730) Innehaver: Berentzen-Gruppe AG, Ritterstrasse 7, 

49740 HASELÜNNE, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 99742 
(730) Innehaver: SieMatic Möbelwerke GmbH & Co KG, 

August-Siekmann-Strasse 1-5, 32584 
LÖHNE, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(210) Søknadsr: 200301220 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
0794580 

 Lisensgiver/- 
rettighets-
innehaver: 

Varlepic Participations, 56, rue 
Lepic, 75018 PARIS, FR 

 Lisenshaver: Vandoren SAS, 664 route de 
Bénat, 83230 BORMES LES 
MOMOSAS, FR 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2008/08/25 
  

 
 

(210) Søknadsr: 200301459 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
0794975 

 Lisensgiver/- 
rettighets-
innehaver: 

Varlepic Participations, 56, rue 
Lepic, 75018 PARIS, FR  

 Lisenshaver: Vandoren SAS, 664 route de 
Bénat, 83230 BORMES LES 
MOMOSAS, FR 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2008/08/25 
  

 
 

(210) Søknadsr: 200305470 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
0802133 

 Lisensgiver/- 
rettighets-
innehaver: 

Varlepic Participations, 56, rue 
Lepic, 75018 PARIS, FR 

 Lisenshaver: Vandoren SAS, 664 route de 
Bénat, 83230 BORMES LES 
MOMOSAS, FR 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2008/08/25 
  

 
 

(210) Søknadsr: 200308761 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
0808487 

 Lisensgiver/- 
rettighets-
innehaver: 

Varlepic Participations, 56, rue 
Lepic, 75018 PARIS, FR 

 Lisenshaver: Vandoren SAS, 664 route de 
Bénat, 83230 BORMES LES 
MOMOSAS, FR 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2008/08/25 
  

 
 

(210) Søknadsr: 200308764 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
0808500 

 Lisensgiver/- 
rettighets-
innehaver: 

Varlepic Participations, 56, rue 
Lepic, 75018 PARIS, FR 

 Lisenshaver: Vandoren SAS, 664 route de 
Bénat, 83230 BORMES LES 
MOMOSAS, FR 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2008/08/25 
  

 
 

(210) Søknadsr: 200703977 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
0916675 

 Lisensgiver/- 
rettighets-
innehaver: 

Kangaroo Island, 2, avenue 
Alphonsine, 94420 LE PLESSIS-
TREVISE, FR 

 Lisenshaver: Lascol Textiles, 6 allée Jean 
Monnet Collegien, 77615 MARNE 
LA VALLEE, FR 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2008/08/25 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 101569 
(730) Innehaver: KLM Cityhopper BV, 

Haarlemmermeer Schipol, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 104563, 106835, 108893, 122483, 

122151, 119599, 120672, 122004, 
125985, 135231, 135973, 156774, 
147792, 151233, 164048, 169269, 
180029, 192606, 201016, 202761, 
203018, 203019, 203817, 203818, 
203819, 203820, 211548, 211549, 
219015, 222255, 222256, 222257, 
222222, 0681617, 236784, 
247610, 247613, 247611, 

(730) Innehaver: Håg AS, Sundveien, 7374 RØROS, 
NO 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 131305 
(730) Innehaver: Abbott Laboratories, 100 Abbott 

Park Road, IL60064-3500 ABBOTT 
PARK, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 133613 
(730) Innehaver: Bruno Piattelli, Roma, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 133637 
(730) Innehaver: Stala OY, Lahti, FI 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 133894 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1908340 
(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 

20253 HAMBURG, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 192548, 192549 
(730) Innehaver: Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163, 

41100 MODENA, IT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 193113 
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 PARIS, FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 193668 
(730) Innehaver: Mann+Hummel GmbH, 

Hindenburgstrasse 37-45, 71638 
LUDWIGSBURG, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 201114, 201707, 204906, 203744 
(730) Innehaver: Namaqua Wines Ltd, 17 Circle 

Road VREDENDAL, WESTERN 
CAPE, ZA 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 223438, 223440, 223436 
(730) Innehaver: Toray KK (Toray Industries Inc), 1-

1, 2-chome, Nihonbashi-
Muromachi Chuo-ku, 103-8666 
TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 226865 
(730) Innehaver: Norsk Matraps BA, Osloveien 93, 

1815 ASKIM, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 233895 
(730) Innehaver: Norsk Matraps BA, Osloveien 93, 

1815 ASKIM, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 26263, 26264, 26265, 26266, 
53843, 56411, 57857, 58462, 
59541, 86121, 82680, 85341, 
108746, 108101, 110557, 142836, 
149231, 211557, 211558, 211559, 
219793, 229638, 237333, 237828, 
238374 

(730) Innehaver: McNeil AB, 25109 
HELSINGBORG, SE 

 
(740) 

Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 
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 Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper: 

