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Offentliggørelse af registreringer
Dansk Varemærketidende

Varemærker og fællesmærker
Offentliggørelse af registreringer

Indsigelsesfristen udløber 2 måneder
fra dato, jf. varemærkelovens § 23

(111) Reg.nr.: VR 2002 02990
(210) Ans.nr.: VA 2002 02501

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-06-18

(730) Indehaver: NORDISK FILM BIOGRAFER A/S, Axeltorv 9, 1609 København V, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark
(511) Klasse 09: Elektroniske tryksager, herunder reklamemateriale.
(511) Klasse 16: Tryksager, herunder reklamemateriale.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder biografvirksomhed,
uddannelsesmæssige og kulturelle arrangementer samt sportsarrangementer; reservation af billetter til underholdning, uddannelsesmæssige og kulturelle arrangementer samt sportsaktiviteter; informationstjenesteydelser med relation til underholdning, uddannelse, kultur, rekreation og sport.

(111) Reg.nr.: VR 2002 02991
(210) Ans.nr.: VA 2002 00330

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-01-24

KeyCard
(730) Indehaver: KeyCard, Frederiksborggade 35, st., 1360 København K,
Danmark
(511) Klasse 09: Video- og Hi-Fi-anlæg; elektroniske mikrochips; smartcards
med tilhørende programmeringsenheder.
(511) Klasse 28: Spillekonsoller samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i
andre klasser) dertil.
(511) Klasse 35: Detailhandel med video- og Hi-Fi-anlæg, elektroniske
mikrochips, smartcards med tilhørende programmeringsenheder, spillekonsoller samt dele og tilbehør dertil.

(111) Reg.nr.: VR 2002 02992
(210) Ans.nr.: VA 2001 03600

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2001-09-25

Webonnement
(730) Indehaver: Bigom Grafisk A/S, Bøgeskovvej 13, 3490 Kvistgård,
Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved
forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse
af kontoropgaver.
(511) Klasse 42: Design, udvikling, installation og ajourføring af hjemmesider for andre samt rådgivning og information i forbindelse dermed;
webhosting af hjemmesider for andre, herunder drift og opdatering.

2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 2002 02993
(210) Ans.nr.: VA 2002 00549

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-02-08

MAESTRO
(730) Indehaver: Maestro International Incorporated, 2000 Purchase Street,
Purchase, New York 10577-2509, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; bank- og kreditvirksomhed; finansiel virksomhed, nemlig tjenesteydelser i forbindelse med tilvejebringelse
af kreditkort, debetkort, kontokort og forudbetalte kort; tilvejebringelse af
elektronisk kapital og valutaoverførselsvirksomhed, elektronisk betalingsvirksomhed, forudbetalte telefonkortvirksomhed, kontant udbetalingsvirksomhed og transaktionsautorisation og anbringelsesvirksomhed; tilvejebringelse af debet- og kreditvirksomhed ved hjælp af radiofrekvensidentifikationssystemer (transponders); rejseforsikringsvirksomhed; verifikation af checks; udstedelsesvirksomhed og indfrielsesvirksomhed alle
relateret til rejsechecks og rejsekvitteringer; udbredelse af finansiel information ved hjælp af computernetværk; rådgivningsvirksomhed relateret til
alle de førnævnte tjenesteydelser.

(111) Reg.nr.: VR 2002 02994
(210) Ans.nr.: VA 2002 03088

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-08-08

(730) Indehaver: Dennis Knappe, Landevejen 57, 5882 Vejstrup, Danmark
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, netværksdannelse af branchefolk.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt
forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning,
design og udvikling af computer hardware og computer software, salg af
computer software og hardware, vidensformidling omkring design og udvikling af computer software og hardware.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i faver.

(111) Reg.nr.: VR 2002 02995
(210) Ans.nr.: VA 2002 01175

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-03-20

(730) Indehaver: Carsten Milvang, Vestre Ibsvej 15, 2680 Solrød Strand,
Danmark
(511) Klasse 16: Postkort.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved
forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse
af kontoropgaver.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 2002 02996
(210) Ans.nr.: VA 2002 01144

Dansk Varemærketidende

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-03-19

(111) Reg.nr.: VR 2002 02998
(210) Ans.nr.: VA 2002 02835

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-07-12

praktikon

(730) Indehaver: Ford Credit, Finial af FCE Bank plc. UK, Stationsparken
26, 2600 Glostrup, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263
København K, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved
forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af befordringsmidler, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse
varer.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk
virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; finansiering og forsikring af
befordringsmidler; rådgivning vedrørende forsikringstegning; lånefinansiering; udstedelse af kreditkort.
(511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer;
arrangering af rejser; udlejning, leasing og levering på stedet af befordringsmidler, herunder via et global computernetværk.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2002 02997
(210) Ans.nr.: VA 2002 02836

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-07-12

(730) Indehaver: Kåre Thomsen, Fiolstræde 32, 2th., 1171 København K,
Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Ole Liedke, Vimmelskaftet 43, 1161 København K,
Danmark
(511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler,
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, bistand ved
forretningsledelse, herunder vedrørende samarbejde i virksomheder og
relationer mellem virksomheder og medarbejdere; bistand og rådgivning i
forbindelse med rekruttering af personale.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder
afholdelse af kurser og foredrag, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udgivelse af og formidling af
undervisningsmateriale, herunder lærebøger, udarbejdelse og produktion
af undervisningsprogrammer; rådgivning i form af formidling af viden vedrørende kommunikation.
(511) Klasse 42: Programmering af computere samt rådgivning og bistand vedrørende software.
(511) Klasse 44: Psykologvirksomhed i form af psykologisk bistand og
rådgivning, herunder for ansatte og ledere.

(111) Reg.nr.: VR 2002 02999
(210) Ans.nr.: VA 2002 02292

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-06-03

Dancertifikat

(730) Indehaver: Q-Star Esbjerg ApS, Stormgade 99, 6700 Esbjerg, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Jørgen Makholm v/advokatfirmaet Thuesen & Bødker, Kongensgade 58, 1., 6701 Esbjerg, Danmark
(511) Klasse 35: Udlejning af arbejdskraft, detailhandelsvirksomhed.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparations- og installationsvirksomhed
inden for VVS-området.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver
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(730) Indehaver: PBS Holding A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk
virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt
forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning,
design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk
bistand.

Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2002 03000
(210) Ans.nr.: VA 2002 02769

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-06-26

(730) Indehaver: BST Esbjerg, Høgevej 21, 6705 Esbjerg Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved
forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse
af kontoropgaver.
(511) Klasse 41: Kurser vedrørende arbejdsmiljø og myndighedskrav.
(511) Klasse 42: Arbejdsmiljørådgivning, herunder rådgivning og information vedrørende forebyggelse af arbejdsskader, af arbejdsulykker samt
af erhvervssygdomme til sikring af et sundt arbejdsmiljø, både fysisk og
psykisk, samt til overholdelse af myndighedskrav, udarbejdelse af
arbejdspladsvurderinger (APV).
(591) Farvetekst: Mærket er udført i grønne farver.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03001
(210) Ans.nr.: VA 2002 01722

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-04-23

2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 2002 03002
(210) Ans.nr.: VA 2002 01723

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-04-23

(730) Indehaver: Vivi Henriksen, Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft, Danmark
(511) Klasse 41: Dressur af hunde, undervisning- og uddannelse af handicappede.
(511) Klasse 44: Dyreopdræt, tilvejebringelse af specialtrænede hunde
på lånebasis.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03003
(210) Ans.nr.: VA 2002 03225

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-08-14

Ruko ScanFlex
(730) Indehaver: A/S Ruko, Marielundvej 20, 2730 Herlev, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 06: Låse af metal (ikke elektriske), samt dele og tilbehør (ikke
indeholdt i andre klasser) hertil; nøgler; vindue- og dørgreb af metal; ikkeelektriske dørlukkere og døråbnere; dørslåer; dørbeslag af metal; døre af
metal.
(511) Klasse 20: Låse, ikke af metal (ikke elektriske) samt dele og tilbehør
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil; nøglekort af plastik; dørbeslag ikke af
metal.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03004
(210) Ans.nr.: VA 2002 02330

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-06-04

YORK STUTTERI
(730) Indehaver: York Stutteri I/S v/Nick Elsass, Stumpedyssevej 3, 2970
Hørsholm, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,
1601 København V, Danmark
(511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt
korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
(511) Klasse 44: Bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed,
dyreavl, stutteri.
(730) Indehaver: Vivi Henriksen, Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft, Danmark
(511) Klasse 41: Dressur af hunde, undervisning- og uddannelse af handicappede.
(511) Klasse 44: Dyreopdræt, tilvejebringelse af specialtrænede hunde
på lånebasis.
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2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 2002 03005
(210) Ans.nr.: VA 2002 01658
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(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-04-19

(730) Indehaver: Telia AB, S-123 86 Farsta, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé
7, 2900 Hellerup, Danmark
(511) Klasse 09: Faste og mobile data- og telenet; tele- og
datakommunikationsudstyr, nemlig telefoner, PDA (Personal Digital Assistent)-telefoner, WAP-telefoner (bredbåndstelefoner), mobiltelefoner,
modems, computere, faxmaskiner, telestationer, radiosendere og modtagere til tele- og datakommunikation; elektriske og elektroniske
sammenkoblingsudstyr, nemlig vekslere, servere i tele- og datanet; servere til synkronisering af PDA-, PC- og WAP-telefoner og telefonudstyr;
computere, vekslere og servere til tilslutning til datarelaterede tjenester;
computerprogrammer og perifere enheder til computere.
(511) Klasse 38: Tele- og datakommunikationstjenester, computerstøttet
overførsel af meddelser og billeder; telekommunikation via Internet; faste
og mobile accestjenesteydelser; tjenesteydelser i forbindelse med transmission af datapakker, tjenesteydelser i forbindelse med multimediemeddelelser; kommunikation via fiberoptiske netværk; bredbåndskommunikation; data- og telekommunikation i form af mobile
internettjenester; elektronisk post; telefaxtjenester; stemmestyringstjenester;
overførsel og/eller afsendelse af databaseinformation via telenet; tilvejebringelse af tilgangstid til datanetværk/internet; udlejning af modem og
telekommunikationsudstyr; positioneringsfastsættelse relaterende sig til
anvendelsen af mobile data- og telekommunikationsterminaler; signalsending til elektronisk handel via tele- og datasystemer; trådløs tele- og
datakommunikation.
(511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed indenfor området informationsteknologi, internet, computere og kommunikationer; informationstjenesteydelser vedrørende informationsteknologi og computere; udvikling
af tekniske IT-løsninger; computerprogrammering; personidentifikation ved
brug af mobile data- og telekommunikationssystemer.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03006
(210) Ans.nr.: VA 2002 01682

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2001-12-05

(730) Indehaver: Telia AB, S-123 86 Farsta, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé
7, 2900 Hellerup, Danmark
(511) Klasse 09: Faste og mobile data- og telenet; tele- og
datakommunikationsudstyr, nemlig telefoner, PDA (Personal Digital Assistent)-telefoner, WAP-telefoner (bredbåndstelefoner), mobiltelefoner,
modems, computere, faxmaskiner, telestationer, radiosendere og modtagere til tele- og datakommunikation; elektriske og elektroniske
sammenkoblingsudstyr, nemlig vekslere, servere i tele- og datanet; servere til synkronisering af PDA-, PC- og WAP-telefoner og telefonudstyr;
computere, vekslere og servere til tilslutning til datarelaterede tjenester;
computerprogrammer og perifere enheder til computere.
(511) Klasse 38: Tele- og datakommunikationstjenester, computerstøttet
overførsel af meddelser og billeder; telekommunikation via Internet; faste
og mobile accestjenesteydelser; tjenesteydelser i forbindelse med transmission af datapakker, tjenesteydelser i forbindelse med multimediemeddelelser; kommunikation via fiberoptiske netværk; bredbåndskommunikation; data- og telekommunikation i form af mobile
internettjenester; elektronisk post; telefaxtjenester; stemmestyringstjenester;
overførsel og/eller afsendelse af databaseinformation via telenet; tilvejebringelse af tilgangstid til datanetværk/internet; udlejning af modem og
telekommunikationsudstyr; positioneringsfastsættelse relaterende sig til
anvendelsen af mobile data- og telekommunikationsterminaler; signalsending til elektronisk handel via tele- og datasystemer; trådløs tele- og
datakommunikation.
(511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed indenfor området informationsteknologi, internet, computere og kommunikationer; informationstjenesteydelser vedrørende informationsteknologi og computere; udvikling
af tekniske IT-løsninger; computerprogrammering; personidentifikation ved
brug af mobile data- og telekommunikationssystemer.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03007
(210) Ans.nr.: VA 2002 02245

(151) Reg.dato: 2002-08-27
(220) Ans.dato: 2002-05-29

FORA
(730) Indehaver: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, Danmark
(511) Klasse 42: Samfundsvidenskabelig forskning og analyse.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03008
(210) Ans.nr.: VA 2002 02744

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-07-03

NATURAL PRODUCTS INDUSTRY
INSIDER
(730) Indehaver: Virgo Publishing Inc., 3300 North Central Avenue, Suite
2500, AZ 85012 Phoenix, Arizona, USA
(740/750) Fuldmægtig: Norsker & Jacoby Advokatfirma, Kvæsthusgade
3, 1251 København K, Danmark
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler,
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
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(111) Reg.nr.: VR 2002 03009
(210) Ans.nr.: VA 2002 03007

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-07-30

2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 2002 03013
(210) Ans.nr.: VA 2002 02177

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-05-23

JELAU

XSNOREX

(730) Indehaver: Sjællands Truck Service, v/Jacob Tobiassen, Hejrevej 4,
3400 Hillerød, Danmark
(511) Klasse 07: Internt transportmateriel i form af pallestablere samt reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil.
(511) Klasse 12: Internt transportmateriel i form af gaffeltruck, pallevogne
samt reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil.
(511) Klasse 37: Reparation og service af gaffeltruck, pallestablere og
pallevogne.

(730) Indehaver: Arcon Scandinavia ApS, Jyllandsgade 33, 6700 Esbjerg,
Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Knud Sander, Kongensgade 34, 2.sal, 6700 Esbjerg, Danmark
(511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, hårvand.
(511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater.
(511) Klasse 30: Næringsmidler af korn.
(511) Klasse 31: Landbrugsprodukter.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03010
(210) Ans.nr.: VA 2002 03219

(111) Reg.nr.: VR 2002 03014
(210) Ans.nr.: VA 2002 01655

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-08-14

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-04-19

MAIBLUME
(730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J,
Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen,
Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark
(511) Klasse 29: Ost.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03011
(210) Ans.nr.: VA 2002 03220

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-08-14

BERGWALDER
(730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J,
Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen,
Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark
(511) Klasse 29: Ost.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03012
(210) Ans.nr.: VA 2002 03049

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-08-02

(730) Indehaver: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avda. de la
Diputación, s/n, 15142 Arteixo La Coruña, Spanien
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 25: Konfektionstøj, herunder benklæder, skjorter og cowboybukser.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03015
(210) Ans.nr.: VA 2002 02936

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-07-23

(730) Indehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300 København S,
Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé
7, 2900 Hellerup, Danmark
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

(730) Indehaver: Daniel Ofman, Lindelaan 14, NL-1405 AK Bussum, Holland
(740/750) Fuldmægtig: Kerne Konsult v/Hendrika P de Waal Malefijt, Jens
Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C, Danmark
(511) Klasse 16: Bøger.
(511) Klasse 35: Professionel rådgivningsfirma vedrørende forretningsvirksomhed, herunder management, konsulentvirksomhed, organisationsudvikling og personlig udvikling, evaluering af organisationsændringer,
proceskonsulent, organisationsanalyser.
(511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, herunder coaching, foredrag
og kurser.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03016
(210) Ans.nr.: VA 2002 02601

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-06-25

AMOKKA
(730) Indehaver: Amokka A/S, Dag Hammarskjölds Allé 36-40, 2100 København Ø, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 21: Opbevaringsbeholdere, herunder især kaffe- og kagedåser, kaffeservicer (ikke af ædle metaller); kaffekander (ikke elektriske og
ikke af ædle metaller); drikkeglas.
(511) Klasse 30: Kaffe, the og konfekturevarer, herunder især chokolade.
(511) Klasse 43: Café- og restaurationsvirksomhed.
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Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2002 03017
(210) Ans.nr.: VA 2002 03068

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-08-05

(111) Reg.nr.: VR 2002 03020
(210) Ans.nr.: VA 2002 03200

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-08-12

Diabeticus
(730) Indehaver: Oluf Anders Johnsson, Branderupvej 30, Bjerndrup, 6240
Løgumkloster, Danmark
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt
forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning,
design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk
bistand.
(511) Klasse 44: Lægevirksomhed og sundhedspleje af mennesker.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03018
(210) Ans.nr.: VA 2002 03162

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-08-12

LUKSUS ALLIANCEN
(730) Indehaver: Dan Film A/S, Indiakaj 12, 2100 København Ø, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark
(511) Klasse 16: Papir, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier.
(511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser, herunder
krydstogter.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03019
(210) Ans.nr.: VA 2002 03208

(151) Reg.dato: 2002-08-28
(220) Ans.dato: 2002-08-13

(730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme,
8270 Højbjerg, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé
7, 2900 Hellerup, Danmark
(511) Klasse 03: Shampoo til husdyr, kosmetiske præparater til kæledyr.
(511) Klasse 05: Vitaminer og mineraler til dyr, desinfektionsmidler samt
midler til udryddelse af utøj på dyr, loppehalsbånd til dyr, lotions og vaskemidler til hunde og katte.
(511) Klasse 16: Affaldsposer, akvarier til indendørs brug samt dele og
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil.
(511) Klasse 18: Dyrehalsbånd; liner, snore, mundkurve og seletøj til dyr,
dækkener til dyr.
(511) Klasse 20: Huse til kæledyr.
(511) Klasse 21: Foderskåle til dyr, børster og kamme til dyr, kattebakker,
transportkasser og -bure til kæledyr, bure til kæledyr, frø- og drikkeautomater
til kæledyr.
(511) Klasse 28: Legetøj til dyr, kunstige kødben og andre tyggeredskaber
til hunde (legetøj), kradsebræt til katte.
(511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr, herunder til kæledyr, fugle og fisk,
tilskudsstoffer til foder (ikke medicinsk), strømateriale til dyr og fugle.
(511) Klasse 35: Destailhandel med næringsmidler til dyr og artikler til
kæledyr.

(730) Indehaver: Interactive Television Entertainment ApS, Nattergalevej
6, 2400 København NV, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265
København K, Danmark
(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, elektriske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og
undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd
eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; optagne computerprogrammer, computer-, video- og
TV-spil, spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, styreinstrumenter til spil til brug i forbindelse med videobåndoptagere; (registreringen omfatter ikke briller og dele dertil).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder tegneseriehæfter, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke
møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater),
plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper og klichéer.
(511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre
klasser), senge- og bordtæpper.
(511) Klasse 28: Spil og legetøj, (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt;
gymnastikartikler, sportsartikler, nemlig rulleskøjter, spillebolde, skøjter,
knæbeskyttere, drager, skateboards, surfboards, surf ski og vandski.
(511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede,
tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk
og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt.
(511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning,
mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis,
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike,
saucer (krydrede), krydderier og råis.
(511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, fjernsyns- og radioudsendelser ; telefontjenesteydelser, herunder voice response- og
audiotextsystemser; telefonisk kommunikation, kommunikation via
computerskærme.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed,
underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af radio- og TV-programmer, TV-underholdningsvirksomhed og underholdning.
(511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03021
(210) Ans.nr.: VA 2002 03082

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-05

Shape Computers
(730) Indehaver: Fipodata ApS, Esbjergvej 101, 6000 Kolding, Danmark
(511) Klasse 09: Computer hardware herunder computere, skærme, muse,
tastaturer, computer penne, computer højtalere, computer kameraer, computer harddiske og computer diskettedrev.
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Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2002 03022
(210) Ans.nr.: VA 2002 02343

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-06-06

2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 2002 03025
(210) Ans.nr.: VA 2002 03283

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-17

DANMAX
(730) Indehaver: Komplementarselskabet Nilsol ApS, Bilgårdsvej 23, 9382
Tylstrup, Danmark
(511) Klasse 11: Solfangere, solfangeranlæg.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03023
(210) Ans.nr.: VA 2002 02859

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-07-13

(730) Indehaver: Copenhagen Gastroclinic v/speciallæge dr. med. Furio
Baldissera, Torvegade 23 st. th., 1400 København K, Danmark
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, sanitære præparater til medicinsk brug.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt
forskning i forbindelse dermed.
(511) Klasse 44: Speciallægepraksis og lægevirksomhed.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03026
(210) Ans.nr.: VA 2002 02353

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-06-07

AEROEFFECT

(730) Indehaver: Glarmestrenes Fællesindkøb A/S, Rosenkæret 11A, 2860
Søborg, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved
forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse
af kontoropgaver. herunder alle foranstående tjenesteydelser ydet af foreninger til deres egne medlemmer; bistand ved forretningsledelse i form af
udvikling og vedligeholdelse af henholdsvis standarder for forretningsmæssige handlemåder, etiske regelsæt samt uddannelsesmæssige standarder; salgsfremmende foranstaltninger for andre.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed,
underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; tjenester ydet af foreninger til deres egne medlemmer i form af
uddannelses- og undervisningsvirksomhed.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt
forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning,
design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk
bistand; rådgivning vedrørende byggevirksomhed.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03024
(210) Ans.nr.: VA 2002 03093

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-06

Tromborg
(730) Indehaver: Firma Marianne Tromborg Schyberg, Kathrinevej 17, 2900
Hellerup, Danmark
(511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj,
præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler,
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og
skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.

(730) Indehaver: Dandy A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj,
præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler, sæbe,
parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater
til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål).
(511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt
præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug,
næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse
af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater,
medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi.
(511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning,
mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03027
(210) Ans.nr.: VA 2002 02219

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-05-28

CRYSTAL MINT
(730) Indehaver: Dandy A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj,
præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler, sæbe,
parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater
til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål).
(511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, samt
præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug,
næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse
af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater,
medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi.
(511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning,
mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.
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Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2002 03028
(210) Ans.nr.: VA 2002 03297

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-20

(111) Reg.nr.: VR 2002 03033
(210) Ans.nr.: VA 2002 03183

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-12

Vinopsparing
(730) Indehaver: VinInvest A/S, c/o Niklaus B. Sonne, Brogårdsvej 21, 2820
Gentofte, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Osborne Clarke Advokatfirma, Nyropsgade 45,
1602 København V, Danmark
(511) Klasse 33: Vin.
(511) Klasse 36: Investeringsvirksomhed.
(511) Klasse 43: Tilvejebringelse af investeringsvine.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03029
(210) Ans.nr.: VA 2002 03298

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-20

BACKFIRE
(730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,
1601 København V, Danmark
(511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af dyr og planter, insekticider,
herbicider, fungicider.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03030
(210) Ans.nr.: VA 2002 02841

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-07-12

(730) Indehaver: ONCV, 112, Quai Sud, Alger, Algeriet
(740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,
1601 København V, Danmark
(511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

(730) Indehaver: King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 230, Rosevelt
Road, Sec. 3, Taipei, Taiwan R.O.C., Taiwan
(740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark
(511) Klasse 30: The, grøn the, lemonthe, isthe, drikke fremstillet på basis
af the, kaffe, kaffebønner, kaffeposer, (kaffebreve), kaffepulver, drikke fremstillet på basis af kaffe, chokolade og kakao, tyggegummi (ikke til medicinsk brug) konfekturevarer, herunder sådanne fremstillet på basis af kaffe,
popcorn, kager, nudler.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03031
(210) Ans.nr.: VA 2002 02845

(111) Reg.nr.: VR 2002 03034
(210) Ans.nr.: VA 2002 03124

COTEAUX DE MASCARA

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-07-12

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-09

MEDEA

ICY BLAST

(730) Indehaver: ONCV, 112, Quai Sud, Alger, Algeriet
(740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,
1601 København V, Danmark
(511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

(730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State
of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 03: Tandplejemidler og mundrensemidler.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03032
(210) Ans.nr.: VA 2002 03125

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-09

(111) Reg.nr.: VR 2002 03035
(210) Ans.nr.: VA 2002 03061

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-03

SISSI

(730) Indehaver: BakeMark Danmark A/S, Værkstedsvej 34, 5500 Middelfart, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,
1601 København V, Danmark
(511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede,
tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk
og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer.
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(730) Indehaver: Zizzi ApS, Usnapvej 1, 6862 Tistrup, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kongensgade
70, 6700 Esbjerg, Danmark
(511) Klasse 14: Smykker.
(511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre
klasser), senge- og bordtæpper.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder sportstøj, barselstøj,
hverdagstøj, arbejdstøj, fodtøj, hovedbeklædning, bælter og andet tilbehør
(ikke indeholdt i andre klasser).
(511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer,
knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster.

Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2002 03036
(210) Ans.nr.: VA 2002 03114

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-09

2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 2002 03039
(210) Ans.nr.: VA 2002 02885

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-07-17

X-RAY
(730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke.
(511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder cider.
(730) Indehaver: Vestergaard Frandsen A/S, Haderslevvej 36, 6000 Kolding, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C,
Danmark
(511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr, insektfordrivende
midler, insekticider.
(511) Klasse 22: Net, telte, presenninger, sejl.
(511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre
klasser), herunder moskitonet, senge- og bordtæpper.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03037
(210) Ans.nr.: VA 2002 02871

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-07-12

(111) Reg.nr.: VR 2002 03040
(210) Ans.nr.: VA 2002 03254

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-16

WFMANAGER
(730) Indehaver: BusinessSoft v/Jan Thorsø, Tuborg Boulevard 12, 4., 2900
Hellerup, Danmark
(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation,
akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse,
transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere,
lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater,
kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt
forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning,
design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk
bistand.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03041
(210) Ans.nr.: VA 2002 03204

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-08-13

(730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark
(511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03038
(210) Ans.nr.: VA 2002 03062

(151) Reg.dato: 2002-08-29
(220) Ans.dato: 2002-08-03

XIXXI
(730) Indehaver: Zizzi ApS, Usnapvej 1, 6862 Tistrup, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kongensgade
70, 6700 Esbjerg, Danmark
(511) Klasse 14: Smykker.
(511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre
klasser), senge- og bordtæpper.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder sportstøj, barselstøj,
hverdagstøj, arbejdstøj, fodtøj, hovedbeklædning, bælter og andet tilbehør
(ikke indeholdt i andre klasser).
(511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer,
knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster.

(730) Indehaver: Kenana Sugar Co. Ltd., P.O.Box 2632 Khartoum, Sudan
(740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen Århus/Horsens, Åboulevarden
31, 5, 8000 Århus C, Danmark
(511) Klasse 30: Sukker, honning, sirup, sukkervarer.
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(111) Reg.nr.: VR 2002 03042
(210) Ans.nr.: VA 2002 03194

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-08-12

(111) Reg.nr.: VR 2002 03045
(210) Ans.nr.: VA 2002 02298

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-06-03

Fourtrax
(730) Indehaver: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as
Honda Motor Co., Ltd.), No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minatoku, Tokyo, Japan
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark
(511) Klasse 12: Køretøjer til brug på land, herunder buggies, automobiler,
kærrer, lastbiler, trækvogne, busser, motorslæder, trehjulede cykler, motorcykler, scootere, cykler; dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser) herunder, hjul, fælge, dæk, slanger til dæk, sæder til befordringsmidler, sikkerhedsseler, cykelstyr, horn, stænkskærme, bagagebærere til befordringsmidler, bakspejle, kofangere kølerhjelme til køretøjer, kalecher til
køretøjer, retningsvisere til køretøjer.
(730) Indehaver: Linddana A/S, Ølholm Bygade 70, 7160 Tørring, Danmark
(511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne),
rugemaskiner.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03043
(210) Ans.nr.: VA 2002 02833

(111) Reg.nr.: VR 2002 03046
(210) Ans.nr.: VA 2002 03293

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-08-20

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-07-11

IMAGIC
(730) Indehaver: Brødrene Hartmann A/S, Klampenborgvej 203, 2800
Lyngby, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,
1601 København V, Danmark
(511) Klasse 07: Industrielle anlæg og maskiner til støbning og efterbehandling af bakker og kartoner til æg samt alle andre slags varer fremstillet
helt eller delvist af papirmasse eller af fibermasse, dele og tilbehør (ikke
faldende i andre klasser) til nævnte industrielle anlæg, maskiner og maskinelt udstyr, herunder støbeforme og reservedele.
(511) Klasse 16: Emballage fremstillet helt eller delvist af papmasse, af
papirmasse, af karton, af plasticmasse eller af kombinationer af disse i
form af bakker eller kartoner til æg og i form af andre støbepapprodukter
fremstillet ved en støbesugningsteknik i tredimensional form samt tilsvarende produkter af plasticmasse.
(511) Klasse 37: Formidling af know-how i forbindelse med etablering og
drift af nye eller eksisterende industrielle anlæg, maskiner og udstyr til
støbning og efterbehandling af varer af papirmasse eller af fibermasse,
servicering af sådanne industrielle anlæg, maskiner og udstyr.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03044
(210) Ans.nr.: VA 2002 02469

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-06-14

(730) Indehaver: Schultz Elektro ApS, Petersmindevej 18, 5000 Odense
C, Danmark
(511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne),
rugemaskiner.
(511) Klasse 35: Detailhandel.
(511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver

SIGMA
(730) Indehaver: Sigma AB, Drakegatan 5, SE-412 50 Göteborg, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: Albihns Malmö AB, Box 4289, S-203 14 Malmö,
Sverige
(511) Klasse 09: Magnetiske databærere; databehandlingsudstyr og computere; computerprogrammer og software; databehandlingsapparater;
magnetiske datamedia; optiske datamedia; computere; perifert udstyr til
computere (ikke indeholdt i andre klasser); computerhukommelser; disketter (magnetiske); magnetiske kort (indkodede); magnetiske indkodere;
compactdisks; magnetbånd; optiske disks; scannere (databehandlingsudstyr); magnetiske disks; operativ computerprogrammer.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, forretningsledelse;
forretningsadministration; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; annonce - og
reklamebureauer; rådgivning vedrørende personale og personaleadministration; bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; rådgivning vedrørende
forretningsledelse og organisation; rådgivning vedrørende forretningsorganisation; indsamling systematisering og indføring af information i
computerdatabaser.
(511) Klasse 42: Tilvejebringelse af databaser; udlejning af computere;
rådgivning vedrørende computer hardware; computerprogrammering; vedligeholdelse af computer software; ajourføring af computer programmer;
design af computer programmer; analyser af computersystemer; ingeniørvirksomhed; udlejning af adgangstid til computere; konvertering til mikrofilm; udlejning af computer programmer; grafisk designervirksomhed.
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(111) Reg.nr.: VR 2002 03047
(210) Ans.nr.: VA 2002 02258

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-05-30

(730) Indehaver: Elvirasminde A/S, Danmarksvej 24 A, 8660 Skanderborg, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark
(511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer; spiselige dekorationer til
kager og is, herunder krymmel og crispkugler; dessertsaucer, herunder
toppingsaucer; vafler, herunder vafler til is; vaffelskåle.

Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2002 03048
(210) Ans.nr.: VA 2002 02821

2002-09-11

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-07-10

ROXY
(730) Indehaver: Na Pali, Société par actions simplifiée, ZI de Jalday, F64500 St Jean de Luz, Frankrig
(740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark
(511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand.
(511) Klasse 18: Rygsække til alpinister, skoletasker, strandtasker, store
kufferter, kufferter, paraplyer, parasoller, punge, tegnebøger, rygsække,
håndtasker, rygsække til lejrsport, rejsetasker.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning,
herunder badetøj, vandski- og surfingdragter, skidragter, handsker, (beklædning), sokker, kasketter og undertøj.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03049
(210) Ans.nr.: VA 2002 03309

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-08-21

LIFESCAN TRIPLE CHECK
(730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New
Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 05: Teststrimler og -bånd til apparater til overvågning og
kontrol af blodkoagulation.
(511) Klasse 10: Apparater til overvågning og kontrol af blodkoagulation.

(111) Reg.nr.: VR 2002 03050
(210) Ans.nr.: VA 2002 03310

(151) Reg.dato: 2002-08-30
(220) Ans.dato: 2002-08-21

LYRINEL
(730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New
Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig medicinalvarer til behandling af inkontinens.
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Varemærker og fællesmærker
Tilførsler af registreringer

2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 1960 03015
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VG 1962 00088
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

Ændringer af
indehaver- og/eller fuldmagtsforhold
(111) Reg.nr.: VR 1992 07729
(730) Indehaver: Ulf Lindgren Trading AB, Box 10293, S-100 55 Stockholm, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: Acadi Danmark ApS, c/o Revision & Data A/S,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 10256
(730) Indehaver: Vitamex AB, Box 715, S-601 16 Norrköping, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: Acadi Danmark ApS, c/o Revision & Data A/S,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 08514
(730) Indehaver: Haw Par Corporation Limited, 180 Clemenceau Avenue
#08-00, Haw Par Glass Tower, Singapore 239922, Singapore
(740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1980 02662
(730) Indehaver: Mäster Grön ekonomisk förening, Knut Påls väg 5, S-256
69 Helsingborg, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1979 03522
(730) Indehaver: Mentor Medical Limited, The Woolpack, Church Street,
Wantage, Oxon OX42 8BL, Storbritannien
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VG 1962 00097
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VG 1961 00523
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1965 00603
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1965 00602
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1965 00604
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1968 00590
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1970 01698
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1974 02735
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1974 02981
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1975 00375
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 1982 01386
(730) Indehaver: Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, Schweiz
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1982 02956
(730) Indehaver: Micys Company S.p.A., Via Andrea Appiani 25, I-20052
Monza, Milano, Italien
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 01252
(730) Indehaver: Franzia Winery, LLC, a Delaware limited liability company,
2 Nestle Way, Lathrop, CA 95330, USA
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1975 04551
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1981 03530
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1982 02543
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1990 04105
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1990 02570
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 1992 06079
(730) Indehaver: Franzia Winery, LLC, a Delaware limited liability company,
2 Nestle Way, Lathrop, CA 95330, USA
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1997 01379
(730) Indehaver: PROVIRON NV, 123, Stationsstraat, B-8400 OOSTENDE,
Belgien
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1960 00522
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1990 02571
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1993 01218
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 01505
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 01507
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark
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(111) Reg.nr.: VR 1992 01508
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1993 08766
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1996 02674
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1997 00975
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1998 03594
(730) Indehaver: Bähncke A/S, Lodhusvej 8, 4230 Skælskør, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 08581
(730) Indehaver: Parfums Nina Ricci, Société Anonyme, Avenue Montaigne
39, F-75008 Paris, Frankrig
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 10073
(730) Indehaver: Dailycer, Z.I. de la Roseraie, F-80500 Montdidier, Frankrig
(740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk,
Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 09345
(730) Indehaver: Stollwerck AG, Stollwerckstrasse 27-31, D-51149, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1993 05729
(730) Indehaver: SILHOUETTE International Schmied AG,
Ellborgnerstrasse 24, 4020 Linz, Østrig
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1970 03380
(730) Indehaver: Alcan Singen GmbH, Alusingen-Platz 1, D-78221 Singen, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten
3, 3460 Birkerød, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 05923
(730) Indehaver: Eckes-Granini GmbH & Co. KG, 6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55268 Nieder-Olm, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 05755
(730) Indehaver: Elonex plc., 2, Apsley Way, London, NW2 7HF, Storbritannien
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1996 00388
(730) Indehaver: BMB Import Aps, Håndværkervej 55, 6710 Esbjerg V,
Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Knud Sander Advfm. Birgitte L. Larsen, Kongensgade 34 2., 6700 Esbjerg, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1998 01479
(730) Indehaver: BMB Import Aps, Håndværkervej 55, 6710 Esbjerg V,
Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Knud Sander v/adv. Birgitte Møller
Jensen, Kongensgade 34 II, 6701 Esbjerg, Danmark
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(111) Reg.nr.: VR 1992 09293
(730) Indehaver: Euro-Center Holding A/S, Frederiksberg Allé 3, 1790
København V, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1995 02144
(730) Indehaver: Titus AG, Scheibenstrasse 121, D-48153 Münster, Tyskland

(111) Reg.nr.: VR 1996 00564
(730) Indehaver: Titus AG, Scheibenstrasse 121, D-48153 Münster, Tyskland

(111) Reg.nr.: VR 1996 04615
(730) Indehaver: Titus AG, Scheibenstrasse 121, D-48153 Münster, Tyskland

(111) Reg.nr.: VR 1995 05885
(730) Indehaver: Geac Enterprise Solutions, Inc., 66 Perimeter Center East,
Atlanta, Georgia 30346-1805, USA
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265
København K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01601
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1989 04196
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1988 04491
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 05515
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 09787
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1993 01940
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1993 01941
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2000 03767
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2000 03768
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 00823
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

Dansk Varemærketidende
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(111) Reg.nr.: VR 1989 06620
(730) Indehaver: B. Braun Melsungen AG, 1, Carl-Braun-Strasse, D-34212
Melsungen, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,
1601 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01607
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01603
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01606
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01604
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1999 02295
(730) Indehaver: KappAhl AB, Box 1112, S-405 23 Göteborg, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: AWAPATENT, Teglholm Allé 13, 2450 København
SV, Danmark

(111) Reg.nr.: FR 2001 00023
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01605
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1991 05907
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 01210
(730) Indehaver: Rina-Lane Limited, St. Saviour's House, 39-41 Union
Street, London SE1 1YJ, Storbritannien
(740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,
1601 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1984 00931
(730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01600
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01602
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01596
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01597
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01598
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1984 00462
(730) Indehaver: CHEMSON Polymer-Additive AG, Industriestrasse 19,
9601 Arnoldstein, Østrig
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265
København K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 01608
(730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900
København C, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 09340
(730) Indehaver: Cloetta Fazer AB, S-590 69 Ljungsbro, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: AWAPATENT, Teglholm Allé 13, 2450 København
SV, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1964 00075
(730) Indehaver: Kompania Spirytusowa "Wratislavia" Polmos Wroclaw
Spolka Akcyjna, ul. Monopolowa 4, PL-51-501 Wroclaw, Polen
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1930 00789
(730) Indehaver: CHUBB FIRE LIMITED, Cleveland House, 33 King Street,
London SW1Y 6RJ, Storbritannien
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1977 01970
(730) Indehaver: CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Cleveland House, 33 King Street, London SW1Y 6RJ, Storbritannien
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1986 03926
(730) Indehaver: CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Cleveland House, 33 King Street, London SW1Y 6RJ, Storbritannien
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1986 03927
(730) Indehaver: CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Cleveland House, 33 King Street, London SW1Y 6RJ, Storbritannien
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1993 04671
(730) Indehaver: CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Cleveland House, 33 King Street, London SW1Y 6RJ, Storbritannien
(740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7,
2900 Hellerup, Danmark
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(111) Reg.nr.: VR 1982 01483
(730) Indehaver: Voith Paper Inc., a corporation of the State of Delaware,
2200 North Roemer Road, Appleton, Wisconsin 54912, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1972 02964
(730) Indehaver: Hans Neschen GmbH & Co. KG., Postfach 1340, 4967
Bückeburg, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1962 02064
(730) Indehaver: Nidar AS, Bromstadvn. 2, 7004 Trondheim, Norge
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1972 02963
(730) Indehaver: Hans Neschen GmbH & Co. KG., Postfach 1340, 4967
Bückeburg, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 09003
(730) Indehaver: Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as Pioneer
Corporation), 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 1957 01041
(730) Indehaver: ConAgra Grocery Products Company a corporation of
the State of Delaware, 3353 Michelson Drive, Irvine, California 926120650, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1972 02962
(730) Indehaver: Hans Neschen GmbH & Co. KG., Postfach 1340, 4967
Bückeburg, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 1972 02961
(730) Indehaver: Hans Neschen GmbH & Co. KG., Postfach 1340, 4967
Bückeburg, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1970 02885
(730) Indehaver: ConAgra Grocery Products Company a corporation of
the State of Delaware, 3353 Michelson Drive, Irvine, California 926120650, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 08580
(730) Indehaver: Parfums Nina Ricci, Société Anonyme, Avenue Montaigne
39, F-75008 Paris, Frankrig
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1990 08309
(730) Indehaver: Pommery S.A., Place du Général Gouraud 5, F-51100
Reims, Frankrig
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 06223
(730) Indehaver: Top Wine Chile S.A., Victoria Subercaseaux 121, Suite
501, Santiago, Chile
(740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100
København Ø, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1980 03456
(730) Indehaver: TETRA PAK TEBEL B.V., Zwettestraat 30, Leeuwarden,
Holland
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 11129
(730) Indehaver: Pharmacia Animal Health AB, Box 921, S-251 09 Helsingborg, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: AWAPATENT, Teglholm Allé 13, 2450 København
SV, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1993 06906
(730) Indehaver: ISP Investments Inc., a corporation of the State of
Delaware, 300 Delaware Avenue, Suite 303, Wilmington, Delaware
19801, USA
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1990 02163
(730) Indehaver: Dr. Scheller Cosmetics AG, 21-27, Schillerstrasse, D73054 Eislingen, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1993 06473
(730) Indehaver: ISP Investments Inc., a corporation of the State of
Delaware, 300 Delaware Avenue, Suite 303, Wilmington, Delaware
19801, USA
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 1993 06472
(730) Indehaver: ISP Investments Inc., a corporation of the State of
Delaware, 300 Delaware Avenue, Suite 303, Wilmington, Delaware
19801, USA
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 1992 11494
(730) Indehaver: ISP Investments Inc., a corporation of the State of
Delaware, 300 Delaware Avenue, Suite 303, Wilmington, Delaware
19801, USA
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 1992 08836
(730) Indehaver: ISP Investments Inc., a corporation of the State of
Delaware, 300 Delaware Avenue, Suite 303, Wilmington, Delaware
19801, USA
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark
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(111) Reg.nr.: VR 1992 06392
(730) Indehaver: KAVLI HOLDING AS, C. Sundtsgt. 37, N-5004 Bergen,
Norge
(740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup
Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1982 03445
(730) Indehaver: O´Flatherty Finance Corporation, 7601 Imperial Drive,
Waco, Texas 76710, USA
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265
København K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1990 00031
(730) Indehaver: Birkel Teigwaren GmbH, Schüttelgrabenring 3 B, 71332
Waiblingen, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1990 00032
(730) Indehaver: Birkel Teigwaren GmbH, Schüttelgrabenring 3 B, 71332
Waiblingen, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,
1780 København V, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 1994 07385
(730) Indehaver: Multilite A/S, Ringvejen 6, 9560 Hadsund, Danmark

Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning
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Varemærker og fællesmærker
Tilførsler til registreringer
Klasse- og varefortegnelse efter
begrænsning, herunder begrænsning
efter indsigelse eller efter deling
(111) Reg.nr.: VR 1992 03877
(511) Klasse 41: Sports- og kulturelle arrangementer, sportsklubber, idrætsforeninger.
(511) Klasse 43: Cafeterier.

(111) Reg.nr.: VR 1992 00777
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed, drift og vedligeholdelse af bygninger,
reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, tjenesteydelser vedrørende varmeinstallatørvirksomhed (VVS).
(511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, rådgivning vedrørende byggevirksomhed, rådgivning om miljøbeskyttelse.

(111) Reg.nr.: VR 2000 03413
(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning
og undervisning; møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
(511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får
mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer.
(511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed; formidling af adgang til information via internettet.

2002-09-11

(111) Reg.nr.: VR 2002 02255
(511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede,
tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, spiselige olier og fedtstoffer samt marmelade, frugtgrød, frugtsauce, chutney.
(511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning,
mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis,
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike,
krydderier, råis, slik (sukkervarer).
(511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke.

(111) Reg.nr.: VR 2002 02256
(511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede,
tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, spiselige olier og fedtstoffer samt marmelade, frugtgrød, frugtsauce, chutney.
(511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning,
mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis,
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike,
krydderier, råis, slik (sukkervarer).
(511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke.

(111) Reg.nr.: VR 1992 05928
(511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, køb og salg af ejendomme
samt udlejning af fast ejendom.
(511) Klasse 42: Teknisk projektering vedrørende opførelse, ombygning
og vedligeholdelse af fast ejendom og byggeri samt rådgivning og information i relation hertil.

(111) Reg.nr.: VR 1992 01626
(511) Klasse 01.
(511) Klasse 02.
(511) Klasse 03.
(511) Klasse 05.
(511) Klasse 29.
(511) Klasse 30.
(511) Klasse 31.
(511) Klasse 32.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning og design indenfor
bioteknologi og ernæring for mennesker og dyr; forskning og udvikling (for
andre); licensiering af immaterialrettigheder, computerprogrammer og software.
(511) Klasse 44: Rådgivning indenfor landbrug.

(111) Reg.nr.: VR 1992 04557
(511) Klasse 01.
(511) Klasse 03.
(511) Klasse 05.
(511) Klasse 09: Registreringen omfatter ikke tryktransducere.
(511) Klasse 16.
(511) Klasse 29.
(511) Klasse 30.
(511) Klasse 31.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning og design inden for
bioteknologi og ernæring for mennesker og dyr, forskning og udvikling (for
andre); licensiering af immaterialrettigheder, computerprogrammer og software.
(511) Klasse 44: Rådgivning inden for landbrug.

(111) Reg.nr.: VR 1991 05784
(511) Klasse 42: Advokatvirksomhed, herunder juridisk rådgivning og bistand.
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01617
02069
02961
02962
02963
02964
03035
03047
03380
00565
01476
02998
02999
03013
03043
03159
03189
03358
03359
03492
03523
03770
04034
04115
04346
04347
04412
00380
00384
08309
04810
04811
05950
06441
06529
08079
08274
08299
08320
08510
08636
08652
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09003
09103
09449
09712
09806
09877
09990
10061
10071
10544
10667
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00950
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01654
01840
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Udslettede registreringer
Dansk Varemærketidende
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Varemærker og fællesmærker
Udslettede registreringer

VR 1993 00575
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Varemærker og fællesmærker
Ansøgningsregister

Register over mærker i dette tidende
angivet i ansøgningsnummerorden
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00017
00547
02426
01546
03372
03374
03375
03376
00739
00990
01137
01911
01675
01676
01677
03132
04720
02373
04283
01796
01797
01798
01799
02185
03191
04715
02667
01859
05268
02126
04921
04770
01580
03390
01070
02957
04370
04777
05091
03434
03694
04701
04949
02405
03019
03021
03334
04684
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05524
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00741
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05149
05154
07235
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05264
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06334
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06484
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03466
05416
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08788
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00259
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02941
04332
05998
00380
04356
06268

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

1990
1990
1992
1990
1992
1990
1990
1990
1993
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1991
1991
1992
1992
1993
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

00031
00032
09449
02163
08299
04105
02570
02571
01218
01210
01252
08510
09712
09003
08320
04810
04811
05515
01626
04557
05755
05907
05784
03877
06079
01280
09340
00777
06529
09345
11494
09990
10667
08580
08581
01505
01507
01508
11129
09103
06472
06906
06473
06392
08079
09787
05923
05928
06223
05950
09806
06441
08636
08814
07729
08652
10256
08274
08836
08875
08876
10061
08919
10071
10073
09877
04671
09293
10742
10544
00853
00575
00367
00860
00950
01940
01941
08766
01840
05729

VR
VR
VR
VR

1994
1995
1995
1996

07385
02144
05885
00564

Dansk Varemærketidende

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

1995
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

08349
00041
02060
06954
00364
05612
01402
01626
03532
03533
00646
05097
05098
00460
03600
03923
03962
04343
04345
04346
04347
04350
00080
00167
00273
00330
00549
00978
00979
01144
01175
01339
01655
01658
01682
01722
01723
01726
01763
01952
02118
02119
02177
02219
02245
02258
02292
02298
02330
02343
02353
02469
02501
02601
02744
02769
02821
02833
02835
02836
02841
02845
02859
02871
02885
02936
03007
03049
03061
03062
03065
03068
03082
03088
03093
03114
03124
03125
03162
03183
03194
03200
03204
03208
03219

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
2000
2000
2000
2002
2002
2002
2002
2002

00388
04615
02674
00975
01379
01479
03594
02295
03767
03768
03413
01596
01597
01598
02992
00823

VR
VR
VR
VR
VR

2002
2002
2002
2002
2002

01600
01601
01602
01603
01604

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

01605
01606
02991
02993
01607
01608
02996
02995

VR
VR
VR
VR
VR

2002
2002
2002
2002
2002

03014
03005
03006
03001
03002

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

02256
02255
03013
03027
03007
03047
02999
03045
03004
03022
03026
03044
02990
03016
03008
03000
03048
03043
02998
02997
03030
03031
03023
03037
03039
03015
03009
03012
03035
03038

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

03017
03021
02994
03024
03036
03034
03032
03018
03033
03042
03020
03041
03019
03010

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

03220
03225
03254
03283
03293
03297
03298
03309
03310

2002-09-11

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

03011
03003
03040
03025
03046
03028
03029
03049
03050
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Varemærker og fællesmærker
Navneregister
Register over mærker nævnt i dette
tidende angivet i alfabetisk orden efter
indehaver
(730) Indehaver

(210) Ans. nr./(111) Reg. nr.

AAGAARD, PREBEN
AKTIVA PENSION FORSIKRINGSSELSKAB A/S
ALCAN SINGEN GMBH
ALLER INTERNATIONAL A/S
ALTIA GROUP LTD
ALTIA GROUP LTD
AMOKKA A/S
ARCON SCANDINAVIA APS
ARLA FOODS AMBA
ARLA FOODS AMBA
ARLA FOODS AMBA
ARLA FOODS AMBA
B. BRAUN MELSUNGEN AG
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAHNCKE A/S
BAKEMARK DANMARK A/S
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
BERNER OSAKEYHTIO
BIGOM GRAFISK A/S
BIRKEL TEIGWAREN GMBH
BIRKEL TEIGWAREN GMBH
BMB IMPORT APS
BMB IMPORT APS
BRØDRENE HARTMANN A/S
BST ESBJERG
BUSINESSSOFT
CARLSBERG A/S
CDNOW, INC. (A PENNSYLVANIA CORPORATION)
CEP FRANCAIS S.A., LE
CHEMSON POLYMER-ADDITIVE AG
CHRISCO A/S
CHUBB FIRE LIMITED
CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CISARO, FIRMAET
CLOETTA FAZER AB
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPANY
CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPANY
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY
COPENHAGEN GASTROCLINIC
CORCOM, INC.
DAILYCER
DAN FILM A/S
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VA 2002 01763
VR 1993 00860
VR 1970 03380
VR 1973 00565
VR 1992 08652
VR 1992 08919
VR 2002 03016
VR 2002 03013
VR 1962 01617
VR 1982 03189
VR 2002 03010
VR 2002 03011
VR 1989 06620
VG 1961 00523
VG 1962 00088
VG 1962 00097
VR 1960 00522
VR 1960 03015
VR 1965 00602
VR 1965 00603
VR 1965 00604
VR 1968 00590
VR 1970 01698
VR 1974 02735
VR 1974 02981
VR 1975 00375
VR 1975 04551
VR 1981 03530
VR 1982 02543
VR 1990 02570
VR 1990 02571
VR 1990 04105
VR 1992 01505
VR 1992 01507
VR 1992 01508
VR 1993 01218
VR 1993 08766
VR 1996 02674
VR 1997 00975
VR 1998 03594
VR 2002 03032
VR 2002 03029
VR 1983 00380
VR 2002 02992
VR 1990 00031
VR 1990 00032
VR 1996 00388
VR 1998 01479
VR 2002 03043
VR 2002 03000
VR 2002 03040
VR 1993 00733
VR 2000 03413
VR 1992 10667
VR 1984 00462
VR 1992 05950
VR 1930 00789
VR 1986 03927
VR 1977 01970
VR 1986 03926
VR 1993 04671
VR 1982 03043
VR 1992 09340
VR 2002 03034
VR 1957 01041
VR 1970 02885
VR 1992 08875
VR 2002 03025
VR 1983 00384
VR 1992 10073
VR 2002 03018

DANDY A/S
DANDY A/S
DANISCO A/S
DANISCO A/S
DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S
DANSKE DRENGEKOR, DET
DANSKE MEJERIERS FÆLLESINDKØB AMBA, DE
DET BERLINGSKE OFFICIN A/S
DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.
DUFERCO S.A.
EBBE ELMER NIELSEN AUTOMOBILER A/S
ECKES-GRANINI GMBH & CO. KG
EDC-GRUPPEN A/S
EDC-GRUPPEN A/S
EGMONT MAGASINER A/S
EJENDOMSSELSKABET LINDØ A/S
ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A.
ELONEX PLC.
ELVIRASMINDE A/S
ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN
EURO-CENTER HOLDING A/S
FALKE-ROHEN, FRANS
FIPODATA APS
FIRMA MARIANNE TROMBORG SCHYBERG
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORCE TECHNOLOGY
FORD CREDIT, FINIAL AF FCE BANK PLC. UK
FORLAGET CARLSEN A/S
FRANZIA WINERY, LLC
A DELAWARE LIMITED LIABILI
FRANZIA WINERY, LLC
A DELAWARE LIMITED LIABILI
FROSTHOLM, PER BRIAN
FYNBO FOODS A/S
FYNBO FOODS A/S
GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS, INC.
GLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/S
HAMAX AS
HANS NESCHEN GMBH & CO. KG.
HANS NESCHEN GMBH & CO. KG.
HANS NESCHEN GMBH & CO. KG.
HANS NESCHEN GMBH & CO. KG.
HARBOES BRYGGERI A/S
HAW PAR CORPORATION LIMITED
HEDIN, JØRN KURT
HENRIKSEN, VIVI
HENRIKSEN, VIVI
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADIN
HOUSE OF PRINCE A/S
HUNTING WORLD LLC
HUNTING WORLD LLC
IC COMPANYS A/S
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.
INTERACTIVE TELEVISION ENTERTAINMENT APS
ISP INVESTMENTS INC.
ISP INVESTMENTS INC.
ISP INVESTMENTS INC.
ISP INVESTMENTS INC.
ISP INVESTMENTS INC.
JEMO-PHARM HOLDING APS
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSSON, OLUF ANDERS
JØRGENSEN, STIG
KAPPAHL AB
KAVLI HOLDING AS
KEMPER GMBH
KENANA SUGAR CO. LTD.
KEYCARD
KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., LTD.
KJELL KARLSEN AGENTUR A/S
KNAPPE, DENNIS
KOMATSU SEISAKUSHO, KABUSHIKI KAISHA

VR 2002 03026
VR 2002 03027
VR 1992 01626
VR 1992 04557
VR 2002 03019
VR 1992 06441
VR 1992 08274
VR 1993 01280
VR 1993 01654
VR 1992 08299
VR 1993 00950
VR 1992 05923
VR 1982 02998
VR 1982 02999
VA 2002 00080
VR 1992 05928
VR 1992 09712
VR 1992 05755
VR 2002 03047
VR 2002 03007
VR 1992 09293
VR 1982 03492
VR 2002 03021
VR 2002 03024
FR 2001 00023
VR 1984 00931
VR 1988 04491
VR 1989 04196
VR 1991 05907
VR 1992 05515
VR 1992 09787
VR 1993 01940
VR 1993 01941
VR 2000 03767
VR 2000 03768
VR 2002 00823
VR 2002 02996
VR 1982 01476
VR 1992 01252
VR
VA
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

1992
2001
2002
2002
1995
2002
1992
1972
1972
1972
1972
2002
1992
1991
2002
2002
1972

06079
03962
02255
02256
05885
03023
06529
02961
02962
02963
02964
03039
08514
05784
03001
03002
03047

VR 2002 03045
VR 2002 03037
VR 1992 04810
VR 1992 04811
VR 2002 03015
VR 2002 03014
VR 2002 03020
VR 1992 08836
VR 1992 11494
VR 1993 06472
VR 1993 06473
VR 1993 06906
VR 1993 00853
VR 2002 03049
VR 2002 03050
VR 2002 03017
VA 2002 01726
VR 1999 02295
VR 1992 06392
VR 1992 10544
VR 2002 03041
VR 2002 02991
VR 2002 03033
VR 1993 00575
VR 2002 02994
VR 1992 10742

Dansk Varemærketidende

KOMPANIA SPIRYTUSOWA
WRATISLAVIA POLMOS WROCLAW
KOMPLEMENTARSELSKABET NILSOL APS
LCS INTERNATIONAL B.V.
LINDDANA A/S
MAESTRO INTERNATIONAL INCORPORATED
MANOEL D. POCAS JUNIOR - VINHOS S.A.
MANOEL D. POCAS JUNIOR - VINHOS S.A.
MARLIN LIGHTING LIMITED
MASTER GRON EKONOMISK FORENING
MECALUX, S.A.
MENTOR MEDICAL LIMITED
MERCK & CO. INC.,
MICYS COMPANY S.P.A.
MILVANG, CARSTEN
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
MULHENS GMBH & CO. KG
MULHENS GMBH & CO. KG
MULTILITE A/S
NA PALI, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION
NCI A/S
NIDAR AS
NORDFJELD PRODUCTS, A/S
NORDISK FILM BIOGRAFER A/S
NOVO NORDISK A/S
OFLATHERTY FINANCE CORPORATION
OFMAN, DANIEL
OKUMA CORPORATION
OKUMA KABUSHIKI KAISHA
ONCV
ONCV
PARFUMS NINA RICCI, SOCIETE ANONYME
PARFUMS NINA RICCI, SOCIETE ANONYME
PBS HOLDING A/S
PERMACLEAN TEXTIL-MIETSERVICE GMBH
PFT PUTZ- UND FORDERTECHNIK GMBH & CO. KG
PHARMACIA ANIMAL HEALTH AB
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
SOCIETE ANONYME
PIONEER KABUSHIKI KAISHA
POMMERY S.A.
PROFIL OPTIK A/S
PROVIRON NV
Q-STAR ESBJERG APS
RINA-LANE LIMITED
RUKO, A/S
RYNKEBY FOODS A/S
SCANOX AS
SCHELLER COSMETICS AG, DR.
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
SCHULTZ ELEKTRO APS
SIGMA AB
SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED AG
SJÆLLANDS TRUCK SERVICE
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
STABBURET AS
STOLLWERCK AG
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TDC TELE DANMARK A/S
TELIA AB
TELIA AB
TESTRUP-MÅRSLET GYMNASTIKFORENING TMG
TETRA PAK TEBEL B.V.
THOMSEN, KÅRE
TITUS AG
TITUS AG
TITUS AG
TOP WINE CHILE S.A.
TOPLOTTO APS
TOP-TOY A/S
TORAY INDUSTRIES, INC.

VR 1964 00075
VR 2002 03022
VR 1992 08079
VR 2002 03042
VR 2002 02993
VR 1982 04346
VR 1982 04347
VR 1992 09990
VR 1980 02662
VR 1992 10071
VR 1979 03522
VR 1993 01840
VR 1982 02956
VR 2002 02995
VR 1992 08510
VR 1982 03358
VR 1982 03359
VR 1994 07385
VR 2002 03048
VR 1993 00367
VR 1982 04412
VR 1962 02064
VR 1992 08814
VR 2002 02990
VA 2002 01952
VR 1982 03445
VR 2002 03012
VR 1982 03523
VR 1982 03159
VR 2002 03030
VR 2002 03031
VR 1992 08580
VR 1992 08581
VR 2002 02999
VR 1992 10061
VR 1992 09877
VR 1992 11129
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VA
VA
VR

1982
1992
1990
1982
1997
2002
1992
2002
1992
1962
1990
1972
1982
1992
2002
2002
1993
2002
1982
1992
1992
1992
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1992
1980
2002
1995
1996
1996
1992
2002
2002
1972

TYCO HEALTHCARE GROUP LP
A LIMITED PARTNERSHIP
ULF LINDGREN TRADING AB
VESTERGAARD FRANDSEN A/S
VININVEST A/S
VIRGO PUBLISHING INC.
VITAMEX AB
VOITH PAPER INC.
VRÅ DAMPVASKERI A/S
WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
WORMSLEV, TORBEN
YORK STUTTERI I/S
ZIZZI APS
ZIZZI APS
ZODIAC COMMUNICATIONS AF
1992 SØNDERBORG APS

2002-09-11

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

1992
1992
2002
2002
2002
1992
1982
1982
1992
1992
2002
2002
2002

09103
07729
03036
03028
03008
10256
01483
03013
08876
00777
03004
03035
03038

VA 1993 04332

04115
09003
08309
03770
01379
02997
01210
03003
08320
02069
02163
03380
04034
09806
03046
03044
05729
03009
01386
09449
09345
08636
01596
01597
01598
01600
01601
01602
01603
01604
01605
01606
01607
01608
03005
03006
03877
03456
02998
02144
00564
04615
06223
01339
03065
03035
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Varemærker og fællesmærker
Mærkeregister
Register over mærker offentliggjort som
registreret i dette tidende angivet i
alfabetisk rækkefølge efter mærketekst
(540) Mærke
(fig)
(fig)
(fig)
AEROEFFECT (w)
AMOKKA (w)
Arbejdsmiljøpyramiden (fig)
BACKFIRE (w)
BERGWALDER (w)
Biobusines B (fig)
COPENHAGEN GASTROCLINIC (fig)
COTEAUX DE MASCARA (w)
CRYSTAL MINT (w)
Dancertifikat (w)
DANMAX (w)
Diabeticus (w)
Dyrenes Verden Livsglæde for dig og dine dyr (fig)
FORA (w)
Fourtrax (w)
GLARMESTER GRUPPEN (fig)
Gold Cup Erdnuss (fig)
halebop (fig)
(HANSEN 2TH) (fig)
ICY BLAST (w)
IMAGIC (w)
JELAU (w)
KERNEKVADRANT
kernekvalitet faldgrube allergi udfordring (fig)
KeyCard (w)
knappe dk (fig)
KSC (fig)
LIFESCAN TRIPLE CHECK (w)
LOVECARD (fig)
LUKSUS ALLIANCEN (w)
LYRINEL (w)
MAESTRO (w)
MAIBLUME (w)
MEDEA (w)
MR. BROWN (fig)
NATURAL PRODUCTS INDUSTRY INSIDER (w)
PLease (fig)
praktikon (w)
Q-STAR (fig)
ROXY (w)
Ruko ScanFlex (w)
Schultz Elektro Odense (fig)
SERVICEHUNDE CLUBBEN (fig)
SERVICEHUNDE SAMMENSLUTNINGEN (fig)
Shape Computers (w)
SIGMA (w)
SISSI (w)
Topit (fig)
TP (fig)
Tromborg (w)
Vinopsparing (w)
Wall Street (fig)
Webonnement (w)
WFMANAGER (w)
XIXXI (w)
X-RAY (w)
XSNOREX (w)
YORK STUTTERI (w)
ZeroFly (fig)
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(111) Reg. nr.
VR 2002 03005
VR 2002 03014
VR 2002 03020
VR 2002 03026
VR 2002 03016
VR 2002 03000
VR 2002 03029
VR 2002 03011
VR 2002 02990
VR 2002 03025
VR 2002 03030
VR 2002 03027
VR 2002 02999
VR 2002 03022
VR 2002 03017
VR 2002 03019
VR 2002 03007
VR 2002 03045
VR 2002 03023
VR 2002 03032
VR 2002 03006
VR 2002 03015
VR 2002 03034
VR 2002 03043
VR 2002 03009
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

03012
02991
02994
03041
03049
02995
03018
03050
02993
03010
03031
03033
03008
02996
02998
02997
03048
03003
03046
03001
03002
03021
03044
03035
03047
03042
03024
03028
03037
02992
03040
03038
03039
03013
03004
03036

Klasseregister
Dansk Varemærketidende

Varemærker og fællesmærker
Klasseregister

Register over mærker off. som registreret
i dette tidende angivet efter klasse
(551) Klasse
02
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
07
07
07
07
09
09
09
09
09
09
09
09
10
11
12
12
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
20
20
21
21
22
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
28
28
28
29
29
29
29

(111) Reg. nr.
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

02998
03013
03019
03024
03026
03027
03034
03048
03013
03019
03025
03026
03027
03029
03036
03049
03050
03003
03009
03042
03043
03046
02990
02991
03005
03006
03020
03021
03040
03044
03049
03022
03009
03045
03035
03038
02990
02995
02998
03008
03012
03018
03019
03020
03024
03043
03019
03048
03003
03019
03016
03019
03036
03020
03035
03036
03038
03014
03015
03035
03038
03048
03035
03038
02991
03019
03020
03010
03011
03020
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Offentliggørelse af internationale registreringer
2002-09-11

Dansk Varemærketidende

Internationale registreringer
Offentliggørelse af registreringer

(111) Reg. nr.: MP631992

Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra
dato, jf. §23 i bekendtgørelse nr. 1264 af
23 december 1996

(730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Heiner-Fleischmann-Str. 2, D74172 Neckarsulm, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser Patent- und
Rechtsanwälte, 65, Albert-Rosshaupter-Strasse, D-81369 München,
Tyskland
(511) Klasse 33: Non-sparkling wines, sparkling wines, malt wines, fruit
wines, sprakling fruit wines, vermouths; spirits, particularly brandy, liqueurs
and bitters facilitating digestion.
(800) International registreringsdato: 1995-01-26
Gazette No.: 11/2002

(111) Reg. nr.: MP463162

(800) Design. dato: 2002-04-10

GESIPA CAP
(730) Indehaver: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Niederräder Landstr.
32-34, D-60528 Frankfurt/M., Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: F. W. Beckensträter, M. Beckensträter
Rechtsanwälte, Falkensteiner Strasse 23, D-60322 Frankfurt/Main,
Tyskland
(511) Klasse 06: Goods made of non-precious metal, particularly of refined
steel, namely blind rivets, blind nuts, closed end blind rivets and closed
end blind nuts.
(800) International registreringsdato: 1981-08-13
Gazette No.: 11/2002

(111) Reg. nr.: MP584133

(800) Design. dato: 2002-04-16

FERMIZYME
(730) Indehaver: DSM N.V., Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, Holland
(740/750) International fuldmægtig: DSM N.V. Patents & Trademarks Office
Delft, Postbus 1, NL-2600 MA DELFT, Holland
(511) Klasse 01: Enzyme preparations and enzyme mixtures for use in
industrial baking.
(511) Klasse 30: Quality-enhancing products for use with bakery goods,
for industrial and home use.
(800) International registreringsdato: 1992-04-03
Gazette No.: 11/2002

(111) Reg. nr.: MP595036

(800) Design. dato: 2002-04-18

Solent

(111) Reg. nr.: MP747413

(800) Design. dato: 2002-06-07

(730) Indehaver: Brunetti Marco & C. SAS, Via De' Bonomini, 25, I-41100
Modena, Italien
(511) Klasse 09: Apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images.
(511) Klasse 15: Musical instruments.
(800) International registreringsdato: 2000-05-10
Gazette No.: 15/2002

(111) Reg. nr.: MP749869

(800) Design. dato: 2000-12-15

(800) Design. dato: 2002-03-06

EIM Executive Interim Management
(730) Indehaver: Eim AG Executive Interim Management AG, Poststrasse
9, CH-6300 Zug, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Haarmann, Hemmelrath & Partner
Rechtsanwälte, Maximilianstrasse 35, D-80539 Munich, Tyskland
(511) Klasse 35: Business consulting services includede in this class;
human resources consulting; management of services in connection with
business management.
(800) International registreringsdato: 1992-10-05
Gazette No.: 11/2002

(111) Reg. nr.: MP605376

(800) Design. dato: 2002-05-27

PATAYA
(730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Heiner-Fleischmann-Str. 2, D74172 Neckarsulm, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Vogenser, Alber, Strych, Liedl, Müller,
Brehm, 65, Albert-Rosshaupter-Strassse, D-81369 München, Tyskland
(511) Klasse 32: Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(800) International registreringsdato: 1993-08-26
Gazette No.: 14/2002

3558

(730) Indehaver: Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH & Co.,
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans
Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark
(511) Klasse 16: Pencils, leads or refills, coloured and copying pencils,
retractable pencils, ballpoint pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre
pens, refills for fibre pens, fountain pens, mechanical pencils, text markers
and highlighters.
(500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse
(800) International registreringsdato: 2000-12-15
Gazette No.: 3/2001

(111) Reg. nr.: MP757479

(800) Design. dato: 2001-04-18

ZURICH CAPITAL MARKETS
(730) Indehaver: Zurich Versicherungs-Gesellschaft, 2, Mythenquai, CH8002 Zürich, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Zurich Versicherungs-Gesellschaft,
2, Mythenquai, CH-8002 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof (included in
this class); printing products; bookbinding material; stationery; all products
of Swiss origin.
(511) Klasse 38: Telecommunications.
(511) Klasse 42: Provision of food and drink; temporary accommodation;
legal services; scientific and industrial research; computer programming.
(800) International registreringsdato: 2001-04-18
Gazette No.: 11/2001