 
100343 2018.04.13 

 
100402 2018.05.05 

 
101137 2018.11.09 

 
133438 2018.09.15 

 
133525 2018.09.22 

 
133688 2018.09.29 

 
133732 2018.10.06 

 
134007 2018.10.27 

 
134024 2018.10.27 

 
134093 2018.11.03 

 
134201 2018.11.17 

 
134208 2018.11.17 

 
134210 2018.11.17 

 
134246 2018.11.17 

 
134647 2018.12.08 

 
135002 2019.01.19 

 
135024 2019.01.19 

 
135025 2019.01.19 

 
135026 2019.01.19 

 
135027 2019.01.19 

 
135028 2019.01.19 

 
135029 2019.01.19 

 
135030 2019.01.19 

135100 2019.01.19 
 

135351 2019.02.09 
 

135610 2019.02.23 
 

135800 2019.03.22 
 

136306 2019.04.27 
 

136307 2019.04.27 
 

136308 2019.04.27 
 

189318 2028.04.02 
 

189318 2028.04.02 
 

189966 2018.05.14 
 

190066 2018.05.14 
 

190703 2018.06.11 
 

191001 2018.06.25 
 

192028 2018.08.13 
 

192351 2018.08.27 
 

192720 2018.09.10 
 

192805 2018.09.10 
 

192830 2018.09.17 
 

192874 2018.09.17 
 

192878 2018.09.17 
 

192885 2018.09.17 
 

192895 2018.09.18 
 

192897 2018.09.18 



fornyelser 2008.10.06 - 41/08

 

190 
 

(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

192926 2018.09.18 
 

192962 2018.09.18 
 

192982 2018.09.18 
 

193024 2018.09.24 
 

193093 2018.10.01 
 

193147 2018.10.01 
 

193153 2018.10.01 
 

193154 2018.10.01 
 

193212 2018.10.02 
 

193262 2018.10.08 
 

193278 2018.10.08 
 

193332 2018.10.08 
 

193384 2018.10.09 
 

193437 2018.10.09 
 

193491 2018.10.09 
 

193664 2018.10.22 
 

193676 2018.10.23 
 

193681 2018.10.23 
 

193716 2018.10.23 
 

193895 2018.10.29 
 

193923 2018.11.05 
 

193924 2018.11.05 
 

193965 2018.11.05 
 

194042 2018.11.06 

(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

194071 2018.11.06 
 

194078 2018.11.06 
 

194080 2018.11.06 
 

194081 2018.11.07 
 

194144 2018.11.07 
 

194342 2018.11.19 
 

194343 2018.11.19 
 

194438 2018.11.20 
 

194446 2018.11.20 
 

194595 2018.11.26 
 

194608 2018.11.26 
 

194775 2018.12.10 
 

194935 2018.12.17 
 

194972 2018.12.17 
 

195128 2019.01.06 
 

195306 2019.01.14 
 

195358 2019.01.14 
 

195426 2019.01.21 
 

195427 2019.01.21 
 

195824 2019.02.04 
 

196477 2019.03.11 
 

196616 2019.03.18 
 

196696 2019.03.25 
 

197543 2019.05.14 
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(111) Reg.nr:     (180) Registreringen utløper: 
 

197670 2019.05.27 
 

198135 2019.06.24 
 

198422 2019.07.15 
 

199167 2019.09.02 
 

26681 2018.09.15 
 

36676 2018.05.13 
 

37247 2018.10.05 
 

38220 2019.02.19 
 

47628 2018.09.21 
 

52664 2018.10.02 
 

75929 2019.01.30 
 

76997 2019.07.31 
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
 

0212584 
0440031 
0526743 
0526763 
0526910 
0528417 
0694566 
0695186 
0697282 
0697754 
0697758 
0697914 
0698060 
0698061 
0698188 
0698306 
0698402 
0698467 
0698495 
0698568 

0698945 
0699415 
0699416 
0699425 
0699466 
0699603 
0699739 
0699782 
0699934 
0700026 
0700163 
0700326 
0700367 
0700427 
0700506 
0700615 
0700688 
0700702 
0700703 
0700736 

0700782 
0700843 
0700848 
0700852 
0700952 
0700988 
0701075 
0701111 
0701119 
0701187 
0701231 
0701235 
0701259 
0701391 
0701399 
0701493 
0701881 
0701960 
0702211 
0702348 

0702437 
0702521 
0702729 
0702819 
0703487 
0703549 
0703571 
0703782 
0703971 
0704649 
0705797 
0705798 
0706285 
0706292 
0706360 
0709735 
0709740 
0711897
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0207935 
0520518 
0687984 
0687985 
0688035 
0688164 
0688195 
0688295 
0688391 
0688396 
0688427 

0688428 
0688429 
0688430 
0688587 
0688604 
0688607 
0688634 
0688723 
0688729 
0688730 
0688733 

0688771 
0688792 
0688805 
0688898 
0689138 
0689344 
0689611 
0689673 
0689674 
0689892 
0689925 

0690055 
0690145 
0690146 
0690385 
0690575 
0690587 
0690655 
0690671 
0690865 
0690957 
0690974 
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Slettede internasjonale varemerkeregistreringer  
 
0924232 
0878884 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 39/08 ble reg.nr. 247652 
(200803896) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Se ny kunngjøring s. 3. 
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