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP767666

(800) Design. dato: 2001-08-20

2002-09-11

(111) Reg. nr.: MP770495

(800) Design. dato: 2001-10-25

FOOD CIRCUS

(730) Indehaver: Ceské Sano spol s.r.o., Npor. O. Bartoska 15, CZ-34401
Domazlice, Tjekkiet
(740/750) International fuldmægtig: Mgr. Fort Vojtech, Avocat, Npor. O.
Bartoska 15, CZ-344 01 Domazlice, Tjekkiet
(511) Klasse 31: Stall food for animals.
(591) Farvetekst: Blue.
(800) International registreringsdato: 2001-08-20
Gazette No.: 22/2001

(111) Reg. nr.: MP767668

(800) Design. dato: 2001-08-20

(730) Indehaver: L & M Services B.V., 150, P.C. Hoofstraat, NL-1071 CG
AMSTERDAM, Holland
(740/750) International fuldmægtig: Vereenigde, Postbus 87930, NL-2508
DH's-Gravenhage, Holland
(511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; prepared meals, dishes and
desserts not included in other classes.
(511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, (with the exception of liquorice); ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice;
prepared meals, dishes and desserts as far as not included in other classes.
(511) Klasse 42: Restaurant services (providing of food and drink).
(800) International registreringsdato: 2001-10-25
Gazette No.: 25/2001

(111) Reg. nr.: MP770578

(730) Indehaver: Ceské Sano spol s.r.o., Npor. O. Bartoska 15, CZ-34401
Domazlice, Tjekkiet
(740/750) International fuldmægtig: Mgr. Fort Vojtech, Avocat, Npor. O.
Bartoska 15, CZ-344 01 Domazlice, Tjekkiet
(511) Klasse 31: Stall food for animals.
(591) Farvetekst: Green.
(800) International registreringsdato: 2001-08-20
Gazette No.: 22/2001

(111) Reg. nr.: MP767917

(800) Design. dato: 2001-09-27

(800) Design. dato: 2001-10-09

ALPHARADIN
(730) Indehaver: Anticancer Therapeutic Inventions AS, P.O. Box 96
Blindern, N-0314 Oslo, Norge
(740/750) International fuldmægtig: Onsagers AS, Wergelandsveien 7,
N-0103 Oslo, Norge
(511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;
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.
(800) International registreringsdato: 2001-10-09
Gazette No.: 25/2001

LEVUTECH
(111) Reg. nr.: MP773063
(730) Indehaver: Lallemand Animal Nutrition, Société Anonyme, 3, avenue des Cyprès, F-53950 Louverné, Frankrig
(740/750) International fuldmægtig: CABINET MORELLE & BARDOU, 5,
Boulevard de la Méditerranée BP 4127, F-31030 Toulouse Cedex 4,
Frankrig
(511) Klasse 05: Veterinary products, yeasts for pharmaceutical purposes
for animal health, nutritional additives and supplements for medical use for
animal health.
(511) Klasse 30: Yeasts, excluding yeasts for pharmaceutical purposes
and yeasts for animals.
(511) Klasse 31: Animal feed, yeast for animals, additives and food
supplements for non-medical purposes for animal nutrition.
(800) International registreringsdato: 2001-09-27
Gazette No.: 23/2001

(800) Design. dato: 2002-06-18

DIASTOR
(730) Indehaver: BIOFARMA, 22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine,
Frankrig
(511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;
dietetic substances adapted for medical use.
(800) International registreringsdato: 2001-12-10
Gazette No.: 14/2002

(111) Reg. nr.: MP774987

(800) Design. dato: 2002-02-12

CAPRA NERA
(111) Reg. nr.: MP770446

(800) Design. dato: 2001-07-30

AQUATANIA
(730) Indehaver: Milla & Partner GmbH, 44, Heusteigstrasse, D-70180
Stuttgart, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Schuster & Partner Patentanwälte,
10, Wiederholdstrasse, D-70174 Stuttgart, Tyskland
(511) Klasse 03: Cosmetics; shower gel, deodorants, sun lotions, perfumes.
(511) Klasse 09: Articles for diving, namely diving masks.
(511) Klasse 16: Architects' models, playing cards.
(511) Klasse 20: Dolls made of plastic.
(511) Klasse 25: Articles of clothing and headgear; T-shirts, sweat-shirts;
overalls; swimming and diving clothing, caps, headbands and headscarves,
footwear; sporting and swimming footwear.
(511) Klasse 28: Games and plaything, models (toys); puzzles; dolls, articles
for diving, namely diving flippers.
(511) Klasse 29: Meet, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams.
(511) Klasse 32: Drinks, namely mineral water, fruit drinks, fruit juices and
beers.
(511) Klasse 41: Arranging and conducting of adventure theme park
exhibitions.
(800) International registreringsdato: 2001-07-30
Gazette No.: 25/2001

(730) Indehaver: Déesse AG, Industriestrasse 10, CH-8618 Oetwil am
See, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: E. Blum & Co. Patentanwälte,
Vorderberg 11, CH-8044 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and travel bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
(511) Klasse 24: Fabrics and textiles (included in this class); bed and tble
covers.
(511) Klasse 25: Clothing, footwear, headwear.
(800) International registreringsdato: 2002-02-12
Gazette No.: 4/2002

3559

2002-09-11

(111) Reg. nr.: MP775079

Dansk Varemærketidende

(800) Design. dato: 2002-01-04

(111) Reg. nr.: MP775148

UNITNET
(730) Indehaver: Unit.Net AG, Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich,
Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Industrieberatung Maier AG,
Hauptstrasse 37 Postfach, CH-4450 Sissach, Schweiz
(511) Klasse 09: Apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images.
(511) Klasse 38: Telecommunication, particularly transmission of audio,
video and text messages via streaming media technology.
(511) Klasse 42: Computer programming.
(800) International registreringsdato: 2002-01-04
Gazette No.: 4/2002

(111) Reg. nr.: MP775114

(800) Design. dato: 2001-10-31

HEY'DI
(730) Indehaver: Hey Du AS, Postboks 13, N-2016 Frogner, Norge
(740/750) International fuldmægtig: Bryn & Aarflot AS, P.O. Box 449, Sentrum Kongensgt. 15, N-0104 Oslo, Norge
(511) Klasse 19: Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes
for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal; cement, mortar, concrete; clay for building; plaster, quicklime; preparations for surface treatment; preparations for sealing
walls; fillers, stoppers; grouting, joint fillers.
(800) International registreringsdato: 2001-10-31
Gazette No.: 4/2002

(111) Reg. nr.: MP775118

(800) Design. dato: 2001-11-15

(800) Design. dato: 2001-12-08

SOLVUS
(730) Indehaver: Creyf's, naamloze vennootschap, Franklin Rooseveltplaats
12, B-2060 Antwerpen, Belgien
(740/750) International fuldmægtig: BUREAU GEVERS S.A., Intellectual
Property House, 5, Holidaystraat, B-1831 DIEGEM, Belgien
(511) Klasse 35: Promotional prospecting and advertising; distribution of
advertising materials; compiling of statistics; holding auctions and public
sales; public opinion surveys; display decoration; rental of business
machines; reproducing documents; business management; commercial
administration; administrative services; advice on business organisation
and management; accountancy; marketing; business information; market
studies, research and analysis; all the above services provided in particular
in connection with relocation of businesses and personnel; personnel
replacement services; placement of temporary personnel; personnel
secondment; human resources management services; placement services
and consultancy concerning personnel matters and personnel questions;
personnel recruitment.
(511) Klasse 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate
brokerage; all the above services provided in particular in connection with
relocation.
(511) Klasse 37: Construction, repairs, installation services, all the above
services provided in particular in connection with relocation.
(511) Klasse 38: Telecommunications, in particular in connection with
relocation.
(511) Klasse 41: Education, teaching, training and courses; entertainment;
all the above services provided in particular in connection with relocation.
(511) Klasse 42: Personnel selection using psychological testing; computer programming and information technology services; engineering services;
rental of data processing apparatus, all the above services provided in
particular in connection with relocation.
(800) International registreringsdato: 2001-12-08
Gazette No.: 4/2002

(111) Reg. nr.: MP775154

(800) Design. dato: 2002-01-14

GENESYS

(730) Indehaver: Ilsa s.p.a, Via Ferrovia 31, Z.I., I-31010 Castello
Roganzuolo, TV, Italien
(740/750) International fuldmægtig: Dalla Rosa Adriano, 3 Via Vettorel, I31015 Conegliano Veneto (Treviso), Italien
(511) Klasse 09: Electric apparatus and instruments.
(511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, water distribution, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, cooling.
(511) Klasse 20: Furniture of metal, particularly shelving for pastries, metal
furniture for clothing, metal kitchen units and metal furniture for food storage and/or display.
(511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); articles for cleaning purposes.
(800) International registreringsdato: 2001-11-15
Gazette No.: 4/2002

3560

(730) Indehaver: COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (société anonyme),
52, rue d'Anjou, F-75008 PARIS, Frankrig
(740/750) International fuldmægtig: Cabinet Beau de Lomenie, 158, rue
de l'Université, F-75340 Paris, Frankrig
(511) Klasse 11: Water treatment plants.
(511) Klasse 37: Installation, maintenance and repair services for water
treatment plants.
(800) International registreringsdato: 2002-01-14
Gazette No.: 4/2002

(111) Reg. nr.: MP775301

(800) Design. dato: 2002-01-30

BUSINESS TOOL
(730) Indehaver: Ctech AG, Engadinstrasse 2, CH-7001 Chur, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30,
P.O. Box 1077, CH-8032 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 08: Manually-operated multifunctional hand tool containing
some of the following tools: knife, cutter knife, perforator, rule, magnifying
glass, scissors, pliers, stapler,
screwdriver, staple remover, tweezers.
(800) International registreringsdato: 2002-01-30
Gazette No.: 4/2002

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP775351

(800) Design. dato: 2002-02-05

2002-09-11

(111) Reg. nr.: MP775698

(800) Design. dato: 2002-02-28

IMSMA
(730) Indehaver: Geneva International Centre for Humanitarian Demining,
7 bis, avenue de la Paix, P.O. Box 1300, CH-1211 Genève 1, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: A. Braun Braun Héritier Eschmann AG
Patentanwälte, 36-38, Holbeinstrasse, CH-4051 Bâle, Schweiz
(511) Klasse 09: Software.
(800) International registreringsdato: 2002-02-28
Gazette No.: 5/2002

(730) Indehaver: Coperion Buss AG, Hohenrainstrasse 10, CH-4133
Pratteln, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Industrieberatung Maier AG,
Hauptstrasse 37 Postfach, CH-4450 Sissach, Schweiz
(511) Klasse 07: Machines, apparatus and installations for specialized
chemistry, chemicals,
pharmaceuticals, plastic materials, rubber, textile, cosmetics and foodstuffs
industries, including mixers, milling machines, kneading machines, pelleting machines, centrifuges (machines) and reactors, transport apparatus
and installations and lifts as well as parts and accessories for all the
machines, all the installations and for all the above apparatus included in
this class.
(511) Klasse 37: Installation and repairing services, including
commissioning of thermal and mechanical engineering installations and
machines.
(800) International registreringsdato: 2002-02-05
Gazette No.: 4/2002

(730) Indehaver: Badaro Investments B.V., Officia I, de Boelelaan 7, NL1083 HJ Amsterdam, Holland
(740/750) International fuldmægtig: ARNOLD & SIEDSMA, P.O. Box
18558, NL-2502 EN THE HAGUE, Holland
(511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations.
(800) International registreringsdato: 2002-02-06
Gazette No.: 5/2002

(111) Reg. nr.: MP775575

(111) Reg. nr.: MP776013

(800) Design. dato: 2001-10-03

(111) Reg. nr.: MP775802

(800) Design. dato: 2002-02-06

ASPI

(800) Design. dato: 2002-01-04

(730) Indehaver: Libinvest Société Anonyme, Rue de la Princesse 19, B7130 Binche, Belgien
(511) Klasse 03: Perfumery and beauty products; plant-based cosmetics;
soaps, lotion, shampoos for hair and essential oils.
(800) International registreringsdato: 2002-01-04
Gazette No.: 5/2002

(111) Reg. nr.: MP776915

(730) Indehaver: Citypress Oy, Hankasuontie 3 A, FIN-00390 Helsinki,
Finland
(740/750) International fuldmægtig: Financial Lawyers Ltd., Mikonkatu 8
A 10th floor, F-00100 Helsinki, Finland
(511) Klasse 09: Computer programs distributed online over the Internet
and the web.
(511) Klasse 16: Magazines and journals, newspapers, magazines and
periodicals, printed matter.
(511) Klasse 28: Electronic games.
(511) Klasse 35: Provision of commercial information; advertising and
marketing services; rental of advertising space; direct mail advertising; data
storage and retrieval services; opinion polling.
(511) Klasse 38: Sound, image and data transmission by cable, satellite,
computer, computer networks, telephone lines and any other transmission
media; providing access to electronic communications networks; providing
access to global computer networks and other computer networks;
telephone communications; telephone and telephone communication
services.
(511) Klasse 41: Publication service; provision of recreational information;
entertainment, sporting and cultural activities; entertainment services; online distribution of games, music and movies.
(511) Klasse 42: Restaurant, café and bar services; leasing of access time
to electronic databases.
(591) Farvetekst: Red and white.
(800) International registreringsdato: 2001-10-03
Gazette No.: 5/2002

(800) Design. dato: 2002-02-04

(730) Indehaver: Junghans Uhren GmbH, Geisshaldenstr. 49, D-78713
Schramberg, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Westphal, Mussgnug & Partner
Patentanwälte, 33, Waldstrasse, D-78048 Villingen-Schwenningen,
Tyskland
(511) Klasse 14: Horological instruments and their parts, not included in
other classes.
(800) International registreringsdato: 2002-02-04
Gazette No.: 6/2002

3561

2002-09-11

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP776956

(800) Design. dato: 2001-10-22

(111) Reg. nr.: MP777231

(800) Design. dato: 2002-01-31

(730) Indehaver: Elite Thermal Systems Limited, Elite Court, 6 Stuart Road,
Market Harborough, Leicestershire LE16 9PQ, Storbritannien
(740/750) International fuldmægtig: Serjeants, 25 The Crescent, King
Street, Leicester LE1 6RX, Storbritannien
(511) Klasse 09: Furnaces, ovens and incubators, all for laboratory
applecations and control systems therefor.
(511) Klasse 11: Furnaces, ovens and incubators, all for industrial
applications and control systems therefor; heating systems for laboratory
and industrial applications.
(591) Farvetekst: Red, white and blue
(800) International registreringsdato: 2001-10-22
Gazette No.: 6/2002

(730) Indehaver: Herôme Cosmetics B.V., Amsteldijk 145, NL-1079 LE
Amsterdam, Holland
(511) Klasse 03: Cosmetic goods, also hand and nail care.
(511) Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not
included in other classes; animal skins and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
(511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.
(800) International registreringsdato: 2002-01-31
Gazette No.: 7/2002

(111) Reg. nr.: MP777084

(111) Reg. nr.: MP777331

(800) Design. dato: 2002-02-05

(800) Design. dato: 2002-02-12

Café del Sol

Dynajet

(730) Indehaver: Gastro & Soul GmbH, Almsstrasse 50, D-31134
Hildesheim, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Lawyer Peter Pfeiffer, Bahnhofsallee
33, D-31134 Hildesheim, Tyskland
(511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.
(511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions.
(511) Klasse 43: Providing food and drink; temporary accommodation.
(800) International registreringsdato: 2002-02-05
Gazette No.: 6/2002

(730) Indehaver: Putzmeister Aktiengesellschaft, Max-Eyth-Straße 10, D72631 Aichtal, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Wolf & Lutz Patentanwälte, 93,
Hauptmannsreute, D-70193 Stuttgart, Tyskland
(511) Klasse 07: Cleaning machines for cleaning surfaces in the field of
construction; water jet cleaning machines and apparatus.
(800) International registreringsdato: 2002-02-12
Gazette No.: 7/2002

(111) Reg. nr.: MP777099

(730) Indehaver: Laktos, a.s., Nová cesta 17, CZ-140 00 Praha 4, Tjekkiet
(740/750) International fuldmægtig: Reichel Pavel, Lopatecká, 14, CZ147 00 Praha 4, Tjekkiet
(511) Klasse 29: Milk and milk products, including dried milk and condensed
milk, hard cheese, yoghurts, butter, vegetable fats and oils for food, milkbased beverages.
(511) Klasse 30: Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages.
(800) International registreringsdato: 2002-01-11
Gazette No.: 7/2002

(800) Design. dato: 2001-12-19

Culinaria
(730) Indehaver: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14,
D-33617 Bielefeld, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Dres. Meyer & Möbitz Rechtsanwälte,
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld, Tyskland
(511) Klasse 29: Deep-frozen snacks, namely baguettes containing mainly
sausage and/or meat products and cheese and/or fruits and/or vegetables,
including ready-to-eat toasted products or rolls (burger), all the
aforementioned products not in large customer packages.
(511) Klasse 30: Pizza and pasta, also stuffed, all the aforementioned
products also deep-frozen.
(800) International registreringsdato: 2001-12-19
Gazette No.: 6/2002
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(111) Reg. nr.: MP777416

(800) Design. dato: 2002-01-11

LAKTOS

(111) Reg. nr.: MP777420

(800) Design. dato: 2002-03-04

FRIGOLEASE
(730) Indehaver: LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, SaintCyr sur Menthon, F-01380 BAGE LE CHATEL, Frankrig
(740/750) International fuldmægtig: CABINET GERMAIN & MAUREAU,
12, rue Boileau, F-69006 LYON, Frankrig
(511) Klasse 36: Financing services, particularly lease-purchase financing
of refrigerated vehicles.
(511) Klasse 39: Vehicle rental.
(800) International registreringsdato: 2002-03-04
Gazette No.: 7/2002

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP777422

(800) Design. dato: 2002-03-05

BULLDOG
(730) Indehaver: Setten & Durward Limited, IXL House, Waterloo Road,
Llandrindod Wells Powys LDI 6BH, Storbritannien
(740/750) International fuldmægtig: WITHERS & ROGERS, Goldings
House, 2 Hays Lane, London, SE1 2HW, Storbritannien
(511) Klasse 16: Metal clips being articles of stationery.
(800) International registreringsdato: 2002-03-05
Gazette No.: 7/2002

(111) Reg. nr.: MP777496

(800) Design. dato: 2001-11-20

CombiFil
(730) Indehaver: Johns Manville Europe GmbH, 109, Ober-EschbacherStrasse, D-61352 Bad Homburg, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Luderschmidt, Schüler & Partner, 4,
John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden, Tyskland
(511) Klasse 19: Non-woven textiles, particularly for concrete boarding.
(511) Klasse 24: Non-woven textiles, particularly for filtration purposes;
filter and filter materials based on non-woven textiles.
(800) International registreringsdato: 2001-11-20
Gazette No.: 7/2002

(111) Reg. nr.: MP777505

(800) Design. dato: 2001-12-31

EUTELSAT
(730) Indehaver: Eutelsat SA, 70 rue Balard, F-75015 Paris, Frankrig
(740/750) International fuldmægtig: CABINET MADEUF, 56A, rue du
Fauborg St. Honoré, F-75008 PARIS, Frankrig
(511) Klasse 09: Scientific apparatus and instruments, adding machines,
electronic agendas, antennae, audiovisual teaching apparatus, tape
recorders, marking buoys, pocket calculators, calculating machines, memory or microprocessor cards, electronic pens for visual display units, video
screens, transmitters of electronic signals, magnetic encoders,
intercommunication apparatus, cassette players, bar code readers, compact
disk players, optical readers, computer printers, computer memories, computer peripherals, notebook computers, projection apparatus,
radiotelegraphy sets, answering machines, telecommunications software;
data, sound and image input apparatus; computer-gaming software, games
apparatus designed solely to be used with television sets; automatic coinoperated amusement machines; computers, in particular computer servers,
computer, data communication and telephone terminals, including for global
communication networks similar to the Internet; modems, connectors to a
computer or telephone network, electrical or optical cables, databases; database server centres; computer and telecommunications transmitting and
receiving apparatus; telephone switches, software for access to a computer
or data transmission network, in particular to a global communication network
(similar to the Internet); magnetic or optical data media, and particularly media for data constituting databases; electronic memories.
(511) Klasse 16: Paper, cardboard, printing products, office requisites (except
furniture); documents in paper form reproducing analogue or digital data
transmitted by satellite, publications concerning programmes and broadcasts
transmitted by satellite; bookbinding material; photographs; stationery;
instructional or teaching material (except apparatus), plastic packaging
materials, namely plastic packaging bags, sachets, films and sheets; posters;
advertisement boards of paper or cardboard; albums; stickers (stationery);
tickets; pads (stationery); calendars; exercise books; notebooks; cards; playing
cards; geographical maps; cardboard articles; catalogues; packaging packets
namely paper or plastic bags and sachets and/or packaging cartons;
signboards of paper or cardboard; envelopes (stationery); graphic
representations; printed timetables; prin-ted images; prints; newspapers;
photograph stands; postage stamps; prospectuses; publications,
bookbindings; indexes; reviews (periodicals); sachets (envelopes, small bags)
for packaging (made of paper); printers' type; printing blocks.
(511) Klasse 35: Advertising; business management; commercial administration; advertising by using satellites in space, dissemination of
advertisements, transcription of communications, television advertising;
dissemination of advertising information by satellite; subscription for
apparatus used for receiving programmes broadcast by satellite;
subscription for receiving programes broadcast by satellite; telephone
subscriptions, subscriptions to a radiopaging service; data communications
subscriptions, subscriptions to a database, subscriptions to a database
server; subscriptions to a central service providing access to a computer
network or data communications network, including for Internet-type global communication; subscriptions to electronic journals; subscriptions to a
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telecommunications service; statistical analysis services concerning
telecommunications, in particular in connection with the tariff setting,
charging for telecommunication networks and remote meter reading of
used telecommunication charge units; auditing services in the field of
telecommunications; file creation servi-ces relating to programming data
used for telecommunication apparatus, devices and installations; services
of remote control (remote monitoring) of variable parameters of the voice
and data systems of telecommunications installations; services for making
available qualified staff to carry out sporadic assignments including
engineering, installation and training in the field of telecommunications.
(511) Klasse 37: Installation, repair and maintenance services for
telecommunication terminals, apparatus for recording, transmitting,
reproducing and processing data, sounds and images, for telephone
equipment, telecommunication, radiocommunication, mobile radio telephone
and radio paging equipment, telephone and radiotelephone apparatus and
sets, telephone and radiotelephone receivers and transmitters, for faxes;
information services concerning installation maintenance and repair of the
said apparatus for recording, transmitting, reproducing and processing data,
sounds and images, the said telephone equipment, the said
telecommunication, radiocommunication, mobile radiotelephony equipment,
the said telephone and radiotelephone apparatus and sets, the said telephone
and radiotelephone receivers and transmitters, the said faxes and said
telecommunications terminals; installation services for telecommunications
apparatus and devices; repair services for telecommunications apparatus,
devices and installations; construction and repair services; repair services
for satellites in orbit or on their return to earth.
(511) Klasse 38: Satellite communications, telecommunications;
telecommunication of business infor-mation by satellite; transmission of
industrial, commercial, advertising, educational and leisure information and
programmes; direct television broadcasts, electronic mail services, transmission of messages by direct link to one or more satellites; television programme broadcasting, televised broadcasts, information on
telecommunications, cable television, facsimile and telegram transmission,
computer-assisted message and image transmission, computer-assisted
transmission and distribution of data, sounds and images, particularly
regarding meetings conducted by telephone, audioconferences, videoconferences; phone conferencing, rental of transmission apparatus, information
agencies (news), communications via fibre optic networks, communi-cations
via computer terminals, including Internet, Extranet and Intranet networks,
radio communications, telephone communications, radio broadcasts, sending of telegrams, transmission of telegrams, rental of telecommunications
apparatus, rental of message sending apparatus, with the exception of computers, rental of modems, rental of facsimile apparatus, rental of telephones,
transmission of messages, radio programme broadcasting, radio
broadcasting, satellite transmission, telegraph servi-ces, telephone services,
telex services; information transmission via computer; telecommunication,
radiocommunication and mobile radiotelephony services, including call transfer, call forwarding, telephone directory and voice messaging services; remote
data communications, mobile data communications; communications via
com-puter terminals, access services to computer or data communication
databases and central services; service of electronic mail and dissemination
of information by elec-tronic means, in particular for global communication
networks similar to the Internet; rental of apparatus for transmission of data,
sounds and images, rental of telephone and radiotelephone apparatus and
sets, rental of telephone and radiotelephone receivers and transmitters; news
and information agency; global telecommunication networks; information
services concerning telecommunications; remote meter rea-ding of used
telecommunication charge units; services relating to automatic remote loading
of voice and data systems of telecommunications installations; remote loading
services for software updates intended for telecommunications networks;
services relating to telecommunication apparatus, device and installation
exchange; rental services for emergency telecommunications apparatus,
devices and installations; hotline services intended for users of
telecommunications apparatus, devices and installations.
(511) Klasse 41: Education; training; entertainment; sports activities; television entertainment, entertainment information, rental of videotapes; rental
of television apparatus, rental of radio and television sets; leisure services,
production of radio and television programmes; production of films on
videotapes, production of shows; training services for specialised
telecommunications equipment users and technicians; service for
broadcasting updates of telecommunications software.
(511) Klasse 42: Computer rental; engineering project studies, engineer’s
office services, engineering, weather forecasting services, expertise
activities; licensing of intellectual property rights, rental of computer software, leasing access time to a database server centre, leasing access time
to a computer for the manipulation of data, maintenance of computer software, computer system configuration analyses, videotape recording
(filming), non-business professional consultancy, development (design) of
software, computer programming; technical research; services for rental of
apparatus for recording, reproducing and processing data, sounds and
images, leasing access time to a database server in particular for global
communication networks similar to the Internet; services for creating virtual
and interactive images; scientific and industrial research concerning new
information, computer and communications network and communications
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Dansk Varemærketidende

technologies and concerning virtual and interactive images; advice and expert
assessments in the field of telecommunications and computer or data transmission networks; technical assistance for improving conditions for implementing
apparatus for recording and transmitting, reproducing and processing data,
sounds and images, telecommunication terminals, database servers, provider
centres for access to a computer or data transmission network, the monitoring
and efficiency of the above appliances and instruments; services of installation, maintenan-ce, updating and repair of databases, database servers, provider
centres for access to a computer or data transmission network; information
services concerning installation, maintenance and repair of databases, database servers, provider centres for access to a computer or data transmission
network; rental of access time to software updates intended for
telecommunications networks; services in connection with automatic remote
backup of voice and data systems for telecommunication installations; services
relating to telecommunication apparatus, device and installation testing; services
in connection with engineering study and consulting, project and plan implementation in the field of telecommunications; remote diagnosis of malfunctions
of telecommunication apparatus, devices and installations; technical services
concerning the launch of satellites, their recovery and their repair in orbit or
when returned to earth.
(800) International registreringsdato: 2001-12-31
Gazette No.: 7/2002

(111) Reg. nr.: MP777805

(111) Reg. nr.: MP778110

(800) Design. dato: 2001-11-13

TERRA
(730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf,
Tyskland
(511) Klasse 03: Soaps, cleaning preparations, cleaning and polishing
agents, spot removing agents for cleaning floors and floor care.
(511) Klasse 08: Hand tools and implements (hand operated), tools for
wet cleaning, all aforementioned goods for floor cleaning and floor care,
included in this class.
(511) Klasse 21: Hand tools and implements (hand operated) and tools for
wet cleaning, all aforementioned goods for floor cleaning and floor care,
cleaning utensils; cleaning cloths, sponges, brushes, wiping covers made
of wool, cotton, synthetic fibres, for tissues and lambskin, all afore mentioned
goods with or without cleaning agents.
(800) International registreringsdato: 2001-11-13
Gazette No.: 8/2002

(111) Reg. nr.: MP778132

(800) Design. dato: 2002-03-28

(800) Design. dato: 2002-03-19

HIT PLAYER
(730) Indehaver: Highlight Communications AG, Churerstrasse 168, CH8808 Pfäffikon SZ, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Schaad, Balass Menzl
& Partner AG, 101, Dufourstrasse, CH-8034 Zurich, Schweiz
(511) Klasse 09: Apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds, images and video, electrical, magnetic and optical data carriers,
in particular compact disks (CDs), magnetic disks (MDs), optical compact
disks (CD-ROMs), DVDs, sound recording disks; data processing apparatus
and computers; computer programs stored on data carriers; photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments.
(511) Klasse 16: Printer's goods.
(511) Klasse 42: Computer programming, in particular for producing, transmitting, storing, processing, compressing and representing data in the
form of sounds, images and videos.
(800) International registreringsdato: 2002-03-19
Gazette No.: 7/2002

(111) Reg. nr.: MP778032

(800) Design. dato: 2002-03-19

(730) Indehaver: International Skating Union, 2, chemin de Primerose,
CH-1007 Lausanne, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Pestalozzi Lachenal Patry,
Löwenstrasse 1, CH-8001 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 41: Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training workshops on skating,
skating instruction and lessons, organising and conducting conferences
and exhibitions on figure and speed skating, organisati-on and provision
of sports installations for figure and speed skating championships.
(800) International registreringsdato: 2002-03-28
Gazette No.: 8/2002

(111) Reg. nr.: MP778133

(730) Indehaver: International Skating Union, 2, chemin de Primerose,
CH-1007 Lausanne, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Pestalozzi Lachenal Patry,
Löwenstrasse 1, CH-8001 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 41: Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training workshops on skating,
skating instruction and lessons, organising and conducting conferences
and exhibitions on figure and speed skating, organisati-on and provision
of sports installations for figure and speed skating championships.
(800) International registreringsdato: 2002-03-28
Gazette No.: 8/2002

(111) Reg. nr.: MP778134

(730) Indehaver: Özden Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Istanbul Yolu
23. Km Baglar, Mevkii Saraköy Kazan, Ankara, Tyrkiet
(740/750) International fuldmægtig: Ege Patent Uluslararasi Danismanlik
Hizmetleri Limited Sirketi, Mürselpasa Bulvari 1258, Sokak Klas Han
16/402, TR-35230 Kahramanlar-Izmir, Tyrkiet
(511) Klasse 02: Paints, mordants, shoe dyes.
(511) Klasse 03: Perfumery, cosmetics, soaps.
(800) International registreringsdato: 2002-03-19
Gazette No.: 8/2002
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(800) Design. dato: 2002-03-28

(800) Design. dato: 2002-03-28

(730) Indehaver: International Skating Union, 2, chemin de Primerose,
CH-1007 Lausanne, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Pestalozzi Lachenal Patry,
Löwenstrasse 1, CH-8001 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 41: Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training workshops on skating,
skating instruction and lessons, organising and conducting conferences
and exhibitions on figure and speed skating, organisati-on and provision
of sports installations for figure and speed skating championships.
(800) International registreringsdato: 2002-03-28
Gazette No.: 8/2002

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP778241

(800) Design. dato: 2002-02-22

(111) Reg. nr.: MP778552

SAFARI
(730) Indehaver: Steiner-Optik GmbH, 9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse, D-95448
Bayreuth, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Rau, Schneck & Hübner
Patenanwälte, 2, Königstrasse, D-90402 Nürnberg, Tyskland
(511) Klasse 09: Scientific laboratory equipment, electrotechnical and
electronic apparatus and in-struments (included in this class), photographic,
cinematographic, weighing, measu-ring, signalling and supervision
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments, in particular
for visual observation and supervision (included in this class).
(800) International registreringsdato: 2002-02-22
Gazette No.: 8/2002

(111) Reg. nr.: MP778242

(800) Design. dato: 2002-02-20

TUNETEC
(730) Indehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart,
Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Patent Attorney Gerhard Bauer, c/o
DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, IPM/T-0533,
D - 70546 Stuttgard, Tyskland
(511) Klasse 09: Accessories for motor vehicles (included in this class),
parts and fittings for motor vehicles (included in this class).
(511) Klasse 12: Motor vehicles (included in this class); parts and fittings
for motor vehicles; accesso-ries for motor vehicles (included in this class).
(800) International registreringsdato: 2002-02-20
Gazette No.: 8/2002

(800) Design. dato: 2001-10-25

Fairrepair
(730) Indehaver: ALD Auto Leasing D GmbH, Nedderfeld 95, D-22529
Hamburg, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Zumbaum Fischer Opitz-Dach,
Frankfurt Airport Center 1, Hugo-Eckener-Ring, 60549 Frankfurt am
Main, Tyskland
(511) Klasse 35: EDP-assisted (electronic data processing) recording and
monitoring of vehicle data for the technical examination, maintenance and
care of vehicles; preparation and evaluation of statistics associated with
organizational, financial and technical motor vehicle management; management consulting in the motor vehicle sector in business matters; business management in the motor vehicle sector in commercial, organizational,
financial and technical aspects, especially also in the area of EDP
(electronic data processing) and with the settlement of motor vehicle damage claims; organizational, financial and technical management of motor
vehicle fleets, especially levying and assessment of costs and
ascertainment of technical data for the keeping operational of motor
vehicles; brokerage of contracts on the purchase and sale of motor vehicles
from motor vehicle fleets.
(511) Klasse 36: Services for vehicle owners, namely organizational and
financial management of vehicles, chiefly consisting of the monitoring and
payment of insurance costs, tax expenditure and radio fees for vehicles;
dealing with and concluding of leasing agreements; brokering of insurance
contracts, credit agreements, leasing agreements and associated advice,
all the former services referring to motor vehicles; consultancy in the field
of organizational and technical advice in connection with motor vehicle
damage claims and the adjustment of such claims.
(800) International registreringsdato: 2001-10-25
Gazette No.: 8/2002

(111) Reg. nr.: MP778562
(111) Reg. nr.: MP778257
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(800) Design. dato: 2001-06-14

(800) Design. dato: 2002-01-29

JAM

(730) Indehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel, Kontor GmbH &
Co. OHG, 1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Raabe Habben Heinemann-Schulte,
Rechtsanwälte, 1, Trostbrücke, D-20457 Hamburg, Tyskland
(511) Klasse 32: Non-alcoholic drink with added carnitine.
(591) Farvetekst: Light blue, blue, lilac, white, black
(800) International registreringsdato: 2002-01-29
Gazette No.: 8/2002

(111) Reg. nr.: MP778539

(800) Design. dato: 2002-03-12

(730) Indehaver: Roxio GmbH & Co. KG, 11, Jens-Otto-Krag-Strasse, D52146 Würselen, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: CMS Hasche Sigle Eschenlohr Peltzer
Schäfer, Stadthausbrücke, 1-3, D-20355 Hamburg, Tyskland
(511) Klasse 09: Hardware and software; optical, magnetic and/or digitally
readable and/or writeable data media; compact disks, diskettes, CD-ROM,
DVD, tapes and other storage media.
(511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials,
included in this class; printed matter.
(511) Klasse 35: Services of an e-commerce processing provider, namely
merchandise presentation, order acceptance, processing delivery of goods
as well as invoices for electronic order systems; negotiating commercial
transactions for third parties on and outside the Internet; advertising, services
of a data base, namely providing of information, texts, drawings and images
on data networks.
(511) Klasse 38: Providing an e-commerce platform on the Internet;
telecommunication; services of an Internet portal, namely providing access
to information offered via the Internet.
(511) Klasse 42: Computer programming; providing computer programmes
on data networks, particularly on the Internet, on the World Wide Web as
well as via Wireless Application Protocol; creating and updating computer
programmes; letting and leasing computer programmes; providing sound,
image, audio/visual and data carriers for downloading to third parties;
negotiating and granting licences and other rights; licensing of soft-ware;
providing programme application capacity as well as data storage, data
management, data processing and data retrieval for third parties via the
Internet and other communication networks (application service providing);
creating an Internet platform for e-commerce.
(800) International registreringsdato: 2001-06-14
Gazette No.: 8/2002

X Therm
(730) Indehaver: Knauf La Rhenane SA, 16 rue Kléber, F-92242 Issy Les
Moulineaux, Frankrig
(740/750) International fuldmægtig: Knauf SNC, ZA - rue Principale, F68600 Wolfgantzen, Frankrig
(511) Klasse 17: Products made of semi-processed plastics; insulation
materials.
(511) Klasse 19: Nonmetallic building materials.
(800) International registreringsdato: 2002-03-12
Gazette No.: 8/2002
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(111) Reg. nr.: MP778563
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(800) Design. dato: 2001-11-16

(111) Reg. nr.: MP778932

(800) Design. dato: 2001-12-21

Nanovent
(730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf,
Tyskland
(511) Klasse 01: Chemical preparations for industrial use, especially
preparations for use in the field of nanotechnology; chemical preparations
for the treatment of surfaces.
(511) Klasse 05: Dental preparations and care-materials; medical and
medico-technical preparations for the treatment of bones (included in this
class).
(800) International registreringsdato: 2001-11-16
Gazette No.: 8/2002

(111) Reg. nr.: MP778583

(800) Design. dato: 2002-02-11

MetCam
(730) Indehaver: Kurt Hammel, Birkenweg 3, D-75196 Remchingen, Tyskland ; (FH) Roland Beissert, Nöttingerstrasse 3, D-76307 karlsbad,
Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Eder & Schieschke Patentanwälte,
34/II, Elisabethstrasse, D-80796 München, Tyskland
(511) Klasse 09: Measuring instruments; devices for automatically acquiring
counts from and of measuring instruments of all kinds, particularly supplymeter counts; devices for transmit-ting data, particularly modems of all kinds.
(511) Klasse 35: Payroll preparation.
(511) Klasse 42: Acquiring the counts from and of measuring instruments,
particularly of supply-meters; preparation, processing, storage and
evaluation of the data collected.
(800) International registreringsdato: 2002-02-11
Gazette No.: 8/2002

(111) Reg. nr.: MP778916

(800) Design. dato: 2002-04-17

(730) Indehaver: APC Europe, S.A., Avda, da San Julián 246-258, Pol.
Industrial Congost, E-08400 Granollers (Barcelona), Spanien
(740/750) International fuldmægtig: Jose Antonio Urizar Anasagasti, 354/
9, Puerto Rico, 6A bajo, E-28016 Madrid, Spanien
(511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic
substances for medical use, baby food, plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides,
herbicides, fungicides, blood plasma, concentrates of hematic iron of animal
origin for human consumption.
(511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials,
not included in other classes; forms; catalogues, cards, bookbindings,
material for stitching books, manifolds, labels (not made from textile
materials); publications, books, periodicals and reviews.
(511) Klasse 29: Protein for human consumption.
(800) International registreringsdato: 2001-12-21
Gazette No.: 9/2002

(111) Reg. nr.: MP778947

(800) Design. dato: 2002-03-26

(730) Indehaver: Fiere E Comunicazioni S.R.L., 14, Via San Vittore, I-20123
Milano, Italien
(740/750) International fuldmægtig: Franco Cicogna, 14/A - Via Visconti
di Modrone, I - 20122 Milano, Italien
(511) Klasse 03: Detergents; bleaching substances; softening agents for
laundry use; soaps; bleaching preparations and other products for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; cosmetics in
general, including perfumes, perfumes in solid form; deodorisers; soaps;
liquid soaps; cakes of soap; bubble baths; dentifrices; shampoos; essential
oils; hair lotions; preparations for permanent hair waves and for setting
hair; gels; hair tints; facial creams; mascara; eyeliners; eyeshadows; makeup pencils; face powder; lipstick; foundation; body creams; nail varnish; nail
hardeners; nail varnish removers; suntanning oils and creams.
(800) International registreringsdato: 2002-03-26
Gazette No.: 9/2002

(111) Reg. nr.: MP778959

(800) Design. dato: 2002-04-11

Aqua Fina

(730) Indehaver: Japan Tobacco Inc., ., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japan
(511) Klasse 34: Cigarettes, raw or manufactured tobacco; smokers' articles;
matches.
(800) International registreringsdato: 2002-04-17
Gazette No.: 9/2002
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(730) Indehaver: Diamant Quelle, Klee & Jungblut GmbH & Co. KG, 33, Am
Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Zellentin & Partner Patentanwälte,
Rubensstrasse 30, D-67061 Ludwigshafen/Rhein, Tyskland
(511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages, beers.
(511) Klasse 33: Wines, sparkling wines, spirits.
(800) International registreringsdato: 2002-04-11
Gazette No.: 9/2002

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP778970

(800) Design. dato: 2001-07-13

(730) Indehaver: Telenor ASA, Universitetsgaten 2, N-0130 Oslo, Norge
(740/750) International fuldmægtig: Onsagers AS, Wergelandsveien 7,
PO. Box 265, N-0103 OSLO, Norge
(511) Klasse 09: Software modules; computer programmes, software and
hardware; computer operating programs, recorded; magnetic and optical
data carriers; modems, network equipment for use in computer and
telecommunications networks, routers, router servers; computers and data
processing equipment, broadcasting equipment, mobile work stations and
terminals, digital decoders; computer user programmes.
(511) Klasse 35: Electronic subscription services; order or change of
subscription via telephone or computer networks.
(511) Klasse 36: Payment services via telephone and computer networks.
(511) Klasse 38: Telecommunications, computer communications and
mobile
communications; global network services; electronic
communication; electronic emission, reception and transmission of speech,
text, sound, image and data via telephone, mobile telephone and for a
computer network; transmission of votes via telephone and/or computer
networks; telephone services; router services; information, in connection
with telecommunication, computer communications and mobile
communications and other electronic communication; Internet services
available through all types of nets; computer aided transmission of
messages, images and data; broadcasting services.
(511) Klasse 41: Providing of training; providing of training related to
equipment for computer communication and telecommunications network;
providing of training related to computer communication and
telecommunications network.
(511) Klasse 42: Computer programming; providing access to information
over global computer network and over telecommunication networks;
consultancy and technical consultations within telecommunication and
computer activity field; rental of computer software; consultancy and customer
advice in connection with telecommunication, computer communications
and mobile communications and other electronic communication;
development, management, supervision, error recovery and updating of
customer adapted telephone and computer solutions; customer advice
related to telecommunication and computer communication services;
development of computer programmes.
(800) International registreringsdato: 2001-07-13
Gazette No.: 9/2002

(111) Reg. nr.: MP779040

(111) Reg. nr.: MP779179

2002-09-11

(800) Design. dato: 2002-02-15

(730) Indehaver: Imperial Meat Products nv, Grote Baan 200, 9920 Lovendegem, Belgien
(740/750) International fuldmægtig: Sara Lee/DE N.V. Merkenafdeling,
Postbus 2, NL-3500 CA Utrecht, Holland
(511) Klasse 05: Dietetic substances for medical use; food for babies.
(511) Klasse 29: Meat, meat products, ham, cooked ham, dried ham,
sausage, cooked sausage, liver sausage, dried sausage, ready-to-eat
meat dishes, ready-to-eat dishes based on meat substitutes; fish, poultry
and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, edible oils and
fats; hamburgers (meat products), meat and cheeses for cheeseburgers;
sausages for hotdogs; tortillas based on eggs.
(511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals; bread; rolls; prepared
rolls, namely hamburgers, hotdogs, sausage rolls and cheeseburgers;
bread for sausage rolls, hamburgers and cheeseburgers; pizzas, tortillas
based on maize flour; sandwiches, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices, ice.
(591) Farvetekst: Various shades of red andblue; brown; orange; black;
white; grey
(800) International registreringsdato: 2002-02-15
Gazette No.: 9/2002

(111) Reg. nr.: MP779224

(800) Design. dato: 2002-04-18

(800) Design. dato: 2002-03-19

DELICANA
(730) Indehaver: Kern & Sammet AG, 26, Seestrasse, CH-8820 Wädenswill,
Schweiz
(511) Klasse 30: Bread, pastry and confectionery.
(800) International registreringsdato: 2002-03-19
Gazette No.: 9/2002

(730) Indehaver: "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, ("Zürich Compagnie
d'Assurance), ("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni), ("Zurich"
Insurance Compagny), ("Zurich" Compagñia de Seguros),
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof (included in
this class); printed matter; bookbinding material; stationery.
(511) Klasse 35: Advertising; business management; commercial administration; office tasks.
(511) Klasse 36: Insurance; financial operations; monetary operations; real
estate operations.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
(511) Klasse 41: Education; training; entertainment; sports and cultural
activities.
(511) Klasse 42: Scientific and technological services as well as research
services and related design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development; legal services.
(511) Klasse 43: Provision of food and drink in restaurants; temporary
accommodation.
(800) International registreringsdato: 2002-04-18
Gazette No.: 9/2002

3567

2002-09-11

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP779646

(800) Design. dato: 2002-12-11

(111) Reg. nr.: MP779648

Minivox
(730) Indehaver: Ritto GmbH & Co. KG, Rodenbacher Strasse 15, D-35708
Haiger, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Jeck-Fleck-Herrmann Patentanwälte,
Klingengasse 2, D-71665 Vaihingen/Enz, Tyskland
(511) Klasse 06: Letter boxes made of metal and also in combination with
plastic; letter box systems made of metal and also in combination with
plastic, namely letter boxes made of metal and also in combination with
plastic, with integrated door intercom systems, particularly video intercom
systems; components and accessories for the aforesaid goods, including
electrical and electronic component parts for the above-mentioned systems in modular form.
(511) Klasse 09: Equipment for recording, transmitting and reproducing
sound and/or images, particularly two-way and intercom communicating
devices; door intercom systems, particularly video intercom systems; house
intercom systems, particularly video intercom systems; electrical monitoring
apparatus and video systems composed thereof; telecommunication
equipment; office communication equipment.
(511) Klasse 20: Letter boxes made of plastics material and also in
combination with metal; newspaper racks; magazine racks; letter box systems made of plastic material and also in combination with metal, namely
letter boxes made of plastic material and also in combination with metal
with integrated door intercom systems, particularly video intercom systems;
components and accessories for the aforesaid goods, including electrical
and electronic component parts for the above-mentioned systems in
modular form.
(800) International registreringsdato: 2001-12-11
Gazette No.: 10/2002

LTS-CI
(730) Indehaver: Walter Sticht, 8, Karl-Heinrich-Waggerl-Strasse, A-4800
Attnang-Puchheim, Østrig
(740/750) International fuldmægtig: Gunter Secklehner, 268,
Rosenauerweg, A-4580 Windischgarsten, Østrig
(511) Klasse 07: Machine tools, tools for machine tools, machines,
particularly transport devices for manufacturing enterprises as well as
assembly installations for the automatic or semi-automatic manufacture of
structural parts; production lines, conveyor belts, transport chutes and
transfer devices, machine parts, including machine tools, namely holding
plates, devices for changing tools and workpieces, transport sleds for tools
or workpieces, installations for transporting, processing or manufacturing,
tools for cutting metals and/or for cutting (machine parts), moulds for casting
by injection, particularly for machines for casting plastics by injection,
moulds for extruders, including for plastic extruders; parts of all the aforesaid
assembly facilities not included in other classes.
(511) Klasse 09: Computers, recorded computer programs for enterprises,
recorded computer software, computer peripheral apparatus, printers for
computers, electric measuring apparatus, electric distribution consoles,
electric instrument panels, electric switch clocks, printed circuits, control
devices, electric installations, apparatus and controls, including electronic,
including for assembly machines, for automatic assembly machines or for
part feeding or sorting apparatus, electric or electronic arithmetic units for
controlling and/or the management and/or the surveillance production
facilities as well as CAD and/or CAM and/or CEM apparatus.
(800) International registreringsdato: 2002-03-15
Gazette No.: 10/2002

(111) Reg. nr.: MP779695
(111) Reg. nr.: MP779647

(800) Design. dato: 2002-03-15

(800) Design. dato: 2001-12-19

(800) Design. dato: 2002-03-15

LT-CI
(730) Indehaver: Walter Sticht, 8, Karl-Heinrich-Waggerl-Strasse, A-4800
Attnang-Puchheim, Østrig
(740/750) International fuldmægtig: Gunter Secklehner, 268,
Rosenauerweg, A-4580 Windischgarsten, Østrig
(511) Klasse 07: Machine tools, tools for machine tools, machines,
particularly transport devices for manufacturing enterprises as well as
assembly installations for the automatic or semi-automatic manufacture of
structural parts; production lines, conveyor belts, transport chutes and
transfer devices, machine parts, including machine tools, namely holding
plates, devices for changing tools and workpieces, transport sleds for tools
or workpieces, installations for transporting, processing or manufacturing,
tools for cutting metals and/or for cutting (machine parts), moulds for casting
by injection, particularly for machines for casting plastics by injection,
moulds for extruders, including for plastic extruders; parts of all the aforesaid
assembly facilities not included in other classes.
(511) Klasse 09: Computers, recorded computer programs for enterprises,
recorded computer software, computer peripheral apparatus, printers for
computers, electric measuring apparatus, electric distribution consoles,
electric instrument panels, electric switch clocks, printed circuits, control
devices, electric installations, apparatus and controls, including electronic,
including for assembly machines, for automatic assembly machines or for
part feeding or sorting apparatus, electric or electronic arithmetic units for
controlling and/or the management and/or the surveillance production
facilities as well as CAD and/or CAM and/or CEM apparatus.
(800) International registreringsdato: 2002-03-15
Gazette No.: 10/2002

(730) Indehaver: GETI WILBA Wild- u., Geflügelspezialverarbeitung, GmbH
& Co. KG, Hansestrasse 2, D-27432 Bremervörde, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Klaus Kunze, Patentanwaltskanzlei,
Eisenbahnstrasse 13, D-21680 Stade, Tyskland
(511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; deep frozen cooked and preserved,
finished and partly finished dishes, mainly consisting of meat, fish, poultry,
game and/or their extracts and also including vegetables, rice, potatoes
and pasta, namely chicken fricassee, beef cut into strips and stewed to
produce a thick sauce; brocoli soufflé, fish gratin, roast hare or venison,
vegetable soufflé and corresponding soups and sauce/gravy.
(511) Klasse 30: Rice; pasta; deep frozen, cooked and preserved, finished
and partly finished dishes, mainly consisting of rice and pasta; noodle
soufflé, lasagne, tortellini, tortelloni, bami goreng, nasi goreng.
(800) International registreringsdato: 2001-12-19
Gazette No.: 10/2002

(111) Reg. nr.: MP780005

(800) Design. dato: 2002-04-12

PLEXIGLAS SATINICE
(730) Indehaver: Röhm GmbH & Co. KG, Kirschenallee, D-64293
Darmstadt, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Degussa AG, Intellectual Property
Management, Patente Marken, 4, Rodenbacher Chaussee, D-63457
Hanau-Wolfgang, Tyskland
(511) Klasse 17: Plastics as semifinished products in the form of foils,
plates, sheets, profiles, blocks, rods, tubes and form pieces; double skin
sheets and triple skin sheets of plastics as semifinished products.
(511) Klasse 19: Building components made of plastics in the form of foils,
plates, sheets, profiles, blocks, rods and tubes; building materials (nonmetallic); windows made of plastics, window panes and door panels made
of plastics.
(800) International registreringsdato: 2002-04-12
Gazette No.: 10/2002

3568

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP780011

(800) Design. dato: 2002-04-17

2002-09-11

(111) Reg. nr.: MP781052

(800) Design. dato: 2002-04-03

Heliomat
(730) Indehaver: Helios Gerätebau für kunststofftechnik GmbH, Hechtseestr.
8, D-83022 Rosenheim, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller,
65, Albert-Rosshaupter-Strasse, D-81369 München, Tyskland
(511) Klasse 11: Driers for plastics, granules, powders, in particular mobile absorption driers, as well as drying containers for attachment to or
connection with absorption driers.
(800) International registreringsdato: 2002-04-03
Gazette No.: 11/2002

(111) Reg. nr.: MP781068
(730) Indehaver: Infrain AG, Markusstrasse 18, CH-8006 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 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.
(511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials,
included in this class, printing products, bookbinding material, photographs,
stationery, instructional or teaching material (except apparatus), plastic
materials for packaging (included in this class), printers' type, printing
blocks.
(511) Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class, trunks and suitcases, umbrellas, parasols, whips
and saddlery.
(511) Klasse 25: Clothing, gym and sportswear, footwear, headwear.
(800) International registreringsdato: 2002-04-17
Gazette No.: 10/2002

(111) Reg. nr.: MP780013

(730) Indehaver: MEA MEISINGER, Stahl und Kunststoff GmbH,
Sudetenstrasse 1, D-86551 Aichach, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Tiedtke, Bühling, Kinne & Partner
Patentanwälte, 4, Bavariaring, D-80336 München, Tyskland
(511) Klasse 19: Drainage systems made of polymer concrete, substantially
consisting of a drain gutter and an upper part.
(800) International registreringsdato: 2002-04-18
Gazette No.: 10/2002

(111) Reg. nr.: MP781114

(800) Design. dato: 2002-05-14

Sputnik
(730) Indehaver: La Zaragozana S.A., Ramon Berenguer IV, 1, E-50007
Zaragoza, Spanien
(740/750) International fuldmægtig: M.Curell Sunol I.I. S.L., (MM Curell
Sunol, Mireia Curell A., Marcel.li Curell A., Oscar Pirez), Passeig de
Gracia 65 bis, E-08008 Barcelona, Spanien
(511) Klasse 32: Beers.
(800) International registreringsdato: 2002-05-14
Gazette No.: 12/2002

(800) Design. dato: 2002-04-08

AUTOSANA
(730) Indehaver: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH,
Rheingaustrasse 87 - 93, D-65203 Wiesbaden, Tyskland
(511) Klasse 05: Plasters, dressing material, compresses, bandages and
bands for healthcare purposes; wound care material, included in this
class.
(511) Klasse 10: Elastic stockings for surgical purposes, stockings for
varicose veins, orthopedic joint bandages, orthopedic knee bandages,
elastic bandages.
(511) Klasse 25: Elastic stockings, stockings, tights, socks.
(800) International registreringsdato: 2002-04-08
Gazette No.: 11/2002

(111) Reg. nr.: MP780974

(730) Indehaver: Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer Kirchstrasse 61, D40474 Düsseldorf, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Cohausz Hanig Dawidowicz & Partner, Schumannstrasse 97-99, D-40237 Düsseldorf, Tyskland
(511) Klasse 35: Planning, arranging and conducting of trade fairs,
exhibitions and presentations for commercial and advertising purposes;
compilation of information into data bases; systematization of data into
computer data bases, advertising; management consultancy.
(800) International registreringsdato: 2002-04-02
Gazette No.: 11/2002

(800) Design. dato: 2002-04-18

MEAKERB

(111) Reg. nr.: MP780765

(800) Design. dato: 2002-04-02

(800) Design. dato: 2002-05-07

Golden Cup
(730) Indehaver: F.W. Langguth Erben GmbH & Co. KG, Postfach 11 20, D56831 Traben-Trarbach, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und
Rechtsanwälte, 2, Schweigerstrasse, D-81541 München, Tyskland
(511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers).
(800) International registreringsdato: 2002-05-07
Gazette No.: 11/2002

(111) Reg. nr.: MP781136

(800) Design. dato: 2002-05-22

(730) Indehaver: OTC (Xia Men) Bearing Co., LTD, (Aoxin (Xiamen)
Zhoucheng Youxian Gongsi), Industrial Zone, North of Jimei, CN361004 Xiamen, Fujian, Kina
(740/750) International fuldmægtig: Xiamen Shinhwa Patent and
Trademark Agent Co. Ltd., 1/F, Taiwan Hotel, Hubin East Road, CN361004 Xiamen, Fujian, Kina
(511) Klasse 07: Bearings.
(800) International registreringsdato: 2002-05-22
Gazette No.: 12/2002

(111) Reg. nr.: MP781160

(800) Design. dato: 2002-05-08

King Goerge
(730) Indehaver: Kay Gerlach, Eberhorst 26, D-27404 Zeven, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Meissner, Bolte & Par tner
Anwaltssozietät GbR, 73, Hollerallee, D-28209 Bremen, Tyskland
(511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, powdered preparations for making
coffee, tea or cocoa beverages containing in particular sugar and/or
powdered milk, alle aforementioned goods also in instant form
(800) International registreringsdato: 2002-05-08
Gazette No.: 12/2002

3569

2002-09-11

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP781164

(800) Design. dato: 2002-05-30

(111) Reg. nr.: MP781957

(800) Design. dato: 2002-05-04

FLECEXXX

ACIFRI

(730) Indehaver: Rösch (Swiss) AG, 4, Axensteinstrasse, CH-9000 St. Gall,
Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Troller Hitz Troller & Par tner
Rechtsanwälte, Schweizerhofquai 2 Postfach, CH-6002 Luzern,
Schweiz
(511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(800) International registreringsdato: 2002-05-30
Gazette No.: 12/2002

(730) Indehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, BykGulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz, Tyskland
(511) Klasse 05: Medicines.
(800) International registreringsdato: 2002-05-04
Gazette No.: 12/2002

(111) Reg. nr.: MP781174

(111) Reg. nr.: MP782314

(800) Design. dato: 2002-05-23

(800) Design. dato: 2002-04-08

ANESTEAL
(730) Indehaver: Pierre Fabre Dermatologie, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne, Frankrig
(740/750) International fuldmægtig: DOAT Jean-Pierre, Direction Propriété
Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX,
Frankrig
(511) Klasse 05: Pharmaceutical products; topical anesthetic.
(800) International registreringsdato: 2002-04-08
Gazette No.: 12/2002

(111) Reg. nr.: MP781178

(800) Design. dato: 2002-04-23

Trevor griffiths
(730) Indehaver: David Austin Roses Limited, Bowling Green Lane,
ALBRIGHTON, Wolverhampton WV7 3HB, Storbritannien
(740/750) International fuldmægtig: J.W. De Groot attorney at law,
Keizersgracht 221, NL-1016 DV Amsterdam, Holland
(511) Klasse 31: Live plants and parts thereof.
(800) International registreringsdato: 2002-04-23
Gazette No.: 12/2002

(730) Indehaver: Aktiebolaget, Wilh. Becker, Bruksgården, SE-263 83 Höganäs,
Sverige
(740/750) International fuldmægtig: AWAPATENT AB, Box 45086, SE104 30 Stockholm, Sverige
(511) Klasse 02: Paints including industrial paints; varnishes and lacquers;
coating (paints), primers, enamels for painting; preservatives against rust
and against deterioration of wood; colorants; mordants; metal in foil and
powder form for painters; powder coatings.
(591) Farvetekst: Blue, green, yellow, orange, red and black
(800) International registreringsdato: 2002-05-23
Gazette No.: 13/2002

(111) Reg. nr.: MP782397
(111) Reg. nr.: MP781954

(800) Design. dato: 2002-05-04

ULFRI
(730) Indehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, BykGulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz, Tyskland
(511) Klasse 05: Medicines.
(800) International registreringsdato: 2002-05-04
Gazette No.: 12/2002

(111) Reg. nr.: MP781955

(800) Design. dato: 2002-05-04

SEFRI
(730) Indehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, BykGulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz, Tyskland
(511) Klasse 05: Medicines.
(800) International registreringsdato: 2002-05-04
Gazette No.: 12/2002

(111) Reg. nr.: MP781956

(800) Design. dato: 2002-05-04

REFRI
(730) Indehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, BykGulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz, Tyskland
(511) Klasse 05: Medicines.
(800) International registreringsdato: 2002-05-04
Gazette No.: 12/2002

3570

(800) Design. dato: 2002-06-04

WORKANISER
(730) Indehaver: Randstad Holding N.V., 25, Diemermere, NL-1112 TC
DIEMEN, Holland
(740/750) International fuldmægtig: Shield Mark B.V., 61, Overschiestraat,
P.O. Box 75683, NL-1070 AR Amsterdam, Holland
(511) Klasse 35: Recruitment of personnel; temporary staff deployment;
employment of personnel; secondment of personnel; advisory in the field of
staff matters; taking care of the administration, in particular salary and personnel
administration; employment finding and advisory in the field of staff and staff
batters; outplacement; interim management; business project management;
selection of personnel; business management and organisation consultancy;
all aforementioned services also provided through the Internet.
(511) Klasse 41: Education, in particular education of personnel; teaching
and organisation of courses, schooling and continuing education; all
aforementioned services (also) through the Internet.
(800) International registreringsdato: 2002-06-04
Gazette No.: 13/2002

(111) Reg. nr.: MP782561

(800) Design. dato: 2002-04-22

MOBIOPENER
(730) Indehaver: Cardo Door AB, Roskildevägen 1B, S-211 47 Malmö,
Sverige
(740/750) International fuldmægtig: Cegumark AB Hans Cederholm Leif
Gustaffson Nils-Erik Folemark & Partner, P.O. Box 53047, S-400 14
GÖTEBORG, Sverige
(511) Klasse 09: Electrical apparatus for remote control and parts and
components included in this class.
(800) International registreringsdato: 2002-04-22
Gazette No.: 13/2002

Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP782563

(800) Design. dato: 2002-05-23

OSTE MONTELVINI
(730) Indehaver: Montelvini S.p.a., Via Cal Trevigiana, 51, Venegazzù di
Volpago Del Montello (TV), Italien
(740/750) International fuldmægtig: Roberto DE BARBA, Via Casoni, 10/
A, I-32025 MAS DE SEDICO (BL), Italien
(511) Klasse 33: Wines; alcoholic beverages; distilled beverages; liqueurs.
(800) International registreringsdato: 2002-05-23
Gazette No.: 13/2002

(111) Reg. nr.: MP782564

(800) Design. dato: 2002-05-16

ERLOTON

2002-09-11

(111) Reg. nr.: MP782930

(800) Design. dato: 2002-05-23

NOW YOU'VE GOT THE POWER
(730) Indehaver: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12, Cours Sablon, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, Frankrig
(740/750) International fuldmægtig: Madame Claude Galliou, MICHELIN
& CIE - Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09, Frankrig
(511) Klasse 12: Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads
for recapping pneumatic tyres; tracks for vehicles.
(800) International registreringsdato: 2002-05-23
Gazette No.: 14/2002

(111) Reg. nr.: MP782934

(800) Design. dato: 2002-06-12

(730) Indehaver: Erlus Baustoffwerke AG, 106, Hauptstrasse, D-84088
Neufahrn, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Claus Pöhlau, Walter Köhler, Wolfgang Segeth Patentanwälte, Merianstrasse 26, D-90409 Nürnberg,
Tyskland
(511) Klasse 19: Light-duty bricks, paving stones made of light-duty bricks,
tiles made of brick earth, clinkers.
(800) International registreringsdato: 2002-05-16
Gazette No.: 13/2002

(111) Reg. nr.: MP782638

(800) Design. dato: 2002-03-20

PUNTO G
(730) Indehaver: ICA INDUSTRIA CONFEZIONI, ABBIGLIAMENTO S.r.l.,
Zona Industriale, Km 2,200 via per Mottola, I-74015 MARTINA
FRANCA (Taranto), Italien
(511) Klasse 25: Items of clothing, shoes, headwear, essentially overcoats,
jackets and morning coats for women and men.
(800) International registreringsdato: 2002-03-20
Gazette No.: 13/2002

(111) Reg. nr.: MP782641

(800) Design. dato: 2002-05-29

KWC SYSTEMA
(730) Indehaver: KWC AG, Hauptstrasse 57, CH-5726 Unterkulm, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Schaad, Balass, Menzl & Partner,
Patentanwälte AG, 101, Dufourstrasse, CH-8034 Zurich, Schweiz
(511) Klasse 06: Metal valves for water pipe installations; metal stands
and rests for bath and toilet utensils; fixed and adjustable metal holders for
hand-held showers; metal water pipe fittings; rivet wachers made of metal,
chains, plugs; sliding shower fittings of metal.
(511) Klasse 09: Electric and electronic devices and instruments in the
field of plumbing, including valve controls and valves for sanitary installations and apparatus, thermostats, manometers, water level indicators, heat
control apparatus.
(511) Klasse 11: Lighting, cooking and water line apparatus and installations; sanitary apparatus and installations for baths, showers and kitchens
as well as their components, included in this class, in particular valves,
mixer taps and faucets, valves and fittings, faucets, hand-held showers
and shower unit fittings, eye showers, sanitary pipes; fixtures for sinks,
wash-hand basins, bidets, bathtubs and showers, supply and drainage
fittings for sanitary apparatus, such as sanitary basins, sinks wash-hands
basins, bidets, bathtubs and showers; traps.
(511) Klasse 21: Dental water jets; soap holders, soap dispensers, toilet
paper dispensers.
(800) International registreringsdato: 2002-05-29
Gazette No.: 13/2002

(730) Indehaver: Urban Hinder, Von Thurn Strasse 1, CH-9500 Wil SG,
Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: Max Auer, Bahnhofstrasse 32a, CH8360 Eschlikon TG, Schweiz
(511) Klasse 29: Eggs, milk an dairy products.
(511) Klasse 30: Cereal preparations, bread, pastries, sauces (condiments).
(511) Klasse 43: Restaurant services (food services); temporary
accommodation.
(800) International registreringsdato: 2002-06-12
Gazette No.: 14/2002

(111) Reg. nr.: MP782948

(800) Design. dato: 2002-06-20

swissporTHERMOROC
(730) Indehaver: Alcopor Holding AG, Ziegelweg 16, CH-6052 Hergiswil
NW, Schweiz
(740/750) International fuldmægtig: E. Blum & Co. Patentanwälte VSP,
Vorderberg 11, CH-8044 Zürich, Schweiz
(511) Klasse 17: Insulation materials made of mineral wool; all the aforesaid
goods of Swiss origin.
(800) International registreringsdato: 2002-06-20
Gazette No.: 14/2002

(111) Reg. nr.: MP783231

(800) Design. dato: 2002-06-10

FH
(730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz
(511) Klasse 03: Cosmetics.
(511) Klasse 05: Pharmaceutical products.
(800) International registreringsdato: 2002-06-10
Gazette No.: 14/2002
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(111) Reg. nr.: MP783790

(800) Design. dato: 2002-05-14

(730) Indehaver: Ulkar Kimya Sanayii Ve Ticaret Anonim Sirketi, Barbaros
Bulvari 76 - 78 Besiktas, TR-80692 Istanbul, Tyrkiet
(740/750) International fuldmægtig: Vildan Kayacan, Portakal Cicegi
Sokak, 5/1, Asagi Ayranci, TR-06690 Ankara, Tyrkiet
(511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
(800) International registreringsdato: 2002-05-14
Gazette No.: 15/2002

(111) Reg. nr.: MP783971

(800) Design. dato: 2002-06-18

MUDGE 1738
(730) Indehaver: The British Masters SA, 23, Avenue Léopold-Robert, CH2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz
(511) Klasse 14: Chronographs, chronometers, chronometric instruments,
chronoscopes, timepieces, clocks, atomic clocks, electric clocks, jewellery,
watches, wristwatches, movements for clocks and watches, pendulum
clocks, alarm clocks.
(800) International registreringsdato: 2002-06-18
Gazette No.: 15/2002
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(111) Reg. nr.: MP736719
(511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and
illuminants; candles, wicks.
(511) Klasse 06: Common metals and their alloys; metal building materials;
transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; nonelectric 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.
(511) Klasse 08: Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side
arms; razors.
(511) Klasse 09: Nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus.
(511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
(511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions.
(511) Klasse 37: Building construction; repair services for apparatus for
lighting, cooking and refrigerating.
(511) Klasse 40: Surface treatment for goods of metal.
(511) Klasse 41: Education; providing of training; entertainment; sporting
and cultural activities.
(511) Klasse 42: Providing of food and drink; temporary accommodation;
medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research.

.
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Register over mærker nævnt i dette tidende
angivet i alfabetisk orden efter indehaver
(730) Indehaver

(210) Ans. nr./(111) Reg. nr.

ALCOPOR HOLDING AG
ALD AUTO LEASING D GMBH
ANTICANCER THERAPEUTIC INVENTIONS AS
APC EUROPE, S.A.
BADARO INVESTMENTS B.V.
BEISSERT, (FH) ROLAND
BIOFARMA
BRITISH MASTERS SA, THE
BRUNETTI MARCO & C. SAS
BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH
BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH
BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH
BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH
CARDO DOOR AB
CESKE SANO SPOL S.R.O.
CESKE SANO SPOL S.R.O.
CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO. GMBH
CITYPRESS OY
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELI
COPERION BUSS AG
CREYF'S, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
CTECH AG
DAIMLERCHRYSLER AG
DAVID AUSTIN ROSES LIMITED
DEESSE AG
DIAMANT QUELLE KLEE & JUNGBLUT GMBH & CO. KG
DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG
DSM N.V.
EIM AG EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT AG
ELITE THERMAL SYSTEMS LIMITED
ERLUS BAUSTOFFWERKE AG
EUTELSAT SA
FIERE E COMUNICAZIONI S.R.L.
F.W. LANGGUTH ERBEN GMBH & CO. KG
GASTRO & SOUL GMBH
GENEVA INTERNATIONAL CENTRE FOR
HUMANITARIAN DE
GERLACH, KAY
GESIPA BLINDNIETTECHNIK GMBH
GETI WILBA WILD- U.
GEFLUGELSPEZIALVERARBEITUNG
HALEKO HANSEATISCHES LEBENSMITTEL
KONTOR GMBH &
HAMMEL, KURT
HELIOS GERATEBAU FUR KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH
HENKEL KGAA
HENKEL KGAA
HEROME COSMETICS B.V.
HEY DU AS
HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG
ICA INDUSTRIA CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO S.R.L.
ILSA S.P.A
IMPERIAL MEAT PRODUCTS NV
INFRAIN AG
INTERNATIONAL SKATING UNION
INTERNATIONAL SKATING UNION
INTERNATIONAL SKATING UNION
JAPAN TOBACCO INC. .
JOHNS MANVILLE EUROPE GMBH
JUNGHANS UHREN GMBH
KERN & SAMMET AG
KNAUF LA RHENANE SA
KWC AG
L & M SERVICES B.V.
LA ZARAGOZANA S.A.
LAKTOS, A.S.
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION SOCIETE ANONYME
LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES
LIBINVEST SOCIETE ANONYME
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MP782948
MP778552
MP770578
MP778932
MP775802
MP778583
MP773063
MP783971
MP747413
MP781954
MP781955
MP781956
MP781957
MP782561
MP767666
MP767668
MP780765
MP775575
MP775154
MP782930
MP775351
MP775148
MP775301
MP778242
MP781178
MP774987
MP778959
MP777099
MP584133
MP595036
MP776956
MP782564
MP777505
MP778947
MP780974
MP777084
MP775698
MP781160
MP463162
MP779695
MP778257
MP778583
MP781052
MP778110
MP778563
MP777231
MP775114
MP777805
MP782638
MP775118
MP779179
MP780011
MP778132
MP778133
MP778134
MP778916
MP777496
MP776915
MP779040
MP778539
MP782641
MP770495
MP781114
MP777416
MP767917
MP777420
MP776013

LIDL STIFTUNG & CO. KG
LIDL STIFTUNG & CO. KG
MEA MEISINGER STAHL UND KUNSTSTOFF GMBH
MESSE DUSSELDORF GMBH
MILLA & PARTNER GMBH
MONTELVINI S.P.A.
NOVARTIS AG
OTC (XIA MEN) BEARING CO., LTD (AOXIN (XIAMEN)
OZDEN PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
PRIMUS AB
PUTZMEISTER AKTIENGESELLSCHAFT
RANDSTAD HOLDING N.V.
RITTO GMBH & CO. KG
ROHM GMBH & CO. KG
ROSCH (SWISS) AG
ROXIO GMBH & CO. KG
SCHWAN-STABILO SCHWANHAUSSER GMBH & CO.
SETTEN & DURWARD LIMITED
STEINER-OPTIK GMBH
TELENOR ASA
ULKAR KIMYA SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI
UNIT.NET AG
URBAN HINDER
WALTER STICHT
WALTER STICHT
WILH. BECKER, AKTIEBOLAGET
ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT
ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT
(ZURICH COMPA

MP605376
MP631992
MP780013
MP781068
MP770446
MP782563
MP783231
MP781136
MP778032
MP781174
MP736719
MP777331
MP782397
MP779646
MP780005
MP781164
MP778562
MP749869
MP777422
MP778241
MP778970
MP783790
MP775079
MP782934
MP779647
MP779648
MP782314
MP757479
MP779224
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Internationale registreringer
Mærkeregister
Register over mærker offentliggjort som
registreret i dette tidende angivet i
alfabetisk rækkefølge efter mærketekst
(540) Mærke
(fig)
ACIFRI (w)
ALPHARADIN (w)
ANCH ANKH (fig)
ANESTEAL (w)
Aqua Fina (w)
AQUA-FIT L-Carnitine Drink (fig)
AQUATANIA (w)
ASPI (w)
AUTOSANA (w)
Beckers (fig)
bikers point.ch (fig)
Bistro (fig)
Brunetti (fig)
BULLDOG (w)
Bumisan (fig)
BUSINESS TOOL (w)
Café del Sol (w)
CAPRA NERA (w)
CITY (fig)
CombiFil (w)
COMET (fig)
cos made (fig)
Culinaria (w)
DELICANA (w)
DIASTOR (w)
Dynajet (w)
E ELITE (fig)
EIM Executive Interim Management (w)
ERLOTON (w)
EUTELSAT (w)
Fairrepair (w)
FERMIZYME (w)
FH (w)
FKT (fig)
FLECEXXX (w)
FOOD CIRCUS (w)
FRIGOLEASE (w)
GENESYS (w)
GESIPA CAP (w)
GOLD COAST (fig)
Golden Cup (w)
Heliomat (w)
HEY'DI (w)
HIT PLAYER (w)
ilsa (fig)
IMSMA (w)
ISU European Figure Skating Championships (fig)
ISU World Figure Skating Championships (fig)
ISU World Junior Figure Skating Championships (fig)
JAM (w)
King Goerge (w)
KOH KOH (fig)
KWC SYSTEMA (w)
LAKTOS (w)
LEVUTECH (w)
LT-CI (w)
LTS-CI (w)
MARIE-LOUISE (fig)
MEAKERB (w)
MetCam (w)
Minivox (w)
MOBIOPENER (w)
MUDGE 1738 (w)
Nanovent (w)
NOW YOU'VE GOT THE POWER (w)
OPHYTO (fig)
OSTE MONTELVINI (w)
PATAYA (w)
Pizza LA CUCINA DI GIUSEPPE Mia (fig)
PLEXIGLAS SATINICE (w)

(111) Reg. nr.
MP749869
MP781957
MP770578
MP780011
MP781174
MP778959
MP778257
MP770446
MP775802
MP780765
MP782314
MP779224
MP779179
MP747413
MP777422
MP767666
MP775301
MP777084
MP774987
MP775575
MP777496
MP776915
MP781068
MP777099
MP779040
MP773063
MP777331
MP776956
MP595036
MP782564
MP777505
MP778552
MP584133
MP783231
MP781136
MP781164
MP770495
MP777420
MP775154
MP463162
MP778916
MP780974
MP781052
MP775114
MP777805
MP775118
MP775698
MP778134
MP778132
MP778133
MP778562
MP781160
MP777231
MP782641
MP777416
MP767917
MP779647
MP779648
MP779695
MP780013
MP778583
MP779646
MP782561
MP783971
MP778563
MP782930
MP776013
MP782563
MP605376
MP782934
MP780005

Proliant-Biofer (fig)
PUNTO G (w)
quantec (fig)
REFRI (w)
SAFARI (w)
SANA (fig)
SanoCid (fig)
SEFRI (w)
SMART (fig)
SmartPay (fig)
Solent (w)
SOLVUS (w)
Sputnik (w)
swissporTHERMOROC (w)
TERRA (w)
Trevor griffiths (w)
TUNETEC (w)
TYLOLHOT (fig)
ULFRI (w)
UNITNET (w)
WORKANISER (w)
X Therm (w)
ZURICH CAPITAL MARKETS (w)
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MP778932
MP782638
MP775351
MP781956
MP778241
MP778947
MP767668
MP781955
MP778032
MP778970
MP631992
MP775148
MP781114
MP782948
MP778110
MP781178
MP778242
MP783790
MP781954
MP775079
MP782397
MP778539
MP757479
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Register over mærker i dette tidende
angivet i registreringsnummerorden
(111) Reg. nr.
MP463162
MP584133
MP595036
MP605376
MP631992
MP736719
MP747413
MP749869
MP757479
MP767666
MP767668
MP767917
MP770446
MP770495
MP770578
MP773063
MP774987
MP775079
MP775114
MP775118
MP775148
MP775154
MP775301
MP775351
MP775575
MP775698
MP775802
MP776013
MP776915
MP776956
MP777084
MP777099
MP777231
MP777331
MP777416
MP777420
MP777422
MP777496
MP777505
MP777805
MP778032
MP778110
MP778132
MP778133
MP778134
MP778241
MP778242
MP778257
MP778539
MP778552
MP778562
MP778563
MP778583
MP778916
MP778932
MP778947
MP778959
MP778970
MP779040
MP779179
MP779224
MP779646
MP779647
MP779648
MP779695
MP780005
MP780011
MP780013
MP780765
MP780974
MP781052
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MP781068
MP781114
MP781136
MP781160
MP781164
MP781174
MP781178
MP781954
MP781955
MP781956
MP781957
MP782314
MP782397
MP782561
MP782563
MP782564
MP782638
MP782641
MP782930
MP782934
MP782948
MP783231
MP783790
MP783971

Rettelser
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Rettelser

VR 1992 07134
Ovennævnte varemærke er ved en fejl blevet publiceret i Dansk Varemærke
Tidende nr. 27, 2002 med forkert fuldmægtig. Fuldmægtig skal retteligt
være: Pavis e.G., Prinzenweg 6 A, 82319 Starnberg, Tyskland
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<fig>, 239921 DAF <w>, 239947 DAF <fig>, 239962 DAF SPORT <fig> og
739847 DAF Endurance <fig>.
Mærkeindehaver har i brev af 27. maj 1999 anført, at foreningen har været
registreret med angivelsen af disse tre bogstaver i foreningsregistret siden
marts 1969. Mærkeindehaver har måttet acceptere, at indsiger har opnået
registrering af sit enslydende varemærke i marts 1992, uden at foreningen
havde givet samtykke hertil.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker meddeler:
KENDELSE:
År 2002, den 25. juni afsagde Ankenævnet (Michael Dorn, Finn Mikkelsen og
J.C. Warnich-Hansen) følgende kendelse i sagen AN 2001 00014
Klage fra
Danmarks Automobilhandler Forening, Danmark v/ Advokatfirmaet Hjejle,
Gersted & Mogensen,
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. februar 2001 vedrørende
fællesmærket FR 1998 00012 D.A.F Kvalitet <fig> efter indsigelse fra DAF
Trucks N.V., Holland, v/ Budde, Schou & Ostenfeld A/S.
Sagen behandles sammen med AN 2001 00015 og AN 2001 00016.
Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 13. maj 2002.
For klageren mødte advokatfuldmægtig Martin Habersaat, der fremlagde
påstandsdokument af 24. april 2002, støttebilag med Danmarks Automobilforhandler Forenings tre fællesmærker og to yderligere bilag. Fuldmægtig Martin Habersaat procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med påstandsdokumentet og de fremlagte bilag. For indklagede
mødte cand.jur. Louise Holck, der fremlagde påstandsdokument af 29. april
2002 og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet finder, at indsigers ordmærker VR 1993 00256 og EU-registrering 239921 udelukker registrering af det angrebne fællesmærke i klasserne 12 og 37. Ankenævnet tiltræder hermed Patent- og Varemærkestyrelsens
afgørelse og styrelsens udtalelse af 1. oktober 2001 til nævnet.
Herefter bestemmes:
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.

Mærkeindehaver henviste til, at udtalen af det registrerede mærke og
indsigers mærker er forskellig, idet det registrerede mærke udtales med
adskillelse mellem bogstaverne, hvorimod indsigers mærker udtales som
et ord på én stavelse. Anvendelsen af de samme bogstaver i mærkerne
giver derfor ikke anledning til forveksling, idet D.A.F er velkendt inden for
automobilbranchen i Danmark som forhandlerorganisation og ikke forveksles med varemærket for lastbilen DAF.
Det er mærkeindehavers opfattelse, at figurmærkerne ikke kan sammenlignes eller forveksles, ligesom der ikke er konkurrence mellem mærkeindehaver og fabrikant, importør og forhandler af DAF-lastbiler.
Indsigers fuldmægtig har i brev af 16. august 1999 anført, at styrelsen ikke
i forbindelse med registreringen af nogen af de danske indsigermærker
har fremdraget foreningsregistreringen D .A.F som registreringshindring,
ligesom mærkeindehaver ikke på noget tidspunkt har gjort indsigelse mod
indsigers brug og registrering af DAF i forskellige varianter. Der er derfor
indtrådt passivitet med hensyn til at gøre foreningsregistreringen D.A.F
gældende i den foreliggende sag.
Om mærkernes forvekslelighed anførte indsigers fuldmægtig, at fællesmærket – ud over det figurlige element – kun indeholdt bogstaverne DAF
adskilt af prikker. Der er i mærket ingen indikation for, at der skulle være
tale om en forkortelse af Dansk Automobilhandlerforening, og selv om en
forbruger skulle genkende mærkeindehaver, er der ingen regler for, hvordan man udtaler en forkortelse. Med hensyn til spørgsmålet om forvekslelighed henviste indsigers fuldmægtig til især VR 1993 00256 DAF og til EUansøgning nr. 000239921 DAF, som begge er ordmærker.
Indsigers fuldmægtig har gjort gældende, at et fællesmærke som det foreliggende, der tilhører en forening, ikke bør kunne registreres for varer. Foreningens formål er ikke salg eller produktion af varer. En mere korrekt
beskyttelse for sådanne fællesmærker er efter indsigers fuldmægtigs opfattelse ”tjenester, (ikke indeholdt i andre klasser) ydet af foreninger til
foreningens egne medlemmer.”
I brev af 18. oktober 1999 har mærkeindehaver udtrykt forundring over, at
indsiger ikke ved registrering af sit mærke i 1992 blev mødt med krav om
samtykke fra mærkeindehaver under hensyn til registreringen i foreningsregisteret. Mærkeindehaver henledte desuden opmærksomheden på, at
den omtvistede registrering alene er fremkommet, fordi foreningen har
skiftet logo, medens navnet er uforandret.

Sagens baggrund:
Den 22. april 1998 indleverede Danmarks Automobilhandler Forening en
ansøgning om registrering af fællesmærket D.A.F Kvalitet <fig> i
klasse 4 for ”olier og fedtstoffer til industrielle formål (dog ikke spiseolier
og spisefedt eller æteriske olier), smøremidler, brændstoffer (herunder
motordrivmidler)”,
klasse 12 for ”køretøjer og befordringsmidler”,
klasse 17 for ”gummi, slanger, dog ikke af metal” og i
klasse 37 for ”installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed”.

I et supplerende indlæg af 23. marts 2000 anførte mærkeindehaver, at
foreningen i december 1942 fik registreret et figurmærke, som indeholdt
bogstaverne D, A og F. Foreningen opnåede herved eneret til at anvende
det pågældende figurmærke og hermed også til at anvende forkortelsen
D.A.F.

I brev af 25. januar 1999 nedlagde Budde, Schou & Co. A/S, København,
på vegne af DAF Trucks N.V., Holland, indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed i henhold til § 23 i lovbekendtgørelse nr. 162 af 21.
februar 1997.

Mærkeindehaver henviste til, at det følger af varemærkelovens § 10, at
DAF Trucks som yngre rettighedshaver ikke kan gøre indsigelse mod Danmarks Automobilhandler Forening, hvis foreningen har opnået ret til forkortelsen D.A.F.

Indsigelsen er nedlagt under henvisning til, at det registrerede mærke er
forveksleligt med indsigers mærker VR 1993 00256 DAF <w>, VR 1992
01181 DAF <fig>, VR 1983 01932 DAF SPACECAB <w>, VR 1981 01512
DAF, VISAR, samt med indsigers registrerede EU-varemærker 239905 DAF

Det er derfor mærkeindehavers opfattelse, at indsiger ikke kan forbyde mærkeindehaver at anvende det registrerede fællesmærke samt forkortelsen D.A.F.
Der er ingen nævneværdig lighed mellem det registrerede mærke og indsigers
figurmærke. Den eneste lighed er, at bogstaverne D, A og F indgår i mærkerne,
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Mærkeindehaver anførte videre, at foreningen har anvendt forkortelsen
D.A.F. siden foreningens stiftelse i 1938, ligesom foreningen har registreret
forkortelsen i foreningsregistret midt i 1940’erne og siden 1949 med fornyelse hvert tiende år, senest i 1999. Foreningen har således altid anvendt
forkortelsen som led i sin markedsføringsmæssige aktivitet. Til illustration
heraf har foreningen indsendt diverse publikationer fra foreningens forlag,
som siden foreningens stiftelse har forsynet såvel medlemmer som andre
forhandlere m.fl. med forskellige blanketter for formularer. Derudover har
foreningen udgivet forskellige publikationer, herunder et brugtbilskatalog.
Foreningen har desuden afgivet responsa til brug i retssager, varemærkeansøgninger samt henvendelser fra Det Danske Handelskammer. Det er
derfor foreningens opfattelse, at foreningen ved ibrugtagning og ved den
omfattende markedsføring har opnået ret til forkortelsen D.A.F, som nyder
beskyttelse efter fællesmærkeloven og efter varemærkeloven. Videre er
det foreningens opfattelse, at foreningen havde ret til forkortelsen D.A.F, da
DAF Trucks fik registreret sine varemærker i begyndelsen af 1980’erne og
1990’erne.

Dansk Varemærketidende

men udformningen af bogstaverne og helhedsindtrykket er i det hele forskelligt, og forvekslelighed kan derfor ikke antages at opstå.
Indsigers fuldmægtig fremhævede i brev af 3. november 2000, at det registrerede fællesmærke i modsætning til det ældre mærke FR 1942 00026
ikke indeholdt nogen henvisning til ”Danmarks Automobilforhandler Forening”, men udelukkende bestod af ordet DAF med tilhørende figurelement.
Mærkeindehavers og indsigers mærker har kunnet sameksistere i en årrække, hovedsageligt fordi risikoen for forveksling hos forbrugerne mindskedes betydeligt ved den udtrykkelige henvisning til ”Danmarks Automobilforhandler Forening” i umiddelbar forbindelse med betegnelsen DAF. Den
isolerede registrering og brug af betegnelsen DAF, som også fremgår af
det materiale, som mærkeindehaver har indleveret, strider mod DAF Trucks
N.V.’s registrerede rettigheder til denne betegnelse.
I brev af 22. november 2000 henviste mærkeindehaver til, at foreningens
målgruppe ikke er forbrugere, hvorfor der aldrig vil opstå tvivl om, at lastbilmærket DAF er én ting, mens D.A.F er noget andet, og at der på ingen
måde er tale om konkurrerende produkter eller virksomheder. Endvidere
lå indsigers varemærkeregistreringer i tid efter mærkeindehavers første
registreringer, hvorfor indsiger ikke kan opponere mod, at foreningens
logo ændres.
Patent- og Varemærkestyrelsen har den 12. februar 2001 truffet afgørelse i
sagen og taget den nedlagte indsigelse delvist til følge med nedennævnte
begrundelse:
”Ifølge fællesmærkelovens § 2 gælder varemærkelovens regler for
fællesmærker, i det omfang de efter deres beskaffenhed kan finde anvendelse. Varemærkelovens regler om forvekslelighed finder anvendelse på fællesmærker.
Efter varemærkelovens § 15, stk. 1, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

„1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af
samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det
ældre mærke er beskyttet, eller
2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er
en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre
mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og
varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.“
Ved vurderingen af, om der er lighed mellem mærkerne, skal der særligt
lægges vægt på en sammenligning af de synsmæssige, lydlige og
begrebsmæssige indtryk af mærkerne. Sammenligningen skal indgå i en
helhedsvurdering af, om der er lighed mellem mærkerne. Endvidere skal
mærkernes adskillelsesevne og dominerende mærkebestanddele indgå
i vurderingen.
a) Sammenligning af mærkerne:
Indsigers mærker: VR 1993 00256 DAF <w>, VR 1992 01181 DAF <fig>,
VR 1983 01932 DAF SPACECAB <w>, VR 1981 01512 DAF, VISAR samt
EU-varemærker 239905 <fig> DAF, 239921 DAF <w>, 239947 DAF
<fig>, 239962 DAF SPORT <fig> og 739847 DAF Endurance <fig>. EUmærkerne er alle registrerede ved afgørelsen af denne indsigelse.
Indehavers mærke: D.A.F KVALITET <fig>.
I samtlige indsigers mærker indgår elementet DAF, og i en række af mærkerne er dette element tilføjet yderligere mærkebestanddele samt figurer.
DAF indgår som et fremtrædende element i alle mærker. 5 af indsigers
påberåbte registreringer angår DAF uden yderligere ordelementer, de 3
heraf i figurlig udformning.
Det angrebne mærke består af et figurligt element med en stiliseret gengivelse af udsynet gennem forruden af en bil til en landevej med grøn rabat
og en sol i horisonten. Under figuren er bogstaverne D og A samt A og F
adskilt af svævende prikker, og under dette igen står KVALITET.
b) Sammenligning af varer og tjenesteydelser:
Hvad indsigers mærker hver især er registreret for fremgår af de vedhæftede bilag.
Det angrebne fællesmærke er i klasse 4 registreret for „olier og fedtstoffer
til industrielle formål (dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier),
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmidler)“, i klasse 12 for „køretøjer og befordringsmidler“, i klasse 17 for „gummi, slanger, dog ikke af
metal“ og i klasse 37 for „installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed“.
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Der foreligger således sammenfald af varer og tjenesteydelser, hvad angår de
varer som fællesmærket omfatter i klasse 12, og for så vidt angår tjenesteydelserne ”vedligeholdelse og reparation af køretøjer” i klasse 37 mellem det
registrerede mærke og EU-registreringerne 239905, 239921 og 239947. Med
EU 739847 er der sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår ”vedligeholdelse og reparation af befordringsmidler” i klasse 37.
Med VR 1983 01932, VR 1992 01181 og VR 1993 00256 og EU 239962
foreligger der varesammenfald for samtlige varer i klasse 12. Der er ikke
varesammenfald med VR 1981 01512.
c) Konklusion
Ved registreringerne VR 1993 00256 og EU 239921 har indsiger som
udgangspunkt opnået eneret til mærkeelementet DAF for bl.a. de varer og
en del af de tjenesteydelser, som det angrebne fællesmærke er registreret
for i klasserne 12 og 37. Disse registreringer ligger alle tidsmæssigt forud
for registreringen af fællesmærket.
Ved en bedømmelse af mærkernes forvekslelighed er det styrelsens opfattelse, at det bærende element i det angrebne mærke er D.A.F. Der må ved
denne bedømmelse lægges mindre vægt på elementet KVALITET, da det
kun i meget ringe omfang og måske slet ikke har adskillelsesevne for de
varer og tjenesteydelser, som fællesmærket er registreret for, idet dette
mærkeelement har karakter af ren anprisning. Mærkerne er derfor efter
styrelsens opfattelse forvekslelige. Det forhold, at bogstaverne i DAF i det
angrebne mærke er adskilt ved svævende prikker og yderligere indeholder et figurligt element findes ikke at kunne føre til, at mærkerne ikke anses
for at være forvekslelige, idet mærkerne såvel syns- som udtalemæssigt
indeholder mange fælles træk. Styrelsen finder ikke, at prikkerne i det
angrebne mærke kan føre til et andet resultat, da disse ikke nødvendigvis
medfører, at hverken udtalen eller det synsmæssige indtryk forandres.
Det forhold, at mærkeindehaver og indsiger ikke beskæftiger sig med
samme virksomhedsområde kan ikke føre til en lempeligere forvekslelighedsbedømmelse, da denne bedømmelse tager udgangspunkt i, hvad et
mærke søges registreret for og ikke ansøgerens virkefelt.
Hvad angår mærkeindehavers tidligere registrering (FR 1942 00026) bemærkes, at den ud over bogstavsammensætningen DAF indeholder ordene DANMARKS AUTOMOBIL FORHANDLER FORENING samt et fremtrædende figurligt element. Dette mærke er derfor efter en helhedsvurdering næppe forveksleligt med indsigers mærker, hvilket er årsagen til, at
dette mærke ikke har været fremdraget som registreringshindring for
indsigers registreringer.
At indsiger ikke blev afkrævet samtykke fra mærkeindehaver med hensyn til
dennes registrering i foreningsregisteret skal ses i lyset af styrelsens praksis
på dette område, hvorefter samtykke kun kræves, når der foreligger fuldstændig identitet mellem en registrering i dette register og det ansøgte mærke.
Sådan identitet foreligger ikke.
Mærkeindehaver har indsendt materiale til dokumentation af brug. Materialet er opregnet i et vedhæftet bilag. Dette materiale viser ikke brug af
mærket for de varer og tjenesteydelser, som det angrebne mærke er registreret for, idet der i det hele er tale om materiale, som en forening stiller til
rådighed for sine medlemmer, eller omhandler tjenesteydelser, som en
forening yder til sine medlemmer.
Det bemærkes videre, at det forhold, at et mærke måtte være brugt forud
for ansøgningstidspunktet ikke medfører, at den varemærkeret, der er opstået ved denne ibrugtagning, kan overføres til ansøgningen, jf. herved
Ugeskrift for Retsvæsen 1981, side 111 (H).
Indsigelsen tages til følge for så vidt angår de varer, som fællesmærket er
registreret for i klasserne 12 og 37. Denne del af registreringen erklæres
derfor ugyldig og ophæves i medfør af § 23 i varemærkeloven. Registreringen opretholdes for samtlige de varer, som mærket er registreret for i klasserne 4 og 17.”
Denne afgørelse indbragte Danmarks Automobilhandler Forening, v/
Advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen, med brev af 4. april 2001 for
Patentankenævnet med påstand om, at mærkeindehavers registrering
opretholdes.
I brev af 8. maj 2001 uddybede klager nærmere sin påstand med følgende:
”I fortsættelse af mine breve af 4. og 18. april 2001 skal jeg hermed uddybe
Danmarks Automobilforhandler Forenings klage over Patent- og
Varemærkestyrelsens 3 enslydende afgørelser af 13. februar 2001 vedrørende Danmarks Automobilforhandler Forenings registrering af tre fællesmærker (FR 1998 00012, FR 1998 00013 og FR 1998 00014). Patent- og
Varemærkestyrelsen bestemte, at registreringen af de tre fællesmærker
ikke kunne opretholdes i klasserne 12 og 37 (køretøjer m.v. og reparationsvirksomhed m.v.). Derimod kunne registreringen opretholdes i klasserne 4
og 17 (olier og fedtstoffer m.v. og gummiprodukter m.v.).
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Afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen var foranlediget af indsigelser
af 25. januar 1999 fra DAF Trucks N.V., Holland, som anførte, at registreringen
af de tre fællesmærker krænkede figur- og ordmærker registreret af DAF
Trucks.
Danmarks Automobilforhandler Forening bestrider, at DAF Trucks besidder rettigheder, som er til hinder for registreringen af de tre fællesmærker i
klasserne 12 og 37, endsige i klasserne 4 og 17, hvor Patent- og
Varemærkestyrelsen opretholdt registreringen. Begrundelsen herfor er følgende.

De af DAF Trucks påberåbte varemærker har følgende udseende:

De tre omdiskuterede fællesmærker ser således ud:

Om ligheden mellem mærkerne har Patent- og Varemærkestyrelsen anført
følgende i alle tre afgørelser:
(FR 1998 00014)
”Ved en bedømmelse af mærkernes forvekslelighed er det styrelsens opfattelse, at det bærende element i det angrebne mærke er D.A.F. Mærkerne
er derfor efter styrelsens opfattelse forvekslelige. Det forhold, at bogstaverne
i DAF i det angrebne mærke er adskilt ved svævende prikker og yderligere
indeholder et figurligt element findes ikke at kunne føre til, at mærkerne ikke
anses for at være forvekslelige, idet mærkerne såvel syns- som udtalemæssigt
indeholder mange fælles træk. Styrelsen finder ikke, at prikkerne i det angrebne mærke kan føre til et andet resultat, da disse ikke nødvendigvis
medfører, at hverken udtalen eller det synsmæssige indtryk forandres.”

(FR 1998 00013)

(FR 1998 00012)
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Det bestrides, at de tre fællesmærker er udformet således, at der er risiko for
forveksling med DAF Trucks registrerede mærker. Både Danmarks Automobilforhandler Forenings mærker og DAF Trucks mærker indeholder bogstaverne
D, A og F, men udformningen af bogstaverne er vidt forskellig. DAF Trucks
anvender massive specielt designede skulpturelle bogstaver, hvoraf A´et end
ikke er et A i gængs forstand, men snarere en figur, som leder tankerne hen
på et A. Danmarks Automobilforhandler Forening anvender derimod i de tre
fællesmærker bogstaverne D, A, og F, som alle fremtræder som bogstaver i
gængs forstand. I modsætning til DAF Trucks anvender Danmarks Automobilforhandler Forening tynde bogstaver, som er adskilt af prikker.
Yderligere er helhedsindtrykket af Danmarks Automobilforhandler Forenings
mærker og DAF Trucks mærker vidt forskelligt. Danmarks Automobilforhandler
Forenings tre fællesmærker er designet af kunstneren Per Arnoldi.
Øverst på Danmarks Automobilforhandler Forenings tre fællesmærker er en
figur, som medvirker til at give dette helhedsindtryk, som er vidt forskelligt fra
DAF Trucks Mærker.
De to første mærker fra DAF Trucks indeholder de tre skulpturelle bogstaver
placeret oven på en bjælke, mens det sidste mærke indeholder de tre skulpturelle bogstaver samt ordet ”sport” placeret inden for en linie, som muligvis er
konturerne af den øverste del af en lastbils førerhus. Motiverne og selve
opbygningen af Danmarks Automobilforhandler Forenings fællesmærker og
DAF Trucks mærker er dermed vidt forskellige og giver ikke anledning til
forveksling.
Videre er udtalen af bogstaverne D, A og F forskellig i Danmarks Automobilforhandler Forenings mærker og i DAF Trucks mærker. Bogstaverne i Danmarks
Automobilforhandler Forenings fællesmærker udtales enkeltvis, hvilket tydeliggøres af, at bogstaverne er adskilt af prikker. Bogstaverne i DAF Trucks
mærke udtales som et ord. Den forskellige udtale og i øvrigt forskellen mellem
Danmarks Automobilforhandler Forening og DAF Trucks er velkendt inden for
automobilbranchen i Danmark, og også derfor er der ikke risiko for forveksling.
Hertil kommer, at DAF Trucks slet ikke har rettigheder til bogstaverne D, A og
F, som kan forhindre Danmarks Automobilforhandler Forening i at anvende de
samme bogstaver i fællesmærkerne.
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Allerede i 1942 fik Danmarks Automobilforhandler Forening registreret følgende
figurmærker som fællesmærker (FR 1942 00026), jfr. bilag A og B:

Fællesmærkerne forestiller et bilrat, hvor bogstaverne D, A og F er placeret
inde i rattet. Rundt om det ene rat er skrevet ”Danmarks Automobilforhandler Forening”, mens der rundt om det andet rat er skrevet ”medlem af Danmarks Automobilforhandler Forening”. Denne registrering er fortsat i kraft.
Figurerne blev ligesom de tre nye fællesmærker registreret i klasserne 4,
12, 17 og 37. Hertil kommer at Danmarks Automobilforhandler Forening også
i adskillige år har anvendt en anden lignende figur,

som også forestiller et rat, hvori er placeret bogstaverne D, A og F, jfr. bilag CF.
Danmarks Automobilforhandler Forening blev stiftet i 1938 og har anvendt
forkortelsen ”D.A.F.” i sit virke. Forkortelsen ”D.A.F.” har desuden siden
1940´erne været optaget i foreningsregisteret som binavn til Danmarks
Automobilforhandler Forening, jfr. bilag G-I. Det følger af lov om foreningsregistre, at
§ 1. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Registeret for Foreninger) kan - efter
stedfunden anmeldelse - optages her i landet hjemmehørende foreninger
eller sammenslutninger med lovligt øjemed, for så vidt de ikke kan optages
i andre af staten oprettede registre.
Stk. 2. Ved optagelse i registeret opnås eneret til benyttelse af foreningens
eller sammenslutningens navn, kendetegn og sådanne betegnelser, hvorunder foreningen eller sammenslutningen drives eller dens afdelinger
kendes.
Danmarks Automobilforhandler Forening har dermed også i kraft af registreringen i foreningsregisteret haft en beskyttet eneret til forkortelsen ”D.A.F.”.
Denne beskyttelse var gældende, da DAF Trucks fik registreret sine mærker, og beskyttelsen var gældende, da Danmarks Automobilforhandler
Forening fik registreret de tre nye fællesmærker i 1998, jfr. bilag I.
Danmarks Automobilforhandler Forening har således haft velerhvervede
registrerede rettigheder til to figurmærker og forkortelsen ”D.A.F.” allerede
på det tidspunkt, hvor DAF Trucks fik registreret sine mærker.
Som bilag J-M vedlægges yderligere materiale, som dokumenterer Danmarks Automobilforhandler Forenings brug af fællesmærkerne.
Om dette anfører Patent- og Varemærkestyrelsen, at
”Hvad angår mærkeindehavers tidligere registrering (FR 1942 00026) bemærkes, at den ud over bogstavsammensætningen DAF indeholder ordene DANMARKS AUTOMOBIL FORHANDLER FORENING samt et fremtrædende figurligt element. Dette mærke er derfor efter en helhedsvurdering næppe forveksleligt med indsigers mærker, hvilket er årsagen til, at dette mærke ikke har
været fremdraget som registreringshindring for indsigers registreringer.”
Hertil bemærkes, at Danmarks Automobilforhandler Forening ikke har anset
sine mærker for forvekslelige med DAF Trucks oven for viste tre figurmærker
og derfor aldrig har fundet anledning til at gøre indsigelser mod disse, selv
om Danmarks Automobilforhandler Forening også før DAF Trucks registreringer
har haft registreret ret til betegnelsen ”D.A.F.” og til mærker indeholdende
bogstaverne D, A og F. Det bestrides, at det bærende element i Danmarks
Automobilforhandler Forenings gamle fællesmærker – som anført af Patent- og
Varemærkestyrelsen – ikke skulle være bogstaverne D, A og F i samme
omfang som i de varemærker og fællesmærker, som nærværende sag drejer
sig om. Når man ser på Danmarks Automobilforhandler Forenings gamle figur-
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mærker lægger man mærke til bogstaverne D, A og F, som alle er skrevet med
fed skrift, mens man kun ved nærmere eftersyn bemærker teksten (”medlem
af Danmarks Automobilforhandler Forening” og ”Danmarks Automobilforhandler Forening”), som løber langs med rattets omkreds. Og først i anden omgang
opdager man, at de tre bogstaver er placeret inde i et rat.
Det står uvist, hvorfor Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder
ikke i sin tid blev fremdraget som registreringshindring for DAF Trucks mærker,
eftersom Patent- og Varemærkestyrelsen i dag netop lægger vægt på de tre
bogstaver D, A og F, og eftersom Danmarks Automobilforhandler Forening på
tidspunktet for DAF Trucks registreringer havde (registrerede) rettigheder til
såvel forkortelsen ”D.A.F.” som til figurmærker, hvis fremtrædende element var
bogstaverne D, A og F. Det vides ikke, om Patentdirektoratet dengang har
været opmærksom på Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder,
men hvis man har været opmærksom herpå, må man have fundet, at der
dengang ikke var risiko for forveksling.
Som nævnt har Danmarks Automobilforhandler Forening ikke hidtil fundet
anledning til at gøre indsigelser over DAF Trucks registreringer. Det vil
imidlertid være absurd, hvis DAF Trucks skal have mulighed for at udnytte
Danmarks Automobilforhandler Forenings hidtidige tolerance og benytte
sine registreringer til at forhindre Danmarks Automobilforhandler Forening
i at få registreringer, som ligger i forlængelse af Danmarks Automobilforhandler Forenings tidligere registreringer, og hvori indgår bogstaverne D,
A og F, som Danmarks Automobilforhandler Forening notorisk har haft ret til at
anvende i årtier, også før DAF Trucks registreringer. Som indehaver af de
senest registrerede mærker må DAF Trucks acceptere Danmarks Automobilforhandler Forenings registrering af de tre nye fællesmærker, som alene har
det til fælles med DAF Trucks mærker, at bogstaverne D, A og F indgår. Retten
til forkortelsen ”D.A.F” har Danmarks Automobilforhandler Forening imidlertid
som nævnt fået registreret i foreningsregistret i 1969, ligesom Danmarks
Automobilforhandler Forenings gamle (heraf to registrerede) fællesmærker
som hovedelement bestod af bogstaverne D, A og F. Danmarks Automobilforhandler Forening har derfor naturligvis ret til at fortsætte med at anvende
bogstaverne D, A og F i sine fællesmærker.
Ydermere har Danmarks Automobilforhandler Forening også gennem sit
virke opnået ret til at anvende forkortelsen ”D.A.F”. Forkortelsen (der som
nævnt også er blevet registreret) har været anvendt af Danmarks Automobilforhandler Forening i årtier, som det fremgår af sagens bilag – se for
eksempel bilag X, som er forsiden af ”D.A.F.s brugtbilkatalog” fra maj 1963.
Brugtbilkataloget udkommer stadig 4 gange om året i et oplag på 6.000
eksemplarer, hvoraf kun ca. 1.000 sendes til Danmarks Automobilforhandler Forenings medlemmer, mens resten sendes til pengeinstitutter,
finansieringsselskaber, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og
biblioteker. Danmarks Automobilforhandler Forening og medlemmerne har
derfor tillige via markedsmæssig aktivitet opnået ret til at anvende forkortelsen ”D.A.F” og dermed også til at anvende den i de nye fællesmærker,
når blot fællesmærkerne ikke af anden grund måtte være sammenlignelige med DAF Trucks registrerede figurmærker.
Under alle omstændigheder er Danmarks Automobilforhandler Forenings
rettigheder til forkortelsen ”D.A.F.” i sig selv eller som del af et figurmærke
ældre end de rettigheder, som DAF Trucks måtte have. Selv om Danmarks
Automobilforhandler Forening måtte have mistet retten til at gøre indsigelser gældende over for anvendelsen af DAF Trucks registrerede mærker –
hvilket i øvrigt bestrides -, følger det af fællesmærkeloven, jfr. varemærkelovens § 10, at
“I de i §§ 8 og 9 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre varemærke ikke forbyde brugen af et ældre varemærke, selv om indehaveren
af det ældre varemærke ikke længere kan gøre sin ret gældende mod det
yngre varemærke.
Stk. 2. I de i § 9 omhandlede tilfælde kan det, hvis det findes rimeligt,
bestemmes, at et af varemærkerne eller begge kun må anvendes på en
særlig måde, for eksempel i en vis udformning eller med tilføjelse af en
stedsangivelse.”
Af varemærkelovens § 10 følger således, at DAF Trucks som den i givet fald
yngre rettighedshaver ikke kan gøre indsigelser mod Danmarks Automobilforhandler Forening, fordi Danmarks Automobilforhandler Forening har opnået ret til forkortelsen D.A.F.
Eftersom Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder til forkortelsen ”D.A.F.” er stiftet ved registreringer, som ligger forud for DAF Trucks
registreringer, og i øvrigt notorisk også ved brug, kan betragtningerne bag
dommen UfR 1981.111 H, hvortil Patent- og Varemærkestyrelsen henviser, heller ikke føre til, at registrering af de tre fællesmærker må nægtes.
Yderligere bestrides det, at det er korrekt, når Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at
”Det forhold, at mærkeindehaver og indsiger ikke beskæftiger sig med samme
virksomhedsområde kan ikke føre til en lempeligere forvekslelighedsbedømmelse,
da denne bedømmelse tager udgangspunkt i, hvad et mærke søges registreret
for og ikke ansøgerens virkefelt.”
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Ved afgørelsen af, om der kan ske forveksling, er det ikke afgørende, hvilke
klasser et varemærke/fællesmærke er registeret i, men derimod af selve
brugen.
Det følger af fællesmærkeloven, jfr. varemærkelovens § 4, at
”Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes
samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis
1) tegnet er identisk med varemærket og de varer eller tjenesteydelser, for
hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller
2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling,
herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.”
Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme
eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også
for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt
her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets
særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet.
[...]”
Afgørende efter varemærkelovens § 4 er dermed, om anvendelsen af de to
varemærker kan give anledning til forvekslelighed. Forhandling af nye personvogne adskiller sig afgørende fra handel med lastbiler, for eksempel af mærket
DAF. Det er køretøjer af forskellig funktion og vidt forskellig pris, og nye
personvogne sælges som standardvarer – oftest til private -, mens salg af
lastbiler normalt sker efter en ofte betragtelig individuel tilpasning til køberens
– en erhvervsdrivende – brug af lastbilen.
Selv om man imidlertid måtte nå frem til, at der i nærmere bestemt omfang
er branchesammenfald, er der ikke reel risiko for forveksling af de to varemærker. Dette følger af en samlet bedømmelse af Danmarks Automobilforhandler Forenings tre nye fællesmærker og DAF Trucks mærker, ligheden
mellem mærkerne og de varer, som de repræsenterer, samt mærkernes
indarbejdelse, deres anvendelse, markedsføring, distribution og køberkreds. Der er så store forskelle heri, at en sådan samlet vurdering fører til,
at der ingen reel risiko er for, at DAF Trucks’ kunder m.v. vil komme ud for
situationer, hvor Danmarks Automobilforhandler Forening og foreningens
medlemmers brug af de tre figurmærker vil give anledning til forveksling.
Det gentages for en ordens skyld, at Danmarks Automobilforhandler Forening som nævnt har ret til at anvende bogstaverne D, A og F i de tre nye
fællesmærker, allerede fordi Danmarks Automobilforhandler Forening har
en årtier gammel ret til forkortelsen ”D.A.F.”, som også finder udtryk i Danmarks Automobilforhandler Forenings fællesmærke registreret i 1942.
Om Danmarks Automobilforhandler Forenings brug af de tre fællesmærker,
har Patent- og Varemærkestyrelsen anført, at
”Mærkeindehaver har indsendt materiale til dokumentation af brug. Materialet er opregnet i et vedhæftet bilag. Dette materiale viser ikke brug af
mærket for de varer og tjenesteydelser, som det angrebne mærke er registreret for, idet der i det hele er tale om materiale, som en forening stiller til
rådighed for sine medlemmer, eller omhandler tjenesteydelser, som en
forening yder til sine medlemmer.”
Hertil bemærkes, at der gøres brug af de 3 fællesmærker i overensstemmelse med den skete registrering i klasserne 4, 12, 17 og 37. Af fællesmærkelovens § 1, stk. 1 og 2 fremgår, at
stk. 1. Et fællesmærke er et kollektivmærke eller et garantimærke.

Stk. 2. Et kollektivmærke er et særligt kendetegn, der tilhører en forening af
erhvervsdrivende, og som dens medlemmer benytter eller agter at benytte
til varer eller tjenesteydelser.
Danmarks Automobilforhandler Forenings medlemmer er autoriserede
nyvognsforhandlere og autoriserede værksteder, og jeg vedlægger som
bilag N-T materiale, som dokumenterer medlemmernes brug af fællesmærkerne i forbindelse med salg af og brug af olier og fedtstoffer m.v.
(klasse 4), salg af køretøjer (klasse 12), salg af og brug af gummiprodukter
m.v. (klasse 17) og medlemmernes reparationsvirksomhed (klasse 37).
Allerede Danmarks Automobilforhandler Forenings første registrerede
fællesmærke fra 1942 blev registreret i disse fire klasser. Jeg henviser til
nærmere beskrivelse af de enkelte bilag under bilagsfortegnelsen. Brugen af fællesmærkerne er meget væsentlig for medlemmerne i deres markedsføring.
Det tidligere i sagen anførte fastholdes.”
Heroverfor har indsiger DAF Trucks N.V., Holland, v/ Budde, Schou &
Ostenfeld A/S, i brev af 23 juli 2001 anført følgende:
” Der anmodes om stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, d.v.s at fællesmærkeregistreringerne erklæres for ugyldige og ophæves for så vidt angår klasse 12 og 37.
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Vi skal i det hele henvise til de i Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse anførte argumenter for mærkernes forvekslelighed, nemlig:
§ Mærkeelementet DAF udgør det bærende element i de angrebne mærker.
§Tilstedeværelsen af svævende prikker mellem bogstaverne og de figurlige elementer kan ikke føre til et andet resultat.
§Synsmæssigt og udtalemæssigt indeholder mærkerne mange fælles træk.
§Ansøgerens, Danmarks Automobilforhandler Forenings, virkefelt er ikke
relevant for forvekslelighedsbedømmelsen, da forholdet på registeret er
afgørende herfor.
§FR 1942 00026 er ikke forvekslelig med indsigers mærke, da det ikke er
fremdraget som registreringshindring.
§Der er ikke identitet mellem den i foreningsregisteret anførte registrering
og indsigers mærker.
Med hensyn til modpartens argumentation skal det anføres, at:
§ bogstavernes forskellige udformning ikke påvirker helhedsindtrykket i
forvekslelighedsvurderingen, hvorefter ordet/forkortelsen DAF udgør det
dominerende element. Der abstraheres således næppe herfra på grundlag af den forskelligartede udformning af bogstaverne.
§I henhold til den administrative praksis er mærkernes orddel det element,
der primært tages hensyn til i forvekslelighedsvurderingen.
§Fællesmærkeregistreringen FR 1942 00026 kan ikke betragtes som udtryk for nogen eneret til bogstavskombinationen DAF, idet disse bogstaver
som følge af mærkets figurlige udformning som et rat, der omkranser bogstaverne, kan opfattes i vilkårlig rækkefølge. Som følge heraf kan mærket som følge af D’ets midterstilling i ratkransen - umiddelbart læses og opfattes som forkortelsen ADF ligesåvel som forkortelsen DAF. Dette synspunkt
er i tråd med Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af denne gamle
fællesmærkeregistrering.
§ Det bestrides, at Danmarks Automobilforhandler Forening som følge af
registreringen i foreningsregisteret har opnået nogen eneret til DAF i alenestilling. Forkortelsen er altid anvendt i kombination med det fulde navn,
Danmarks Automobilforhandler Forening, og det er netop det forhold, at
forkortelsen nu er ansøgt i alenestilling, som udgør baggrunden for
indsigelserne.
§Det forhold, at Patent- og Varemærkestyrelsen i dag netop lægger vægt
på bogstavs-kombinationen DAF skyldes indsigers registrerede eneret til
disse bogstaver/denne forkortelse, jfr. VR 1993 00256 og EU 239921, som
der henvises til i Patent- og Vare-mærkestyrelsens indsigelsesafgørelse.
§ DAF Trucks N.V. må efter omstændighederne betragtes som den ældre
rettighedshaver, hvorfor henvisningen til Varemærkelovens § 10 ikke er
relevant.
§Skønt spørgmålet om brugspligtsbestemmelsens overholdelse henhører
til den verserende ophævelsessag mod FR 1942 00026, skal vi for nærværende gøre gældende, at der på trods af henvisningen til Fællesmærkelovens § 1, stk. 2 om medlemmers benyttelse ikke er dokumenteret kommerciel brug af mærket DAF i forbindelse med markedsføring/salg af befordringsmidler til brug på land. Der udbydes/sælges således ingen biler
under varemærket DAF på vegne Danmarks Automobilforhandler Forening, idet foreningens medlemmer benytter andre bilmærker, såsom
OPEL, FIAT, CITROEN etc.
På baggrund af ovenstående bemærkninger skal vi henstille, at Patentog Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. februar 2001 stadfæstes, og at
FR 1998 00012, FR 1998 00013 og FR 1998 00014 nægtes registrering
for så vidt angår klasse 12 og 37.”
Den 7. september 2001 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende erklæring:
” Såvel de angrebne mærker som de påberåbte mærker er figurmærker
indeholdende bogstaverne DAF eller D · A · F. Havde enten de angrebne
eller de påberåbte varemærker været ordmærker, ville Styrelsen have
henstillet til Ankenævnet at stadfæste den trufne afgørelse.
Som mærkerne er stillet op overfor hinanden i den uddybende ankebegrundelse af 8. maj 2001 fra indehavers advokat, er vi imidlertid mest
tilbøjelige til at mene, at den for alle mærkers vedkommende særprægede
figurlige udformning gør, at der ikke er lighed mellem mærkerne.
Såfremt Ankenævnet kan tilslutte sig denne vurdering, kan sagen sendes
tilbage til Styrelsen til fortsat behandling.”
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Herefter er styrelsen den 1. oktober 2001 fremkommet med en supplerende
erklæring:
” I udtalelse til Ankenævnet af 7. september 2001 har Styrelsen anført, at hvis
enten de angrebne eller de påberåbte varemærker havde været ordmærker,
ville Styrelsen have henstillet til Ankenævnet at stadfæste den af Patent- og
Varemærkestyrelsen trufne afgørelse.
Vi er nu af indklagedes fuldmægtig blevet gjort opmærksom på, at 2 af
indsigers mærkerne rent faktisk er ordmærker, bestående alene af ordet DAF.
Det drejer sig om VR 1993 00256 og EU-registrering 239947.
En fornyet gennemgang af mærkeindehavers ankebegrundelse af 8. maj
2001 anfør te, får herefter ikke Styrelsen til at frafalde, hvad der fra
Indsigelsesafdelingen er anført i afgørelsens konklusion vedrørende
mærkernes forvekslelighed. Det samme gælder for det, der er anført i konklusionen vedrørende mærkeindehavers tidligere registreringer, dels i
Foreningsregistret, dels som fællesmærke under nr. FR 1942 00026. Endvidere
er Styrelsen enig i bemærkningerne i indsigelsesafgørelsen om udgangspunktet for forvekslelighedsbedømmelse i forhold til, hvad et mærke bruges for/er
søgt registreret for. Forbrugerne vil i dette tilfælde kunne antage, at der er en
forbindelse med det ældre varemærke
Hvad angår mærkeindehavers henvisning til passivitetsparagrafferne 8 10 i varemærkeloven er det mærkeindehavers mærke, der i dette tilfælde
er det yngre mærke. Mærket ville således kunne bestå, „hvis ansøgningen
er indgivet i god tro, og indehaveren af den ældre ret har været bekendt
med og tålt brugen her i landet af den yngre ret i 5 på hinanden følgende år.“
§ 9 omfatter en yngre ret til et ikke-registreret varemærke. I § 9 er desuden „5
år“ erstattet med ordene „inden rimelig tid“.
Ingen af disse passivitetsbestemmelser kan bruges i dette tilfælde, da det
yngre mærke er registreret den 13. november 1998, og indehaveren af det
ældre varemærke nedlagde indsigelse imod registreringen den 25. januar
1999. Det skal pointeres, at der med bestemmelserne alene er tænkt på
varemærker, og ikke på andre forretningskendetegn.
Det er imidlertid Styrelsens opfattelse, at mærkeindehaver tænker på
indsigers mærke som det yngre mærke og mærkeindehavers registrering
i Foreningsregistret eller brug af varemærket som den ældre ret. Derfor
mener mærkeindehaver, at da han ikke har gjort indsigelse imod DAF
Trucks N.V.’s registreringer, burde det omvendte også være tilfældet, og
DAF Trucks N.V. skulle således ifølge § 10 ikke kunne fremsætte indsigelse
imod mærkeindehavers senere registrering.
Passivitetsbestemmelserne i varemærkeloven giver hjemmel til at afslå
f.eks. en ophævelsesbegæring, der indgives med påstand om bedre ret til
et varemærke, hvis betingelserne i lovens §§ 8 og 9 i øvrigt er tilstede.
Bestemmelsen i § 10 skal så forhindre, at den, der efter § 8 eller 9 har
kunnet beholde sin varemærkeregistrering, ikke kan forbyde indehaveren
af den ældre ret at bruge sit varemærke. Det er Styrelsens opfattelse, at
bestemmelsen ikke er anvendelig i det foreliggende tilfælde.
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Ankenævnet for Patenter og Varemærker meddeler:

KENDELSE:
År 2002, den 25. juni afsagde Ankenævnet (Michael Dorn, Finn Mikkelsen,
J.C. Warnich-Hansen) følgende kendelse i sagen AN 2001 00015
Klage fra
Danmarks Automobilhandler Forening, v/ Advokatfirmaet Hjejle, Gersted &
Mogensen,
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. februar 2001 vedrørende
fællesmærket FR 1998 00013, D.A.F <fig> efter indsigelse fra DAF Trucks N.V.,
Holland, v/ Budde, Schou & Ostenfeld A/S.
Sagen behandles sammen med AN 2001 00014 og AN 2001 00016.
Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 13. maj 2002.
For klageren mødte advokatfuldmægtig Martin Habersaat, der fremlagde
påstandsdokument af 24. april 2002, støttebilag med Danmarks Automobilforhandler Forenings tre fællesmærker og to yderligere bilag. Fuldmægtig Martin Habersaat procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med påstandsdokumentet og de fremlagte bilag. For indklagede
mødte cand.jur. Louise Holck, der fremlagde påstandsdokument af 29. april
2002 og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet finder, at indsigers ordmærker VR 1993 00256 og EU-registrering 239921 udelukker registrering af det angrebne fællesmærke i klasserne 12 og 37. Ankenævnet tiltræder hermed Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse og styrelsens udtalelse af 1. oktober 2001
til nævnet.
Herefter bestemmes:
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.
Sagens baggrund:
Den 25. februar 1998 indleverede Danmarks Automobilhandler Forening en
ansøgning om registrering af fællesmærket D.A.F <fig> i
klasse 4 for ”olier og fedtstoffer til industrielle formål (dog ikke spiseolier
og spisefedt eller æteriske olier), smøremidler, brændstoffer (herunder
motordrivmidler)”,
klasse 12 for ”køretøjer og befordringsmidler”,
klasse 17 for ”gummi, slanger, dog ikke af metal” og i
klasse 37 for ”installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed”.

Der er ikke mærke-lighed mellem mærkeindehavers og indsigers figurmærker. Men indsiger har imellem sine varemærkeregistreringer to ordmærker, der består af bogstaverne DAF. Ved registreringen af et ordmærke
får indehaver beskyttelse imod andres brug af ordet, også hvor det er
registreret i forskellige figurlige udformninger. Bogstaverne DAF er indeholdt i mærkeindehavers mærke, og Styrelsen skal herefter bede Ankenævnet om at se bort fra vores udtalelse af 7. september 2001.
Vi skal herefter henstille, at indsigelsesafgørelsen stadfæstes.”
Den 30. oktober 2001 bemærkede indsigers fuldmægtig Budde, Schou &
Ostenfeld A/S, at man henholdt dig til sin tidligere argumentation til støtte
for forvekslelighed, hvilket også fandt støtte i styrelsens høringssvar, som
fokuserer på, at der blandt indstævntes prioritetsældre rettigheder findes
to ordmærker bestående af DAF.
Den 30. oktober 2001 fremkom også mærkeindehavers advokat Hjejle,
Gersted & Mogensen med bemærkninger til styrelsens høringssvar. Man
henviste i denne forbindelse til sin supplerende klagebegrundelse af 8. maj
2001 med bilag.
Dette suppleredes med henvisning til,at Patent- og Varemærkestyrelsen
formentlig har undladt at tage Danmarks Automobilhandler Forenings over
50 år gamle registreringer af figurmærket og ordmærket D.A.F i betragtning. Det fremhævedes i denne forbindelse, at Danmarks Automobilhandler Forening siden 1940’erne har haft forkortelsen D.A.F registreret i
Foreningsregistret og dermed eneret til at anvende denne forkortelse,
også i 1998, hvor de tre omstridte fællesmærker blev registreret.
Ankenævnets afgørelser af 25. juni 2002 vedrørende AN 2001 00014;
AN 2001 00015;AN 2001 00016 (FR 1998 00012;FR 1998 00013;FR 1998
00014) er ved stævning af 2. august 2002 indbragt for Sø- og Handelsretten.

I brev af 25. januar 1999 nedlagde Budde, Schou & Co. A/S, København, på
vegne af DAF Trucks N.V., Holland, indsigelse mod ovennævnte registrerings
gyldighed i henhold til § 23 i lovbekendtgørelse nr. 162 af 21. februar 1997.
Indsigelsen er nedlagt under henvisning til, at det registrerede mærke er
forveksleligt med indsigers mærker VR 1993 00256 DAF <w>, VR 1992
01181 DAF <fig>, VR 1983 01932 DAF SPACECAB <w>, VR 1981 01512
DAF, VISAR, samt med indsigers registrerede EU-varemærker 239905 DAF
<fig>, 239921 DAF <w>, 239947 DAF <fig>, 239962 DAF SPORT <fig> og
739847 DAF Endurance <fig>.
Mærkeindehaver har i brev af 27. maj 1999 anført, at foreningen har været
registreret med angivelsen af disse tre bogstaver i foreningsregistret siden
marts 1969. Mærkeindehaver har måttet acceptere, at indsiger har opnået
registrering af sit enslydende varemærke i marts 1992, uden at foreningen
havde givet samtykke hertil.
Mærkeindehaver henviste til, at udtalen af det registrerede mærke og indsigers
mærker er forskellig, idet det registrerede mærke udtales med adskillelse
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mellem bogstaverne, hvorimod indsigers mærker udtales som et ord på én
stavelse. Anvendelsen af de samme bogstaver i mærkerne giver derfor ikke
anledning til forveksling, idet D.A.F er velkendt inden for automobilbranchen i
Danmark som forhandlerorganisation og ikke forveksles med varemærket for
lastbilen DAF.
Det er mærkeindehavers opfattelse, at figurmærkerne ikke kan sammenlignes
eller forveksles, ligesom der ikke er konkurrence mellem mærkeindehaver og
fabrikant, importør og forhandler af DAF-lastbiler.
Indsigers fuldmægtig har i brev af 16. august 1999 anført, at styrelsen ikke i
forbindelse med registreringen af nogen af de danske indsigermærker har
fremdraget foreningsregistreringen D.A.F som registreringshindring, ligesom
mærkeindehaver ikke på noget tidspunkt har gjort indsigelse mod indsigers
brug og registrering af DAF i forskellige varianter. Der er derfor indtrådt passivitet med hensyn til at gøre foreningsregistreringen D.A.F gældende i den
foreliggende sag.
Om mærkernes forvekslelighed anførte indsigers fuldmægtig, at fællesmærket – ud over det figurlige element – kun indeholdt bogstaverne DAF
adskilt af prikker. Der er i mærket ingen indikation for, at der skulle være
tale om en forkortelse af Dansk Automobilhandlerforening, og selv om en
forbruger skulle genkende mærkeindehaver, er der ingen regler for, hvordan man udtaler en forkortelse. Med hensyn til spørgsmålet om forvekslelighed henviste indsigers fuldmægtig til især VR 1993 00256 DAF og til EUansøgning nr. 000239921 DAF, som begge er ordmærker.
Indsigers fuldmægtig har gjort gældende, at et fællesmærke som det foreliggende, der tilhører en forening, ikke bør kunne registreres for varer. Foreningens formål er ikke salg eller produktion af varer. En mere korrekt
beskyttelse for sådanne fællesmærker er efter indsigers fuldmægtigs opfattelse ”tjenester, (ikke indeholdt i andre klasser) ydet af foreninger til
foreningens egne medlemmer.”
I brev af 18. oktober 1999 har mærkeindehaver udtrykt forundring over, at
indsiger ikke ved registrering af sit mærke i 1992 blev mødt med krav om
samtykke fra mærkeindehaver under hensyn til registreringen i foreningsregisteret. Mærkeindehaver henledte desuden opmærksomheden på, at
den omtvistede registrering alene er fremkommet, fordi foreningen har
skiftet logo, medens navnet er uforandret.
I et supplerende indlæg af 23. marts 2000 anførte mærkeindehaver, at foreningen i december 1942 fik registreret et figurmærke, som indeholdt bogstaverne D, A og F. Foreningen opnåede herved eneret til at anvende det
pågældende figurmærke og hermed også til at anvende forkortelsen D.A.F.

det materiale, som mærkeindehaver har indleveret, strider mod DAF Trucks
N.V.’s registrerede rettigheder til denne betegnelse.
I brev af 22. november 2000 henviste mærkeindehaver til, at foreningens
målgruppe ikke er forbrugere, hvorfor der aldrig vil opstå tvivl om, at lastbilmærket DAF er én ting, mens D.A.F er noget andet, og at der på ingen
måde er tale om konkurrerende produkter eller virksomheder. Endvidere
lå indsigers varemærkeregistreringer i tid efter mærkeindehavers første
registreringer, hvorfor indsiger ikke kan opponere mod, at foreningens
logo ændres.
Patent- og Varemærkestyrelsen har den 13. februar 2001 truffet afgørelse i
sagen og taget den nedlagte indsigelse delvist til følge med nedennævnte
begrundelse:
”Ifølge fællesmærkelovens § 2 gælder varemærkelovens regler for fællesmærker, i det omfang de efter deres beskaffenhed kan finde anvendelse.
Varemærkelovens regler om forvekslelighed finder anvendelse på fællesmærker.
Efter varemærkelovens § 15, stk. 1, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

„1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller
2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med
eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af
samme eller lignende art.“
Ved vurderingen af, om der er lighed mellem mærkerne, skal der særligt
lægges vægt på en sammenligning af de synsmæssige, lydlige og
begrebsmæssige indtryk af mærkerne. Sammenligningen skal indgå i en
helhedsvurdering af, om der er lighed mellem mærkerne. Endvidere skal
mærkernes adskillelsesevne og dominerende mærkebestanddele indgå i
vurderingen.
a) Sammenligning af mærkerne:
Indsigers mærker: VR 1993 00256 DAF <w>, VR 1992 01181 DAF <fig>,
VR 1983 01932 DAF SPACECAB <w>, VR 1981 01512 DAF, VISAR samt
EU-varemærker 239905 <fig> DAF, 239921 DAF <w>, 239947 DAF <fig>,
239962 DAF SPORT <fig> og 739847 DAF Endurance <fig>. EU-mærkerne er alle registrerede ved afgørelsen af denne indsigelse.

Mærkeindehaver anførte videre, at foreningen har anvendt forkortelsen
D.A.F. siden foreningens stiftelse i 1938, ligesom foreningen har registreret
forkortelsen i foreningsregistret midt i 1940’erne og siden 1949 med fornyelse hvert tiende år, senest i 1999. Foreningen har således altid anvendt
forkortelsen som led i sin markedsføringsmæssige aktivitet. Til illustration
heraf har foreningen indsendt diverse publikationer fra foreningens forlag,
som siden foreningens stiftelse har forsynet såvel medlemmer som andre
forhandlere m.fl. med forskellige blanketter for formularer. Derudover har
foreningen udgivet forskellige publikationer, herunder et brugtbilskatalog.
Foreningen har desuden afgivet responsa til brug i retssager, varemærkeansøgninger samt henvendelser fra Det Danske Handelskammer. Det er
derfor foreningens opfattelse, at foreningen ved ibrugtagning og ved den
omfattende markedsføring har opnået ret til forkortelsen D.A.F, som nyder
beskyttelse efter fællesmærkeloven og efter varemærkeloven. Videre er
det foreningens opfattelse, at foreningen havde ret til forkortelsen D.A.F, da
DAF Trucks fik registreret sine varemærker i begyndelsen af 1980’erne og
1990’erne.

Indehavers mærke: D.A.F KVALITET <fig>.

Mærkeindehaver henviste til, at det følger af varemærkelovens § 10, at
DAF Trucks som yngre rettighedshaver ikke kan gøre indsigelse mod Danmarks Automobilhandler Forening, hvis foreningen har opnået ret til forkortelsen D.A.F.

Det angrebne fællesmærke er i klasse 4 registreret for „olier og fedtstoffer
til industrielle formål (dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier),
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmidler)“, i klasse 12 for „køretøjer og befordringsmidler“, i klasse 17 for „gummi, slanger, dog ikke af
metal“ og i klasse 37 for „installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed“.

Det er derfor mærkeindehavers opfattelse, at indsiger ikke kan forbyde
mærkeindehaver at anvende det registrerede fællesmærke samt forkortelsen D.A.F. Der er ingen nævneværdig lighed mellem det registrerede mærke
og indsigers figurmærke. Den eneste lighed er, at bogstaverne D, A og F
indgår i mærkerne, men udformningen af bogstaverne og helhedsindtrykket
er i det hele forskelligt, og forvekslelighed kan derfor ikke antages at opstå.
Indsigers fuldmægtig fremhævede i brev af 3. november 2000, at det registrerede fællesmærke i modsætning til det ældre mærke FR 1942 00026
ikke indeholdt nogen henvisning til ”Danmarks Automobilforhandler Forening”, men udelukkende bestod af ordet DAF med tilhørende figurelement.
Mærkeindehavers og indsigers mærker har kunnet sameksistere i en årrække, hovedsageligt fordi risikoen for forveksling hos forbrugerne mindskedes betydeligt ved den udtrykkelige henvisning til ”Danmarks Automobilforhandler Forening” i umiddelbar forbindelse med betegnelsen DAF. Den
isolerede registrering og brug af betegnelsen DAF, som også fremgår af
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I samtlige indsigers mærker indgår elementet DAF, og i en række af mærkerne er dette element tilføjet yderligere mærkebestanddele samt figurer.
DAF indgår som et fremtrædende element i alle mærker. 5 af indsigers
påberåbte registreringer angår DAF uden yderligere ordelementer, de 3
heraf i figurlig udformning.
Det angrebne mærke består af et figurligt element med en stiliseret gengivelse af udsynet gennem forruden af en bil til en landevej med grøn rabat
og en sol i horisonten. Under figuren er bogstaverne D og A samt A og F
adskilt af svævende prikker, og under dette igen står KVALITET.
b) Sammenligning af varer og tjenesteydelser:
Hvad indsigers mærker hver især er registreret for fremgår af de vedhæftede bilag.

Der foreligger således sammenfald af varer og tjenesteydelser, hvad angår de varer som fællesmærket omfatter i klasse 12, og for så vidt angår
tjenesteydelserne ”vedligeholdelse og reparation af køretøjer” i klasse 37
mellem det registrerede mærke og EU-registreringerne 239905, 239921
og 239947. Med EU 739847 er der sammenfald af tjenesteydelser for så
vidt angår ”vedligeholdelse og reparation af befordringsmidler” i klasse
37.
Med VR 1983 01932, VR 1992 01181 og VR 1993 00256 og EU 239962
foreligger der varesammenfald for samtlige varer i klasse 12. Der er ikke
varesammenfald med VR 1981 01512.
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c) Konklusion
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De tre omdiskuterede fællesmærker ser således ud:

Ved registreringerne VR 1993 00256 og EU 239921 har indsiger som
udgangspunkt opnået eneret til mærkeelementet DAF for bl.a. de varer og
en del af de tjenesteydelser, som det angrebne fællesmærke er registreret
for i klasserne 12 og 37. Disse registreringer ligger alle tidsmæssigt forud
for registreringen af fællesmærket.
Ved en bedømmelse af mærkernes forvekslelighed er det styrelsens opfattelse, at det bærende element i det angrebne mærke er D.A.F. Der må ved
denne bedømmelse lægges mindre vægt på elementet KVALITET, da det
kun i meget ringe omfang og måske slet ikke har adskillelsesevne for de
varer og tjenesteydelser, som fællesmærket er registreret for, idet dette
mærkeelement har karakter af ren anprisning. Mærkerne er derfor efter
styrelsens opfattelse forvekslelige. Det forhold, at bogstaverne i DAF i det
angrebne mærke er adskilt ved svævende prikker og yderligere indeholder et figurligt element findes ikke at kunne føre til, at mærkerne ikke anses
for at være forvekslelige, idet mærkerne såvel syns- som udtalemæssigt
indeholder mange fælles træk. Styrelsen finder ikke, at prikkerne i det
angrebne mærke kan føre til et andet resultat, da disse ikke nødvendigvis
medfører, at hverken udtalen eller det synsmæssige indtryk forandres.

(FR 1998 00014)

Det forhold, at mærkeindehaver og indsiger ikke beskæftiger sig med
samme virksomhedsområde kan ikke føre til en lempeligere forvekslelighedsbedømmelse, da denne bedømmelse tager udgangspunkt i, hvad et
mærke søges registreret for og ikke ansøgerens virkefelt.
Hvad angår mærkeindehavers tidligere registrering (FR 1942 00026) bemærkes, at den ud over bogstavsammensætningen DAF indeholder ordene DANMARKS AUTOMOBIL FORHANDLER FORENING samt et fremtrædende figurligt element. Dette mærke er derfor efter en helhedsvurdering næppe forveksleligt med indsigers mærker, hvilket er årsagen til, at
dette mærke ikke har været fremdraget som registreringshindring for
indsigers registreringer.

(FR 1998 00013)

At indsiger ikke blev afkrævet samtykke fra mærkeindehaver med hensyn
til dennes registrering i foreningsregisteret skal ses i lyset af styrelsens
praksis på dette område, hvorefter samtykke kun kræves, når der foreligger fuldstændig identitet mellem en registrering i dette register og det ansøgte mærke. Sådan identitet foreligger ikke.
Mærkeindehaver har indsendt materiale til dokumentation af brug. Materialet er opregnet i et vedhæftet bilag. Dette materiale viser ikke brug af
mærket for de varer og tjenesteydelser, som det angrebne mærke er registreret for, idet der i det hele er tale om materiale, som en forening stiller til
rådighed for sine medlemmer, eller omhandler tjenesteydelser, som en
forening yder til sine medlemmer.

(FR 1998 00012)
De af DAF Trucks påberåbte varemærker har følgende udseende:

Det bemærkes videre, at det forhold, at et mærke måtte være brugt forud
for ansøgningstidspunktet ikke medfører, at den varemærkeret, der er opstået ved denne ibrugtagning, kan overføres til ansøgningen, jf. herved
Ugeskrift for Retsvæsen 1981, side 111 (H).
Indsigelsen tages til følge for så vidt angår de varer, som fællesmærket er
registreret for i klasserne 12 og 37. Denne del af registreringen erklæres
derfor ugyldig og ophæves i medfør af § 23 i varemærkeloven. Registreringen opretholdes for samtlige de varer, som mærket er registreret for i klasserne 4 og 17.”
Denne afgørelse indbragte Danmarks Automobilhandler Forening, v/
Advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen, med brev af 4. april 2001 for
Patentankenævnet med påstand om, at mærkeindehavers registrering
opretholdes.
I brev af 8. maj 2001 uddybede klager nærmere sin påstand med følgende:
”I fortsættelse af mine breve af 4. og 18. april 2001 skal jeg hermed uddybe
Danmarks Automobilforhandler Forenings klage over Patent- og
Varemærkestyrelsens 3 enslydende afgørelser af 13. februar 2001 vedrørende Danmarks Automobilforhandler Forenings registrering af tre fællesmærker (FR 1998 00012, FR 1998 00013 og FR 1998 00014). Patent- og
Varemærkestyrelsen bestemte, at registreringen af de tre fællesmærker
ikke kunne opretholdes i klasserne 12 og 37 (køretøjer m.v. og reparationsvirksomhed m.v.). Derimod kunne registreringen opretholdes i klasserne 4
og 17 (olier og fedtstoffer m.v. og gummiprodukter m.v.).
Afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen var foranlediget af indsigelser af 25. januar 1999 fra DAF Trucks N.V., Holland, som anførte, at registreringen af de tre fællesmærker krænkede figur- og ordmærker registreret af
DAF Trucks.
Danmarks Automobilforhandler Forening bestrider, at DAF Trucks besidder rettigheder, som er til hinder for registreringen af de tre fællesmærker i
klasserne 12 og 37, endsige i klasserne 4 og 17, hvor Patent- og
Varemærkestyrelsen opretholdt registreringen. Begrundelsen herfor er følgende.

Om ligheden mellem mærkerne har Patent- og Varemærkestyrelsen anført
følgende i alle tre afgørelser:
”Ved en bedømmelse af mærkernes forvekslelighed er det styrelsens opfattelse, at det bærende element i det angrebne mærke er D.A.F. Mærkerne
er derfor efter styrelsens opfattelse forvekslelige. Det forhold, at bogstaverne
i DAF i det angrebne mærke er adskilt ved svævende prikker og yderligere
indeholder et figurligt element findes ikke at kunne føre til, at mærkerne ikke
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anses for at være forvekslelige, idet mærkerne såvel syns- som udtalemæssigt
indeholder mange fælles træk. Styrelsen finder ikke, at prikkerne i det angrebne mærke kan føre til et andet resultat, da disse ikke nødvendigvis
medfører, at hverken udtalen eller det synsmæssige indtryk forandres.”
Det bestrides, at de tre fællesmærker er udformet således, at der er risiko
for forveksling med DAF Trucks registrerede mærker. Både Danmarks Automobilforhandler Forenings mærker og DAF Trucks mærker indeholder
bogstaverne D, A og F, men udformningen af bogstaverne er vidt forskellig.
DAF Trucks anvender massive specielt designede skulpturelle bogstaver,
hvoraf A´et end ikke er et A i gængs forstand, men snarere en figur, som
leder tankerne hen på et A. Danmarks Automobilforhandler Forening anvender derimod i de tre fællesmærker bogstaverne D, A, og F, som alle
fremtræder som bogstaver i gængs forstand. I modsætning til DAF Trucks
anvender Danmarks Automobilforhandler Forening tynde bogstaver, som
er adskilt af prikker.
Yderligere er helhedsindtrykket af Danmarks Automobilforhandler Forenings mærker og DAF Trucks mærker vidt forskelligt. Danmarks Automobilforhandler Forenings tre fællesmærker er designet af kunstneren Per
Arnoldi.
Øverst på Danmarks Automobilforhandler Forenings tre fællesmærker er
en figur, som medvirker til at give dette helhedsindtryk, som er vidt forskelligt fra DAF Trucks Mærker.
De to første mærker fra DAF Trucks indeholder de tre skulpturelle bogstaver placeret oven på en bjælke, mens det sidste mærke indeholder de tre
skulpturelle bogstaver samt ordet ”sport” placeret inden for en linie, som
muligvis er konturerne af den øverste del af en lastbils førerhus. Motiverne
og selve opbygningen af Danmarks Automobilforhandler Forenings fællesmærker og DAF Trucks mærker er dermed vidt forskellige og giver ikke
anledning til forveksling.
Videre er udtalen af bogstaverne D, A og F forskellig i Danmarks Automobilforhandler Forenings mærker og i DAF Trucks mærker. Bogstaverne i
Danmarks Automobilforhandler Forenings fællesmærker udtales enkeltvis, hvilket tydeliggøres af, at bogstaverne er adskilt af prikker. Bogstaverne
i DAF Trucks mærke udtales som et ord. Den forskellige udtale og i øvrigt
forskellen mellem Danmarks Automobilforhandler Forening og DAF Trucks
er velkendt inden for automobilbranchen i Danmark, og også derfor er der
ikke risiko for forveksling.
Hertil kommer, at DAF Trucks slet ikke har rettigheder til bogstaverne D, A
og F, som kan forhindre Danmarks Automobilforhandler Forening i at anvende de samme bogstaver i fællesmærkerne.
Allerede i 1942 fik Danmarks Automobilforhandler Forening registreret følgende figurmærker som fællesmærker (FR 1942 00026), jfr. bilag A og B:

Fællesmærkerne forestiller et bilrat, hvor bogstaverne D, A og F er placeret
inde i rattet. Rundt om det ene rat er skrevet ”Danmarks Automobilforhandler Forening” , mens der rundt om det andet rat er skrevet ”medlem af
Danmarks Automobilforhandler Forening”. Denne registrering er fortsat i
kraft. Figurerne blev ligesom de tre nye fællesmærker registreret i klasserne 4, 12, 17 og 37. Hertil kommer at Danmarks Automobilforhandler
Forening også i adskillige år har anvendt en anden lignende figur,

som også forestiller et rat, hvori er placeret bogstaverne D, A og F, jfr. bilag C-F.
Danmarks Automobilforhandler Forening blev stiftet i 1938 og har anvendt
forkortelsen ”D.A.F.” i sit virke. Forkortelsen ”D.A.F.” har desuden siden 1940´erne
været optaget i foreningsregisteret som binavn til Danmarks Automobilfor-
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handler Forening, jfr. bilag G-I. Det følger af lov om foreningsregistre, at
§ 1. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Registeret for Foreninger) kan efter stedfunden anmeldelse - optages her i landet hjemmehørende foreninger eller sammenslutninger med lovligt øjemed, for så vidt de ikke kan
optages i andre af staten oprettede registre.
Stk. 2. Ved optagelse i registeret opnås eneret til benyttelse af foreningens eller sammenslutningens navn, kendetegn og sådanne betegnelser,
hvorunder foreningen eller sammenslutningen drives eller dens afdelinger kendes.
Danmarks Automobilforhandler Forening har dermed også i kraft af registreringen i foreningsregisteret haft en beskyttet eneret til forkortelsen ”D.A.F.”.
Denne beskyttelse var gældende, da DAF Trucks fik registreret sine mærker, og beskyttelsen var gældende, da Danmarks Automobilforhandler
Forening fik registreret de tre nye fællesmærker i 1998, jfr. bilag I.
Danmarks Automobilforhandler Forening har således haft velerhvervede
registrerede rettigheder til to figurmærker og forkortelsen ”D.A.F.” allerede
på det tidspunkt, hvor DAF Trucks fik registreret sine mærker.
Som bilag J-M vedlægges yderligere materiale, som dokumenterer Danmarks Automobilforhandler Forenings brug af fællesmærkerne.
Om dette anfører Patent- og Varemærkestyrelsen, at
”Hvad angår mærkeindehavers tidligere registrering (FR 1942 00026) bemærkes, at den ud over bogstavsammensætningen DAF indeholder ordene DANMARKS AUTOMOBIL FORHANDLER FORENING samt et fremtrædende figurligt element. Dette mærke er derfor efter en helhedsvurdering næppe forveksleligt med indsigers mærker, hvilket er årsagen til, at
dette mærke ikke har været fremdraget som registreringshindring for
indsigers registreringer.”
Hertil bemærkes, at Danmarks Automobilforhandler Forening ikke har anset
sine mærker for forvekslelige med DAF Trucks oven for viste tre figurmærker
og derfor aldrig har fundet anledning til at gøre indsigelser mod disse, selv
om Danmarks Automobilforhandler Forening også før DAF Trucks registreringer har haft registreret ret til betegnelsen ”D.A.F.” og til mærker indeholdende bogstaverne D, A og F. Det bestrides, at det bærende element i
Danmarks Automobilforhandler Forenings gamle fællesmærker – som anført
af Patent- og Varemærkestyrelsen – ikke skulle være bogstaverne D, A og
F i samme omfang som i de varemærker og fællesmærker, som nærværende sag drejer sig om. Når man ser på Danmarks Automobilforhandler
Forenings gamle figurmærker lægger man mærke til bogstaverne D, A og F,
som alle er skrevet med fed skrift, mens man kun ved nærmere eftersyn
bemærker teksten (”medlem af Danmarks Automobilforhandler Forening”
og ”Danmarks Automobilforhandler Forening”), som løber langs med rattets omkreds. Og først i anden omgang opdager man, at de tre bogstaver er
placeret inde i et rat.
Det står uvist, hvorfor Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder ikke i sin tid blev fremdraget som registreringshindring for DAF Trucks
mærker, eftersom Patent- og Varemærkestyrelsen i dag netop lægger vægt
på de tre bogstaver D, A og F, og eftersom Danmarks Automobilforhandler
Forening på tidspunktet for DAF Trucks registreringer havde (registrerede)
rettigheder til såvel forkortelsen ”D.A.F.” som til figurmærker, hvis fremtrædende element var bogstaverne D, A og F. Det vides ikke, om Patentdirektoratet dengang har været opmærksom på Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder, men hvis man har været opmærksom herpå,
må man have fundet, at der dengang ikke var risiko for forveksling.
Som nævnt har Danmarks Automobilforhandler Forening ikke hidtil fundet
anledning til at gøre indsigelser over DAF Trucks registreringer. Det vil imidlertid være absurd, hvis DAF Trucks skal have mulighed for at udnytte Danmarks
Automobilforhandler Forenings hidtidige tolerance og benytte sine registreringer til at forhindre Danmarks Automobilforhandler Forening i at få registreringer, som ligger i forlængelse af Danmarks Automobilforhandler Forenings
tidligere registreringer, og hvori indgår bogstaverne D, A og F, som Danmarks
Automobilforhandler Forening notorisk har haft ret til at anvende i årtier, også
før DAF Trucks registreringer. Som indehaver af de senest registrerede mærker må DAF Trucks acceptere Danmarks Automobilforhandler Forenings registrering af de tre nye fællesmærker, som alene har det til fælles med DAF
Trucks mærker, at bogstaverne D, A og F indgår. Retten til forkortelsen ”D.A.F”
har Danmarks Automobilforhandler Forening imidlertid som nævnt fået registreret i foreningsregistret i 1969, ligesom Danmarks Automobilforhandler Forenings gamle (heraf to registrerede) fællesmærker som hovedelement bestod
af bogstaverne D, A og F. Danmarks Automobilforhandler Forening har derfor
naturligvis ret til at fortsætte med at anvende bogstaverne D, A og F i sine
fællesmærker.
Ydermere har Danmarks Automobilforhandler Forening også gennem sit virke
opnået ret til at anvende forkortelsen ”D.A.F”. Forkortelsen (der som nævnt
også er blevet registreret) har været anvendt af Danmarks Automobilforhandler Forening i årtier, som det fremgår af sagens bilag – se for eksempel bilag
X, som er forsiden af ”D.A.F.s brugtbilkatalog” fra maj 1963. Brugtbilkataloget
udkommer stadig 4 gange om året i et oplag på 6.000 eksemplarer, hvoraf kun
ca. 1.000 sendes til Danmarks Automobilforhandler Forenings medlemmer,
mens resten sendes til pengeinstitutter, finansieringsselskaber, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og biblioteker. Danmarks Automobilforhandler Forening og medlemmerne har derfor tillige via markedsmæssig aktivitet
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opnået ret til at anvende forkortelsen ”D.A.F” og dermed også til at anvende
den i de nye fællesmærker, når blot fællesmærkerne ikke af anden grund
måtte være sammenlignelige med DAF Trucks registrerede figurmærker.
Under alle omstændigheder er Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder til forkortelsen ”D.A.F.” i sig selv eller som del af et figurmærke ældre end
de rettigheder, som DAF Trucks måtte have. Selv om Danmarks Automobilforhandler Forening måtte have mistet retten til at gøre indsigelser gældende over
for anvendelsen af DAF Trucks registrerede mærker – hvilket i øvrigt bestrides
-, følger det af fællesmærkeloven, jfr. varemærkelovens § 10, at
“I de i §§ 8 og 9 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre varemærke ikke forbyde brugen af et ældre varemærke, selv om indehaveren
af det ældre varemærke ikke længere kan gøre sin ret gældende mod det
yngre varemærke.
Stk. 2. I de i § 9 omhandlede tilfælde kan det, hvis det findes rimeligt,
bestemmes, at et af varemærkerne eller begge kun må anvendes på en
særlig måde, for eksempel i en vis udformning eller med tilføjelse af en
stedsangivelse.”
Af varemærkelovens § 10 følger således, at DAF Trucks som den i givet fald
yngre rettighedshaver ikke kan gøre indsigelser mod Danmarks Automobilforhandler Forening, fordi Danmarks Automobilforhandler Forening har
opnået ret til forkortelsen D.A.F.
Eftersom Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder til forkortelsen ”D.A.F.” er stiftet ved registreringer, som ligger forud for DAF Trucks
registreringer, og i øvrigt notorisk også ved brug, kan betragtningerne bag
dommen UfR 1981.111 H, hvortil Patent- og Varemærkestyrelsen henviser, heller ikke føre til, at registrering af de tre fællesmærker må nægtes.
Yderligere bestrides det, at det er korrekt, når Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at
”Det forhold, at mærkeindehaver og indsiger ikke beskæftiger sig med
samme virksomhedsområde kan ikke føre til en lempeligere forvekslelighedsbedømmelse, da denne bedømmelse tager udgangspunkt i, hvad et
mærke søges registreret for og ikke ansøgerens virkefelt.”
Ved afgørelsen af, om der kan ske forveksling, er det ikke afgørende, hvilke
klasser et varemærke/fællesmærke er registeret i, men derimod af selve
brugen.
Det følger af fællesmærkeloven, jfr. varemærkelovens § 4, at
”Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes
samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis
1) tegnet er identisk med varemærket og de varer eller tjenesteydelser, for
hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller
2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.”
Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme
eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også
for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i
landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet.
[...]”
Afgørende efter varemærkelovens § 4 er dermed, om anvendelsen af de to
varemærker kan give anledning til forvekslelighed. Forhandling af nye
personvogne adskiller sig afgørende fra handel med lastbiler, for eksempel af
mærket DAF. Det er køretøjer af forskellig funktion og vidt forskellig pris, og
nye personvogne sælges som standardvarer – oftest til private -, mens salg af
lastbiler normalt sker efter en ofte betragtelig individuel tilpasning til køberens
– en erhvervsdrivende – brug af lastbilen.
Selv om man imidlertid måtte nå frem til, at der i nærmere bestemt omfang
er branchesammenfald, er der ikke reel risiko for forveksling af de to varemærker. Dette følger af en samlet bedømmelse af Danmarks Automobilforhandler Forenings tre nye fællesmærker og DAF Trucks mærker, ligheden
mellem mærkerne og de varer, som de repræsenterer, samt mærkernes indarbejdelse, deres anvendelse, markedsføring, distribution og køberkreds. Der er
så store forskelle heri, at en sådan samlet vurdering fører til, at der ingen reel
risiko er for, at DAF Trucks’ kunder m.v. vil komme ud for situationer, hvor
Danmarks Automobilforhandler Forening og foreningens medlemmers brug af
de tre figurmærker vil give anledning til forveksling.
Det gentages for en ordens skyld, at Danmarks Automobilforhandler Forening som nævnt har ret til at anvende bogstaverne D, A og F i de tre nye
fællesmærker, allerede fordi Danmarks Automobilforhandler Forening har en
årtier gammel ret til forkortelsen ”D.A.F.”, som også finder udtryk i Danmarks
Automobilforhandler Forenings fællesmærke registreret i 1942.
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Om Danmarks Automobilforhandler Forenings brug af de tre fællesmærker, har
Patent- og Varemærkestyrelsen anført, at
”Mærkeindehaver har indsendt materiale til dokumentation af brug. Materialet er opregnet i et vedhæftet bilag. Dette materiale viser ikke brug af
mærket for de varer og tjenesteydelser, som det angrebne mærke er registreret for, idet der i det hele er tale om materiale, som en forening stiller til
rådighed for sine medlemmer, eller omhandler tjenesteydelser, som en
forening yder til
sine medlemmer.”
Hertil bemærkes, at der gøres brug af de 3 fællesmærker i overensstemmelse med den skete registrering i klasserne 4, 12, 17 og 37. Af fællesmærkelovens § 1, stk. 1 og 2 fremgår, at
stk. 1. Et fællesmærke er et kollektivmærke eller et garantimærke.

Stk. 2. Et kollektivmærke er et særligt kendetegn, der tilhører en forening af
erhvervsdrivende, og som dens medlemmer benytter eller agter at benytte
til varer eller tjenesteydelser.
Danmarks Automobilforhandler Forenings medlemmer er autoriserede
nyvognsforhandlere og autoriserede værksteder, og jeg vedlægger som
bilag N-T materiale, som dokumenterer medlemmernes brug af fællesmærkerne i forbindelse med salg af og brug af olier og fedtstoffer m.v.
(klasse 4), salg af køretøjer (klasse 12), salg af og brug af gummiprodukter
m.v. (klasse 17) og medlemmernes reparationsvirksomhed (klasse 37).
Allerede Danmarks Automobilforhandler Forenings første registrerede
fællesmærke fra 1942 blev registreret i disse fire klasser. Jeg henviser til
nærmere beskrivelse af de enkelte bilag under bilagsfortegnelsen. Brugen af fællesmærkerne er meget væsentlig for medlemmerne i deres markedsføring.
Det tidligere i sagen anførte fastholdes.”
Heroverfor har indsiger DAF Trucks N.V., Holland, v/ Budde, Schou &
Ostenfeld A/S, i brev af 23 juli 2001 anført følgende:
” Der anmodes om stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, d.v.s at fællesmærkeregistreringerne erklæres for ugyldige og ophæves for så vidt angår klasse 12 og 37.
Vi skal i det hele henvise til de i Patent- og Varemærkestyrelsens
indsigelsesafgørelse anførte argumenter for mærkernes forvekslelighed,
nemlig:
§ Mærkeelementet DAF udgør det bærende element i de angrebne mærker.
§Tilstedeværelsen af svævende prikker mellem bogstaverne og de figurlige elementer kan ikke føre til et andet resultat.
§Synsmæssigt og udtalemæssigt indeholder mærkerne mange fælles træk.
§Ansøgerens, Danmarks Automobilforhandler Forenings, virkefelt er ikke
relevant for forvekslelighedsbedømmelsen, da forholdet på registeret er
afgørende herfor.
§FR 1942 00026 er ikke forvekslelig med indsigers mærke, da det ikke er
fremdraget som registreringshindring.
§Der er ikke identitet mellem den i foreningsregisteret anførte registrering
og indsigers mærker.
Med hensyn til modpartens argumentation skal det anføres, at:
§ bogstavernes forskellige udformning ikke påvirker helhedsindtrykket i
forvekslelighedsvurderingen, hvorefter ordet/forkortelsen DAF udgør det
dominerende element. Der abstraheres således næppe herfra på grundlag af den forskelligartede udformning af bogstaverne.
§I henhold til den administrative praksis er mærkernes orddel det element,
der primært tages hensyn til i forvekslelighedsvurderingen.
§Fællesmærkeregistreringen FR 1942 00026 kan ikke betragtes som udtryk for nogen eneret til bogstavskombinationen DAF, idet disse bogstaver
som følge af mærkets figurlige udformning som et rat, der omkranser bogstaverne, kan opfattes i vilkårlig rækkefølge. Som følge heraf kan mærket som følge af D’ets midterstilling i ratkransen - umiddelbart læses og opfattes som forkortelsen ADF ligesåvel som forkortelsen DAF. Dette synspunkt
er i tråd med Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af denne gamle
fællesmærkeregistrering.
§ Det bestrides, at Danmarks Automobilforhandler Forening som følge af
registreringen i foreningsregisteret har opnået nogen eneret til DAF i alenestilling. Forkortelsen er altid anvendt i kombination med det fulde navn,
Danmarks Automobilforhandler Forening, og det er netop det forhold, at
forkortelsen nu er ansøgt i alenestilling, som udgør baggrunden for
indsigelserne.
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§Det forhold, at Patent- og Varemærkestyrelsen i dag netop lægger vægt på
bogstavs-kombinationen DAF skyldes indsigers registrerede eneret til disse
bogstaver/denne forkortelse, jfr. VR 1993 00256 og EU 239921, som der
henvises til i Patent- og Vare-mærkestyrelsens indsigelsesafgørelse.

Bestemmelsen i § 10 skal så forhindre, at den, der efter § 8 eller 9 har kunnet
beholde sin varemærkeregistrering, ikke kan forbyde indehaveren af den
ældre ret at bruge sit varemærke. Det er Styrelsens opfattelse, at bestemmelsen ikke er anvendelig i det foreliggende tilfælde.

§ DAF Trucks N.V. må efter omstændighederne betragtes som den ældre
rettighedshaver, hvorfor henvisningen til Varemærkelovens § 10 ikke er
relevant.

Der er ikke mærke-lighed mellem mærkeindehavers og indsigers figurmærker. Men indsiger har imellem sine varemærkeregistreringer to ordmærker, der består af bogstaverne DAF. Ved registreringen af et ordmærke
får indehaver beskyttelse imod andres brug af ordet, også hvor det er
registreret i forskellige figurlige udformninger. Bogstaverne DAF er indeholdt i mærkeindehavers mærke, og Styrelsen skal herefter bede Ankenævnet om at se bort fra vores udtalelse af 7. september 2001.

§Skønt spørgmålet om brugspligtsbestemmelsens overholdelse henhører
til den verserende ophævelsessag mod FR 1942 00026, skal vi for nærværende gøre gældende, at der på trods af henvisningen til Fællesmærkelovens § 1, stk. 2 om medlemmers benyttelse ikke er dokumenteret kommerciel brug af mærket DAF i forbindelse med markedsføring/salg af befordringsmidler til brug på land. Der udbydes/sælges således ingen biler
under varemærket DAF på vegne Danmarks Automobilforhandler Forening, idet foreningens medlemmer benytter andre bilmærker, såsom
OPEL, FIAT, CITROEN etc.
På baggrund af ovenstående bemærkninger skal vi henstille, at Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. februar 2001 stadfæstes, og at FR
1998 00012, FR 1998 00013 og FR 1998 00014 nægtes registrering for så
vidt angår klasse 12 og 37.”
Den 7. september 2001 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende
erklæring:
” Såvel de angrebne mærker som de påberåbte mærker er figurmærker
indeholdende bogstaverne DAF eller D · A · F. Havde enten de angrebne
eller de påberåbte varemærker været ordmærker, ville Styrelsen have
henstillet til Ankenævnet at stadfæste den trufne afgørelse.
Som mærkerne er stillet op overfor hinanden i den uddybende ankebegrundelse af 8. maj 2001 fra indehavers advokat, er vi imidlertid mest
tilbøjelige til at mene, at den for alle mærkers vedkommende særprægede
figurlige udformning gør, at der ikke er lighed mellem mærkerne.
Såfremt Ankenævnet kan tilslutte sig denne vurdering, kan sagen sendes
tilbage til Styrelsen til fortsat behandling.”
Herefter er styrelsen den 1. oktober 2001 fremkommet med en supplerende erklæring:
” I udtalelse til Ankenævnet af 7. september 2001 har Styrelsen anført, at
hvis enten de angrebne eller de påberåbte varemærker havde været ordmærker, ville Styrelsen have henstillet til Ankenævnet at stadfæste den af
Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse.
Vi er nu af indklagedes fuldmægtig blevet gjort opmærksom på, at 2 af
indsigers mærkerne rent faktisk er ordmærker, bestående alene af ordet
DAF. Det drejer sig om VR 1993 00256 og EU-registrering 239947.
En fornyet gennemgang af mærkeindehavers ankebegrundelse af 8. maj
2001 anfør te, får herefter ikke Styrelsen til at frafalde, hvad der fra
Indsigelsesafdelingen er anført i afgørelsens konklusion vedrørende
mærkernes forvekslelighed. Det samme gælder for det, der er anført i konklusionen vedrørende mærkeindehavers tidligere registreringer, dels i
Foreningsregistret, dels som fællesmærke under nr. FR 1942 00026. Endvidere er Styrelsen enig i bemærkningerne i indsigelsesafgørelsen om
udgangspunktet for forvekslelighedsbedømmelse i forhold til, hvad et
mærke bruges for/er søgt registreret for. Forbrugerne vil i dette tilfælde
kunne antage, at der er en forbindelse med det ældre varemærke
Hvad angår mærkeindehavers henvisning til passivitetsparagrafferne 8 10 i varemærkeloven er det mærkeindehavers mærke, der i dette tilfælde
er det yngre mærke. Mærket ville således kunne bestå, „hvis ansøgningen
er indgivet i god tro, og indehaveren af den ældre ret har været bekendt
med og tålt brugen her i landet af den yngre ret i 5 på hinanden følgende
år.“ § 9 omfatter en yngre ret til et ikke-registreret varemærke. I § 9 er
desuden „5 år“ erstattet med ordene „inden rimelig tid“.
Ingen af disse passivitetsbestemmelser kan bruges i dette tilfælde, da det
yngre mærke er registreret den 13. november 1998, og indehaveren af det
ældre varemærke nedlagde indsigelse imod registreringen den 25. januar
1999. Det skal pointeres, at der med bestemmelserne alene er tænkt på
varemærker, og ikke på andre forretningskendetegn.
Det er imidlertid Styrelsens opfattelse, at mærkeindehaver tænker på
indsigers mærke som det yngre mærke og mærkeindehavers registrering
i Foreningsregistret eller brug af varemærket som den ældre ret. Derfor
mener mærkeindehaver, at da han ikke har gjort indsigelse imod DAF
Trucks N.V.’s registreringer, burde det omvendte også være tilfældet, og
DAF Trucks N.V. skulle således ifølge § 10 ikke kunne fremsætte indsigelse
imod mærkeindehavers senere registrering.
Passivitetsbestemmelserne i varemærkeloven giver hjemmel til at afslå
f.eks. en ophævelsesbegæring, der indgives med påstand om bedre ret til
et varemærke, hvis betingelserne i lovens §§ 8 og 9 i øvrigt er tilstede.
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Vi skal herefter henstille, at indsigelsesafgørelsen stadfæstes.”
Den 30. oktober 2001 bemærkede indsigers fuldmægtig Budde, Schou &
Ostenfeld A/S, at man henholdt dig til sin tidligere argumentation til støtte
for forvekslelighed, hvilket også fandt støtte i styrelsens høringssvar, som
fokuserer på, at der blandt indstævntes prioritetsældre rettigheder findes
to ordmærker bestående af DAF.
Den 30. oktober 2001 fremkom også mærkeindehavers advokat Hjejle,
Gersted & Mogensen med bemærkninger til styrelsens høringssvar. Man
henviste i denne forbindelse til sin supplerende klagebegrundelse af 8.
maj 2001 med bilag.
Dette suppleredes med henvisning til,at Patent- og Varemærkestyrelsen
formentlig har undladt at tage Danmarks Automobilhandler Forenings over
50 år gamle registreringer af figurmærket og ordmærket D.A.F i betragtning. Det fremhævedes i denne forbindelse, at Danmarks Automobilhandler Forening siden 1940’erne har haft forkortelsen D.A.F registreret i
Foreningsregistret og dermed eneret til at anvende denne forkortelse,
også i 1998, hvor de tre omstridte fællesmærker blev registreret.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker meddeler:
KENDELSE:
År 2002, den 25. juni afsagde Ankenævnet (Michael Dorn, Finn Mikkelsen og
J.C. Warnich-Hansen) følgende kendelse i sagen AN 2001 00016

Klage fra
Danmarks Automobilhandler Forening, Danmark v/ Advokatfirmaet Hjejle,
Gersted & Mogensen,
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. februar 2001 vedrørende
fællesmærket FR 1998 00014 D.A.F <fig> efter indsigelse fra DAF Trucks N.V.,
Holland, v/ Budde, Schou & Ostenfeld A/S.
Sagen behandles sammen med AN 2001 00014 og AN 2001 00015.
Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 13. maj 2002.
For klageren mødte advokatfuldmægtig Martin Habersaat, der fremlagde
påstandsdokument af 24. april 2002, støttebilag med Danmarks Automobilforhandler Forenings tre fællesmærker og to yderligere bilag. Fuldmægtig Martin Habersaat procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med påstandsdokumentet og de fremlagte bilag. For indklagede
mødte cand.jur. Louise Holck, der fremlagde påstandsdokument af 29. april
2002 og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet finder, at indsigers ordmærker VR 1993 00256 og EU-registrering 239921 udelukker registrering af det angrebne fællesmærke i klasserne 12 og 37. Ankenævnet tiltræder hermed Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse og styrelsens udtalelse af 1. oktober 2001
til nævnet.
Herefter bestemmes:
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.
Sagens baggrund:
Den 22. april 1998 indleverede Danmarks Automobilhandler Forening en ansøgning om registrering af fællesmærket D.A.F <fig> i
klasse 4 for ”olier og fedtstoffer til industrielle formål (dog ikke spiseolier og
spisefedt eller æteriske olier), smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmidler)”,
klasse 12 for ”køretøjer og befordringsmidler”,
klasse 17 for ”gummi, slanger, dog ikke af metal” og i
klasse 37 for ”installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed”.
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forkortelsen som led i sin markedsføringsmæssige aktivitet. Til illustration
heraf har foreningen indsendt diverse publikationer fra foreningens forlag,
som siden foreningens stiftelse har forsynet såvel medlemmer som andre
forhandlere m.fl. med forskellige blanketter for formularer. Derudover har
foreningen udgivet forskellige publikationer, herunder et brugtbilskatalog.
Foreningen har desuden afgivet responsa til brug i retssager, varemærkeansøgninger samt henvendelser fra Det Danske Handelskammer. Det er
derfor foreningens opfattelse, at foreningen ved ibrugtagning og ved den
omfattende markedsføring har opnået ret til forkortelsen D.A.F, som nyder
beskyttelse efter fællesmærkeloven og efter varemærkeloven. Videre er
det foreningens opfattelse, at foreningen havde ret til forkortelsen D.A.F, da
DAF Trucks fik registreret sine varemærker i begyndelsen af 1980’erne og
1990’erne.
I brev af 25. januar 1999 nedlagde Budde, Schou & Co. A/S, København,
på vegne af DAF Trucks N.V., Holland, indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed i henhold til § 23 i lovbekendtgørelse nr. 162 af 21.
februar 1997.
Indsigelsen er nedlagt under henvisning til, at det registrerede mærke er
forveksleligt med indsigers mærker VR 1993 00256 DAF <w>, VR 1992 01181
DAF <fig>, VR 1983 01932 DAF SPACECAB <w>, VR 1981 01512 DAF, VISAR,
samt med indsigers registrerede EU-varemærker 239905 DAF <fig>, 239921
DAF <w>, 239947 DAF <fig>, 239962 DAF SPORT <fig> og 739847 DAF
Endurance <fig>.
Mærkeindehaver har i brev af 27. maj 1999 anført, at foreningen har været
registreret med angivelsen af disse tre bogstaver i foreningsregistret siden
marts 1969. Mærkeindehaver har måttet acceptere, at indsiger har opnået
registrering af sit enslydende varemærke i marts 1992, uden at foreningen
havde givet samtykke hertil.
Mærkeindehaver henviste til, at udtalen af det registrerede mærke og
indsigers mærker er forskellig, idet det registrerede mærke udtales med
adskillelse mellem bogstaverne, hvorimod indsigers mærker udtales som et
ord på én stavelse. Anvendelsen af de samme bogstaver i mærkerne giver
derfor ikke anledning til forveksling, idet D.A.F er velkendt inden for automobilbranchen i Danmark som forhandlerorganisation og ikke forveksles med varemærket for lastbilen DAF.
Det er mærkeindehavers opfattelse, at figurmærkerne ikke kan sammenlignes eller forveksles, ligesom der ikke er konkurrence mellem mærkeindehaver og fabrikant, importør og forhandler af DAF-lastbiler.
Indsigers fuldmægtig har i brev af 16. august 1999 anført, at styrelsen ikke i
forbindelse med registreringen af nogen af de danske indsigermærker har
fremdraget foreningsregistreringen D.A.F som registreringshindring, ligesom
mærkeindehaver ikke på noget tidspunkt har gjort indsigelse mod indsigers
brug og registrering af DAF i forskellige varianter. Der er derfor indtrådt passivitet med hensyn til at gøre foreningsregistreringen D.A.F gældende i den
foreliggende sag.
Om mærkernes forvekslelighed anførte indsigers fuldmægtig, at fællesmærket – ud over det figurlige element – kun indeholdt bogstaverne DAF
adskilt af prikker. Der er i mærket ingen indikation for, at der skulle være
tale om en forkortelse af Dansk Automobilhandlerforening, og selv om en
forbruger skulle genkende mærkeindehaver, er der ingen regler for, hvordan man udtaler en forkortelse. Med hensyn til spørgsmålet om forvekslelighed henviste indsigers fuldmægtig til især VR 1993 00256 DAF og til EUansøgning nr. 000239921 DAF, som begge er ordmærker.
Indsigers fuldmægtig har gjort gældende, at et fællesmærke som det foreliggende, der tilhører en forening, ikke bør kunne registreres for varer. Foreningens formål er ikke salg eller produktion af varer. En mere korrekt
beskyttelse for sådanne fællesmærker er efter indsigers fuldmægtigs opfattelse ”tjenester, (ikke indeholdt i andre klasser) ydet af foreninger til
foreningens egne medlemmer.”
I brev af 18. oktober 1999 har mærkeindehaver udtrykt forundring over, at
indsiger ikke ved registrering af sit mærke i 1992 blev mødt med krav om
samtykke fra mærkeindehaver under hensyn til registreringen i foreningsregisteret. Mærkeindehaver henledte desuden opmærksomheden på, at
den omtvistede registrering alene er fremkommet, fordi foreningen har
skiftet logo, medens navnet er uforandret.
I et supplerende indlæg af 23. marts 2000 anførte mærkeindehaver, at
foreningen i december 1942 fik registreret et figurmærke, som indeholdt
bogstaverne D, A og F. Foreningen opnåede herved eneret til at anvende det
pågældende figurmærke og hermed også til at anvende forkortelsen D.A.F.
Mærkeindehaver anførte videre, at foreningen har anvendt forkortelsen
D.A.F. siden foreningens stiftelse i 1938, ligesom foreningen har registreret
forkortelsen i foreningsregistret midt i 1940’erne og siden 1949 med fornyelse hvert tiende år, senest i 1999. Foreningen har således altid anvendt

Mærkeindehaver henviste til, at det følger af varemærkelovens § 10, at
DAF Trucks som yngre rettighedshaver ikke kan gøre indsigelse mod Danmarks Automobilhandler Forening, hvis foreningen har opnået ret til forkortelsen D.A.F.
Det er derfor mærkeindehavers opfattelse, at indsiger ikke kan forbyde mærkeindehaver at anvende det registrerede fællesmærke samt forkortelsen D.A.F.
Der er ingen nævneværdig lighed mellem det registrerede mærke og indsigers
figurmærke. Den eneste lighed er, at bogstaverne D, A og F indgår i mærkerne,
men udformningen af bogstaverne og helhedsindtrykket er i det hele forskelligt, og forvekslelighed kan derfor ikke antages at opstå.
Indsigers fuldmægtig fremhævede i brev af 3. november 2000, at det registrerede fællesmærke i modsætning til det ældre mærke FR 1942 00026 ikke
indeholdt nogen henvisning til ”Danmarks Automobilforhandler Forening”, men
udelukkende bestod af ordet DAF med tilhørende figurelement. Mærkeindehavers
og indsigers mærker har kunnet sameksistere i en årrække, hovedsageligt
fordi risikoen for forveksling hos forbrugerne mindskedes betydeligt ved den
udtrykkelige henvisning til ”Danmarks Automobilforhandler Forening” i umiddelbar forbindelse med betegnelsen DAF. Den isolerede registrering og brug af
betegnelsen DAF, som også fremgår af det materiale, som mærkeindehaver
har indleveret, strider mod DAF Trucks N.V.’s registrerede rettigheder til denne
betegnelse.
I brev af 22. november 2000 henviste mærkeindehaver til, at foreningens
målgruppe ikke er forbrugere, hvorfor der aldrig vil opstå tvivl om, at lastbilmærket DAF er én ting, mens D.A.F er noget andet, og at der på ingen
måde er tale om konkurrerende produkter eller virksomheder. Endvidere
lå indsigers varemærkeregistreringer i tid efter mærkeindehavers første registreringer, hvorfor indsiger ikke kan opponere mod, at foreningens logo ændres.
Patent- og Varemærkestyrelsen har den 12. februar 2001 truffet afgørelse i
sagen og taget den nedlagte indsigelse delvist til følge med nedennævnte
begrundelse:
”Ifølge fællesmærkelovens § 2 gælder varemærkelovens regler for fællesmærker, i det omfang de efter deres beskaffenhed kan finde anvendelse.
Varemærkelovens regler om forvekslelighed finder anvendelse på fællesmærker.
Efter varemærkelovens § 15, stk. 1, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

„1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller
2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med
eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af
samme eller lignende art.“
Ved vurderingen af, om der er lighed mellem mærkerne, skal der særligt
lægges vægt på en sammenligning af de synsmæssige, lydlige og
begrebsmæssige indtryk af mærkerne. Sammenligningen skal indgå i en
helhedsvurdering af, om der er lighed mellem mærkerne. Endvidere skal
mærkernes adskillelsesevne og dominerende mærkebestanddele indgå i
vurderingen.

a) Sammenligning af mærkerne:
Indsigers mærker: VR 1993 00256 DAF <w>, VR 1992 01181 DAF <fig>,
VR 1983 01932 DAF SPACECAB <w>, VR 1981 01512 DAF, VISAR samt
EU-varemærker 239905 <fig> DAF, 239921 DAF <w>, 239947 DAF <fig>, 239962
DAF SPORT <fig> og 739847 DAF Endurance <fig>. EU-mærkerne er alle
registrerede ved afgørelsen af denne indsigelse.
Indehavers mærke: D.A.F KVALITET <fig>.
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I samtlige indsigers mærker indgår elementet DAF, og i en række af mærkerne
er dette element tilføjet yderligere mærkebestanddele samt figurer. DAF indgår
som et fremtrædende element i alle mærker. 5 af indsigers påberåbte registreringer angår DAF uden yderligere ordelementer, de 3 heraf i figurlig udformning.
Det angrebne mærke består af et figurligt element med en stiliseret gengivelse af udsynet gennem forruden af en bil til en landevej med grøn rabat
og en sol i horisonten. Under figuren er bogstaverne D og A samt A og F
adskilt af svævende prikker, og under dette igen står KVALITET.
b) Sammenligning af varer og tjenesteydelser:
Hvad indsigers mærker hver især er registreret for fremgår af de vedhæftede bilag.
Det angrebne fællesmærke er i klasse 4 registreret for „olier og fedtstoffer
til industrielle formål (dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier),
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmidler)“, i klasse 12 for „køretøjer og befordringsmidler“, i klasse 17 for „gummi, slanger, dog ikke af
metal“ og i klasse 37 for „installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed“.
Der foreligger således sammenfald af varer og tjenesteydelser, hvad angår
de varer som fællesmærket omfatter i klasse 12, og for så vidt angår tjenesteydelserne ”vedligeholdelse og reparation af køretøjer” i klasse 37 mellem
det registrerede mærke og EU-registreringerne 239905, 239921 og 239947.
Med EU 739847 er der sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår ”vedligeholdelse og reparation af befordringsmidler” i klasse 37.
Med VR 1983 01932, VR 1992 01181 og VR 1993 00256 og EU 239962
foreligger der varesammenfald for samtlige varer i klasse 12. Der er ikke
varesammenfald med VR 1981 01512.

c) Konklusion

stået ved denne ibrugtagning, kan overføres til ansøgningen, jf. herved Ugeskrift for Retsvæsen 1981, side 111 (H).
Indsigelsen tages til følge for så vidt angår de varer, som fællesmærket er
registreret for i klasserne 12 og 37. Denne del af registreringen erklæres
derfor ugyldig og ophæves i medfør af § 23 i varemærkeloven. Registreringen opretholdes for samtlige de varer, som mærket er registreret for i klasserne 4 og 17.”
Denne afgørelse indbragte Danmarks Automobilhandler Forening, v/
Advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen, med brev af 4. april 2001 for
Patentankenævnet med påstand om, at mærkeindehavers registrering
opretholdes.
I brev af 8. maj 2001 uddybede klager nærmere sin påstand med følgende:
”I fortsættelse af mine breve af 4. og 18. april 2001 skal jeg hermed uddybe
Danmarks Automobilforhandler Forenings klage over Patent- og
Varemærkestyrelsens 3 enslydende afgørelser af 13. februar 2001 vedrørende Danmarks Automobilforhandler Forenings registrering af tre fællesmærker (FR 1998 00012, FR 1998 00013 og FR 1998 00014). Patent- og
Varemærkestyrelsen bestemte, at registreringen af de tre fællesmærker
ikke kunne opretholdes i klasserne 12 og 37 (køretøjer m.v. og reparationsvirksomhed m.v.). Derimod kunne registreringen opretholdes i klasserne 4
og 17 (olier og fedtstoffer m.v. og gummiprodukter m.v.).
Afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen var foranlediget af indsigelser af 25. januar 1999 fra DAF Trucks N.V., Holland, som anførte, at registreringen af de tre fællesmærker krænkede figur- og ordmærker registreret af
DAF Trucks.
Danmarks Automobilforhandler Forening bestrider, at DAF Trucks besidder rettigheder, som er til hinder for registreringen af de tre fællesmærker i
klasserne 12 og 37, endsige i klasserne 4 og 17, hvor Patent- og
Varemærkestyrelsen opretholdt registreringen. Begrundelsen herfor er følgende.
De tre omdiskuterede fællesmærker ser således ud:

Ved registreringerne VR 1993 00256 og EU 239921 har indsiger som
udgangspunkt opnået eneret til mærkeelementet DAF for bl.a. de varer og
en del af de tjenesteydelser, som det angrebne fællesmærke er registreret
for i klasserne 12 og 37. Disse registreringer ligger alle tidsmæssigt forud
for registreringen af fællesmærket.
Ved en bedømmelse af mærkernes forvekslelighed er det styrelsens opfattelse, at det bærende element i det angrebne mærke er D.A.F. Der må ved
denne bedømmelse lægges mindre vægt på elementet KVALITET, da det kun
i meget ringe omfang og måske slet ikke har adskillelsesevne for de varer og
tjenesteydelser, som fællesmærket er registreret for, idet dette mærkeelement
har karakter af ren anprisning. Mærkerne er derfor efter styrelsens opfattelse
forvekslelige. Det forhold, at bogstaverne i DAF i det angrebne mærke er
adskilt ved svævende prikker og yderligere indeholder et figurligt element
findes ikke at kunne føre til, at mærkerne ikke anses for at være forvekslelige,
idet mærkerne såvel syns- som udtalemæssigt indeholder mange fælles træk.
Styrelsen finder ikke, at prikkerne i det angrebne mærke kan føre til et andet
resultat, da disse ikke nødvendigvis medfører, at hverken udtalen eller det
synsmæssige indtryk forandres.

(FR 1998 00014)

Det forhold, at mærkeindehaver og indsiger ikke beskæftiger sig med
samme virksomhedsområde kan ikke føre til en lempeligere forvekslelighedsbedømmelse, da denne bedømmelse tager udgangspunkt i, hvad et
mærke søges registreret for og ikke ansøgerens virkefelt.
Hvad angår mærkeindehavers tidligere registrering (FR 1942 00026) bemærkes, at den ud over bogstavsammensætningen DAF indeholder ordene DANMARKS AUTOMOBIL FORHANDLER FORENING samt et fremtrædende figurligt element. Dette mærke er derfor efter en helhedsvurdering næppe forveksleligt med indsigers mærker, hvilket er årsagen til, at
dette mærke ikke har været fremdraget som registreringshindring for
indsigers registreringer.

(FR 1998 00013)

At indsiger ikke blev afkrævet samtykke fra mærkeindehaver med hensyn
til dennes registrering i foreningsregisteret skal ses i lyset af styrelsens
praksis på dette område, hvorefter samtykke kun kræves, når der foreligger fuldstændig identitet mellem en registrering i dette register og det ansøgte mærke. Sådan identitet foreligger ikke.
Mærkeindehaver har indsendt materiale til dokumentation af brug. Materialet er opregnet i et vedhæftet bilag. Dette materiale viser ikke brug af
mærket for de varer og tjenesteydelser, som det angrebne mærke er registreret for, idet der i det hele er tale om materiale, som en forening stiller til
rådighed for sine medlemmer, eller omhandler tjenesteydelser, som en forening yder til sine medlemmer.
Det bemærkes videre, at det forhold, at et mærke måtte være brugt forud
for ansøgningstidspunktet ikke medfører, at den varemærkeret, der er op-
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Hertil kommer, at DAF Trucks slet ikke har rettigheder til bogstaverne D, A og
F, som kan forhindre Danmarks Automobilforhandler Forening i at anvende de
samme bogstaver i fællesmærkerne.
Allerede i 1942 fik Danmarks Automobilforhandler Forening registreret følgende
figurmærker som fællesmærker (FR 1942 00026), jfr. bilag A og B:

Fællesmærkerne forestiller et bilrat, hvor bogstaverne D, A og F er placeret
inde i rattet. Rundt om det ene rat er skrevet ”Danmarks Automobilforhandler Forening” , mens der rundt om det andet rat er skrevet ”medlem af
Danmarks Automobilforhandler Forening”. Denne registrering er fortsat i
kraft. Figurerne blev ligesom de tre nye fællesmærker registreret i klasserne 4,
12, 17 og 37. Hertil kommer at Danmarks Automobilforhandler Forening også i
adskillige år har anvendt en anden lignende figur,
Om ligheden mellem mærkerne har Patent- og Varemærkestyrelsen anført
følgende i alle tre afgørelser:
”Ved en bedømmelse af mærkernes forvekslelighed er det styrelsens opfattelse, at det bærende element i det angrebne mærke er D.A.F. Mærkerne er
derfor efter styrelsens opfattelse forvekslelige. Det forhold, at bogstaverne i
DAF i det angrebne mærke er adskilt ved svævende prikker og yderligere
indeholder et figurligt element findes ikke at kunne føre til, at mærkerne ikke
anses for at være forvekslelige, idet mærkerne såvel syns- som udtalemæssigt
indeholder mange fælles træk. Styrelsen finder ikke, at prikkerne i det angrebne mærke kan føre til et andet resultat, da disse ikke nødvendigvis
medfører, at hverken udtalen eller det synsmæssige indtryk forandres.”
Det bestrides, at de tre fællesmærker er udformet således, at der er risiko for
forveksling med DAF Trucks registrerede mærker. Både Danmarks Automobilforhandler Forenings mærker og DAF Trucks mærker indeholder bogstaverne
D, A og F, men udformningen af bogstaverne er vidt forskellig. DAF Trucks
anvender massive specielt designede skulpturelle bogstaver, hvoraf A´et end
ikke er et A i gængs forstand, men snarere en figur, som leder tankerne hen
på et A. Danmarks Automobilforhandler Forening anvender derimod i de tre
fællesmærker bogstaverne D, A, og F, som alle fremtræder som bogstaver i
gængs forstand. I modsætning til DAF Trucks anvender Danmarks Automobilforhandler Forening tynde bogstaver, som er adskilt af prikker.
Yderligere er helhedsindtrykket af Danmarks Automobilforhandler Forenings
mærker og DAF Trucks mærker vidt forskelligt. Danmarks Automobilforhandler
Forenings tre fællesmærker er designet af kunstneren Per Arnoldi.
Øverst på Danmarks Automobilforhandler Forenings tre fællesmærker er en
figur, som medvirker til at give dette helhedsindtryk, som er vidt forskelligt fra
DAF Trucks Mærker.
De to første mærker fra DAF Trucks indeholder de tre skulpturelle bogstaver placeret oven på en bjælke, mens det sidste mærke indeholder de tre
skulpturelle bogstaver samt ordet ”sport” placeret inden for en linie, som
muligvis er konturerne af den øverste del af en lastbils førerhus. Motiverne
og selve opbygningen af Danmarks Automobilforhandler Forenings fællesmærker og DAF Trucks mærker er dermed vidt forskellige og giver ikke
anledning til forveksling.
Videre er udtalen af bogstaverne D, A og F forskellig i Danmarks Automobilforhandler Forenings mærker og i DAF Trucks mærker. Bogstaverne i
Danmarks Automobilforhandler Forenings fællesmærker udtales enkeltvis, hvilket tydeliggøres af, at bogstaverne er adskilt af prikker. Bogstaverne
i DAF Trucks mærke udtales som et ord. Den forskellige udtale og i øvrigt
forskellen mellem Danmarks Automobilforhandler Forening og DAF Trucks
er velkendt inden for automobilbranchen i Danmark, og også derfor er der
ikke risiko for forveksling.

som også forestiller et rat, hvori er placeret bogstaverne D, A og F, jfr. bilag C-F.
Danmarks Automobilforhandler Forening blev stiftet i 1938 og har anvendt
forkortelsen ”D.A.F.” i sit virke. Forkortelsen ”D.A.F.” har desuden siden
1940´erne været optaget i foreningsregisteret som binavn til Danmarks
Automobilforhandler Forening, jfr. bilag G-I. Det følger af lov om foreningsregistre, at
§ 1. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Registeret for Foreninger) kan - efter
stedfunden anmeldelse - optages her i landet hjemmehørende foreninger
eller sammenslutninger med lovligt øjemed, for så vidt de ikke kan optages
i andre af staten oprettede registre.
Stk. 2. Ved optagelse i registeret opnås eneret til benyttelse af foreningens
eller sammenslutningens navn, kendetegn og sådanne betegnelser, hvorunder foreningen eller sammenslutningen drives eller dens afdelinger
kendes.
Danmarks Automobilforhandler Forening har dermed også i kraft af registreringen i foreningsregisteret haft en beskyttet eneret til forkortelsen ”D.A.F.”.
Denne beskyttelse var gældende, da DAF Trucks fik registreret sine mærker, og beskyttelsen var gældende, da Danmarks Automobilforhandler
Forening fik registreret de tre nye fællesmærker i 1998, jfr. bilag I.
Danmarks Automobilforhandler Forening har således haft velerhvervede
registrerede rettigheder til to figurmærker og forkortelsen ”D.A.F.” allerede
på det tidspunkt, hvor DAF Trucks fik registreret sine mærker.
Som bilag J-M vedlægges yderligere materiale, som dokumenterer Danmarks Automobilforhandler Forenings brug af fællesmærkerne.
Om dette anfører Patent- og Varemærkestyrelsen, at
”Hvad angår mærkeindehavers tidligere registrering (FR 1942 00026)
bemærkes, at den ud over bogstavsammensætningen DAF indeholder
ordene DANMARKS AUTOMOBIL FORHANDLER FORENING samt et fremtrædende figurligt element. Dette mærke er derfor efter en helhedsvurdering næppe forveksleligt med indsigers mærker, hvilket er årsagen til, at
dette mærke ikke har været fremdraget som registreringshindring for
indsigers registreringer.”
Hertil bemærkes, at Danmarks Automobilforhandler Forening ikke har anset
sine mærker for forvekslelige med DAF Trucks oven for viste tre figurmærker
og derfor aldrig har fundet anledning til at gøre indsigelser mod disse, selv
om Danmarks Automobilforhandler Forening også før DAF Trucks registreringer har haft registreret ret til betegnelsen ”D.A.F.” og til mærker indeholdende bogstaverne D, A og F. Det bestrides, at det bærende element i
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Danmarks Automobilforhandler Forenings gamle fællesmærker – som anført af
Patent- og Varemærkestyrelsen – ikke skulle være bogstaverne D, A og F i
samme omfang som i de varemærker og fællesmærker, som nærværende sag
drejer sig om. Når man ser på Danmarks Automobilforhandler Forenings gamle
figurmærker lægger man mærke til bogstaverne D, A og F, som alle er skrevet
med fed skrift, mens man kun ved nærmere eftersyn bemærker teksten
(”medlem af Danmarks Automobilforhandler Forening” og ”Danmarks Automobilforhandler Forening”), som løber langs med rattets omkreds. Og først i anden
omgang opdager man, at de tre bogstaver er placeret inde i et rat.
Det står uvist, hvorfor Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder
ikke i sin tid blev fremdraget som registreringshindring for DAF Trucks mærker,
eftersom Patent- og Varemærkestyrelsen i dag netop lægger vægt på de tre
bogstaver D, A og F, og eftersom Danmarks Automobilforhandler Forening på
tidspunktet for DAF Trucks registreringer havde (registrerede) rettigheder til
såvel forkortelsen ”D.A.F.” som til figurmærker, hvis fremtrædende element var
bogstaverne D, A og F. Det vides ikke, om Patentdirektoratet dengang har
været opmærksom på Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder,
men hvis man har været opmærksom herpå, må man have fundet, at der
dengang ikke var risiko for forveksling.
Som nævnt har Danmarks Automobilforhandler Forening ikke hidtil fundet
anledning til at gøre indsigelser over DAF Trucks registreringer. Det vil
imidlertid være absurd, hvis DAF Trucks skal have mulighed for at udnytte
Danmarks Automobilforhandler Forenings hidtidige tolerance og benytte
sine registreringer til at forhindre Danmarks Automobilforhandler Forening
i at få registreringer, som ligger i forlængelse af Danmarks Automobilforhandler Forenings tidligere registreringer, og hvori indgår bogstaverne D, A og
F, som Danmarks Automobilforhandler Forening notorisk har haft ret til at
anvende i årtier, også før DAF Trucks registreringer. Som indehaver af de
senest registrerede mærker må DAF Trucks acceptere Danmarks Automobilforhandler Forenings registrering af de tre nye fællesmærker, som alene har
det til fælles med DAF Trucks mærker, at bogstaverne D, A og F indgår. Retten
til forkortelsen ”D.A.F” har Danmarks Automobilforhandler Forening imidlertid
som nævnt fået registreret i foreningsregistret i 1969, ligesom Danmarks
Automobilforhandler Forenings gamle (heraf to registrerede) fællesmærker
som hovedelement bestod af bogstaverne D, A og F. Danmarks Automobilforhandler Forening har derfor naturligvis ret til at fortsætte med at anvende
bogstaverne D, A og F i sine fællesmærker.
Ydermere har Danmarks Automobilforhandler Forening også gennem sit
virke opnået ret til at anvende forkortelsen ”D.A.F”. Forkortelsen (der som
nævnt også er blevet registreret) har været anvendt af Danmarks Automobilforhandler Forening i årtier, som det fremgår af sagens bilag – se for
eksempel bilag X, som er forsiden af ”D.A.F.s brugtbilkatalog” fra maj 1963.
Brugtbilkataloget udkommer stadig 4 gange om året i et oplag på 6.000
eksemplarer, hvoraf kun ca. 1.000 sendes til Danmarks Automobilforhandler Forenings medlemmer, mens resten sendes til pengeinstitutter,
finansieringsselskaber, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og
biblioteker. Danmarks Automobilforhandler Forening og medlemmerne har
derfor tillige via markedsmæssig aktivitet opnået ret til at anvende forkortelsen ”D.A.F” og dermed også til at anvende den i de nye fællesmærker, når
blot fællesmærkerne ikke af anden grund måtte være sammenlignelige med
DAF Trucks registrerede figurmærker.
Under alle omstændigheder er Danmarks Automobilforhandler Forenings
rettigheder til forkortelsen ”D.A.F.” i sig selv eller som del af et figurmærke
ældre end de rettigheder, som DAF Trucks måtte have. Selv om Danmarks
Automobilforhandler Forening måtte have mistet retten til at gøre indsigelser gældende over for anvendelsen af DAF Trucks registrerede mærker –
hvilket i øvrigt bestrides -, følger det af fællesmærkeloven, jfr. varemærkelovens § 10, at
“I de i §§ 8 og 9 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre varemærke ikke forbyde brugen af et ældre varemærke, selv om indehaveren
af det ældre varemærke ikke længere kan gøre sin ret gældende mod det
yngre varemærke.
Stk. 2. I de i § 9 omhandlede tilfælde kan det, hvis det findes rimeligt,
bestemmes, at et af varemærkerne eller begge kun må anvendes på en
særlig måde, for eksempel i en vis udformning eller med tilføjelse af en
stedsangivelse.”
Af varemærkelovens § 10 følger således, at DAF Trucks som den i givet fald
yngre rettighedshaver ikke kan gøre indsigelser mod Danmarks Automobilforhandler Forening, fordi Danmarks Automobilforhandler Forening har
opnået ret til forkortelsen D.A.F.
Eftersom Danmarks Automobilforhandler Forenings rettigheder til forkortelsen ”D.A.F.” er stiftet ved registreringer, som ligger forud for DAF Trucks
registreringer, og i øvrigt notorisk også ved brug, kan betragtningerne bag
dommen UfR 1981.111 H, hvortil Patent- og Varemærkestyrelsen henviser, heller ikke føre til, at registrering af de tre fællesmærker må nægtes.
Yderligere bestrides det, at det er korrekt, når Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at
”Det forhold, at mærkeindehaver og indsiger ikke beskæftiger sig med
samme virksomhedsområde kan ikke føre til en lempeligere forvekslelighedsbedømmelse, da denne bedømmelse tager udgangspunkt i, hvad et
mærke søges registreret for og ikke ansøgerens virkefelt.”
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Ved afgørelsen af, om der kan ske forveksling, er det ikke afgørende, hvilke
klasser et varemærke/fællesmærke er registeret i, men derimod af selve
brugen.
Det følger af fællesmærkeloven, jfr. varemærkelovens § 4, at
”Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes
samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis
1) tegnet er identisk med varemærket og de varer eller tjenesteydelser, for
hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller
2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.”
Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme
eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også
for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt
her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets
særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet.
[...]”
Afgørende efter varemærkelovens § 4 er dermed, om anvendelsen af de to
varemærker kan give anledning til forvekslelighed. Forhandling af nye
personvogne adskiller sig afgørende fra handel med lastbiler, for eksempel af mærket DAF. Det er køretøjer af forskellig funktion og vidt forskellig
pris, og nye personvogne sælges som standardvarer – oftest til private -,
mens salg af lastbiler normalt sker efter en ofte betragtelig individuel tilpasning
til køberens – en erhvervsdrivende – brug af lastbilen.
Selv om man imidlertid måtte nå frem til, at der i nærmere bestemt omfang
er branchesammenfald, er der ikke reel risiko for forveksling af de to varemærker. Dette følger af en samlet bedømmelse af Danmarks Automobilforhandler Forenings tre nye fællesmærker og DAF Trucks mærker, ligheden
mellem mærkerne og de varer, som de repræsenterer, samt mærkernes
indarbejdelse, deres anvendelse, markedsføring, distribution og køberkreds. Der er så store forskelle heri, at en sådan samlet vurdering fører til,
at der ingen reel risiko er for, at DAF Trucks’ kunder m.v. vil komme ud for
situationer, hvor Danmarks Automobilforhandler Forening og foreningens medlemmers brug af de tre figurmærker vil give anledning til forveksling.
Det gentages for en ordens skyld, at Danmarks Automobilforhandler Forening som nævnt har ret til at anvende bogstaverne D, A og F i de tre nye
fællesmærker, allerede fordi Danmarks Automobilforhandler Forening har
en årtier gammel ret til forkortelsen ”D.A.F.”, som også finder udtryk i Danmarks Automobilforhandler Forenings fællesmærke registreret i 1942.
Om Danmarks Automobilforhandler Forenings brug af de tre fællesmærker, har
Patent- og Varemærkestyrelsen anført, at
”Mærkeindehaver har indsendt materiale til dokumentation af brug. Materialet
er opregnet i et vedhæftet bilag. Dette materiale viser ikke brug af mærket for
de varer og tjenesteydelser, som det angrebne mærke er registreret for, idet
der i det hele er tale om materiale, som en forening stiller til rådighed for sine
medlemmer, eller omhandler tjenesteydelser, som en forening yder til
sine medlemmer.”
Hertil bemærkes, at der gøres brug af de 3 fællesmærker i overensstemmelse med den skete registrering i klasserne 4, 12, 17 og 37. Af fællesmærkelovens § 1, stk. 1 og 2 fremgår, at
stk. 1. Et fællesmærke er et kollektivmærke eller et garantimærke.

Stk. 2. Et kollektivmærke er et særligt kendetegn, der tilhører en forening af
erhvervsdrivende, og som dens medlemmer benytter eller agter at benytte
til varer eller tjenesteydelser.
Danmarks Automobilforhandler Forenings medlemmer er autoriserede
nyvognsforhandlere og autoriserede værksteder, og jeg vedlægger som
bilag N-T materiale, som dokumenterer medlemmernes brug af fællesmærkerne i forbindelse med salg af og brug af olier og fedtstoffer m.v.
(klasse 4), salg af køretøjer (klasse 12), salg af og brug af gummiprodukter
m.v. (klasse 17) og medlemmernes reparationsvirksomhed (klasse 37).
Allerede Danmarks Automobilforhandler Forenings første registrerede
fællesmærke fra 1942 blev registreret i disse fire klasser. Jeg henviser til
nærmere beskrivelse af de enkelte bilag under bilagsfortegnelsen. Brugen af fællesmærkerne er meget væsentlig for medlemmerne i deres markedsføring.
Det tidligere i sagen anførte fastholdes.”
Heroverfor har indsiger DAF Trucks N.V., Holland, v/ Budde, Schou &
Ostenfeld A/S, i brev af 23 juli 2001 anført følgende:
” Der anmodes om stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, d.v.s at fællesmærkeregistreringerne erklæres for ugyldige og ophæves
for så vidt angår klasse 12 og 37.

Dansk Varemærketidende

Vi skal i det hele henvise til de i Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse anførte argumenter for mærkernes forvekslelighed, nemlig:
§ Mærkeelementet DAF udgør det bærende element i de angrebne mærker.
§ Tilstedeværelsen af svævende prikker mellem bogstaverne og de figurlige
elementer kan ikke føre til et andet resultat.
§Synsmæssigt og udtalemæssigt indeholder mærkerne mange fælles træk.
§Ansøgerens, Danmarks Automobilforhandler Forenings, virkefelt er ikke
relevant for forvekslelighedsbedømmelsen, da forholdet på registeret er
afgørende herfor.
§FR 1942 00026 er ikke forvekslelig med indsigers mærke, da det ikke er
fremdraget som registreringshindring.
§Der er ikke identitet mellem den i foreningsregisteret anførte registrering
og indsigers mærker.
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” I udtalelse til Ankenævnet af 7. september 2001 har Styrelsen anført, at hvis
enten de angrebne eller de påberåbte varemærker havde været ordmærker,
ville Styrelsen have henstillet til Ankenævnet at stadfæste den af Patent- og
Varemærkestyrelsen trufne afgørelse.
Vi er nu af indklagedes fuldmægtig blevet gjort opmærksom på, at 2 af
indsigers mærkerne rent faktisk er ordmærker, bestående alene af ordet DAF.
Det drejer sig om VR 1993 00256 og EU-registrering 239947.
En fornyet gennemgang af mærkeindehavers ankebegrundelse af 8. maj
2001 anfør te, får herefter ikke Styrelsen til at frafalde, hvad der fra
Indsigelsesafdelingen er anført i afgørelsens konklusion vedrørende
mærkernes forvekslelighed. Det samme gælder for det, der er anført i konklusionen vedrørende mærkeindehavers tidligere registreringer, dels i
Foreningsregistret, dels som fællesmærke under nr. FR 1942 00026. Endvidere er Styrelsen enig i bemærkningerne i indsigelsesafgørelsen om
udgangspunktet for forvekslelighedsbedømmelse i forhold til, hvad et
mærke bruges for/er søgt registreret for. Forbrugerne vil i dette tilfælde
kunne antage, at der er en forbindelse med det ældre varemærke

Med hensyn til modpartens argumentation skal det anføres, at:
§ bogstavernes forskellige udformning ikke påvirker helhedsindtrykket i
forvekslelighedsvurderingen, hvorefter ordet/forkortelsen DAF udgør det
dominerende element. Der abstraheres således næppe herfra på grundlag af den forskelligartede udformning af bogstaverne.
§I henhold til den administrative praksis er mærkernes orddel det element, der
primært tages hensyn til i forvekslelighedsvurderingen.
§Fællesmærkeregistreringen FR 1942 00026 kan ikke betragtes som udtryk for nogen eneret til bogstavskombinationen DAF, idet disse bogstaver
som følge af mærkets figurlige udformning som et rat, der omkranser bogstaverne, kan opfattes i vilkårlig rækkefølge. Som følge heraf kan mærket som følge af D’ets midterstilling i ratkransen - umiddelbart læses og opfattes som forkortelsen ADF ligesåvel som forkortelsen DAF. Dette synspunkt er
i tråd med Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af denne gamle fællesmærkeregistrering.
§ Det bestrides, at Danmarks Automobilforhandler Forening som følge af
registreringen i foreningsregisteret har opnået nogen eneret til DAF i alenestilling. Forkortelsen er altid anvendt i kombination med det fulde navn,
Danmarks Automobilforhandler Forening, og det er netop det forhold, at
forkortelsen nu er ansøgt i alenestilling, som udgør baggrunden for indsigelserne.
§Det forhold, at Patent- og Varemærkestyrelsen i dag netop lægger vægt
på bogstavs-kombinationen DAF skyldes indsigers registrerede eneret til
disse bogstaver/denne forkortelse, jfr. VR 1993 00256 og EU 239921, som
der henvises til i Patent- og Vare-mærkestyrelsens indsigelsesafgørelse.
§ DAF Trucks N.V. må efter omstændighederne betragtes som den ældre
rettighedshaver, hvorfor henvisningen til Varemærkelovens § 10 ikke er
relevant.
§Skønt spørgmålet om brugspligtsbestemmelsens overholdelse henhører
til den verserende ophævelsessag mod FR 1942 00026, skal vi for nærværende gøre gældende, at der på trods af henvisningen til Fællesmærkelovens § 1, stk. 2 om medlemmers benyttelse ikke er dokumenteret kommerciel brug af mærket DAF i forbindelse med markedsføring/salg af befordringsmidler til brug på land. Der udbydes/sælges således ingen biler
under varemærket DAF på vegne Danmarks Automobilforhandler Forening, idet foreningens medlemmer benytter andre bilmærker, såsom
OPEL, FIAT, CITROEN etc.
På baggrund af ovenstående bemærkninger skal vi henstille, at Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. februar 2001 stadfæstes, og at FR
1998 00012, FR 1998 00013 og FR 1998 00014 nægtes registrering for så
vidt angår klasse 12 og 37.”
Den 7. september 2001 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende
erklæring:
” Såvel de angrebne mærker som de påberåbte mærker er figurmærker
indeholdende bogstaverne DAF eller D · A · F. Havde enten de angrebne
eller de påberåbte varemærker været ordmærker, ville Styrelsen have
henstillet til Ankenævnet at stadfæste den trufne afgørelse.
Som mærkerne er stillet op overfor hinanden i den uddybende ankebegrundelse af 8. maj 2001 fra indehavers advokat, er vi imidlertid mest
tilbøjelige til at mene, at den for alle mærkers vedkommende særprægede
figurlige udformning gør, at der ikke er lighed mellem mærkerne.
Såfremt Ankenævnet kan tilslutte sig denne vurdering, kan sagen sendes
tilbage til Styrelsen til fortsat behandling.”

Hvad angår mærkeindehavers henvisning til passivitetsparagrafferne 8 10 i varemærkeloven er det mærkeindehavers mærke, der i dette tilfælde
er det yngre mærke. Mærket ville således kunne bestå, „hvis ansøgningen
er indgivet i god tro, og indehaveren af den ældre ret har været bekendt
med og tålt brugen her i landet af den yngre ret i 5 på hinanden følgende år.“
§ 9 omfatter en yngre ret til et ikke-registreret varemærke. I § 9 er desuden „5
år“ erstattet med ordene „inden rimelig tid“.
Ingen af disse passivitetsbestemmelser kan bruges i dette tilfælde, da det
yngre mærke er registreret den 13. november 1998, og indehaveren af det
ældre varemærke nedlagde indsigelse imod registreringen den 25. januar
1999. Det skal pointeres, at der med bestemmelserne alene er tænkt på
varemærker, og ikke på andre forretningskendetegn.
Det er imidlertid Styrelsens opfattelse, at mærkeindehaver tænker på indsigers
mærke som det yngre mærke og mærkeindehavers registrering i Foreningsregistret eller brug af varemærket som den ældre ret. Derfor mener mærkeindehaver, at da han ikke har gjort indsigelse imod DAF Trucks N.V.’s registreringer, burde det omvendte også være tilfældet, og DAF Trucks N.V. skulle
således ifølge § 10 ikke kunne fremsætte indsigelse imod mærkeindehavers
senere registrering.
Passivitetsbestemmelserne i varemærkeloven giver hjemmel til at afslå f.eks.
en ophævelsesbegæring, der indgives med påstand om bedre ret til et varemærke, hvis betingelserne i lovens §§ 8 og 9 i øvrigt er tilstede. Bestemmelsen
i § 10 skal så forhindre, at den, der efter § 8 eller 9 har kunnet beholde sin
varemærkeregistrering, ikke kan forbyde indehaveren af den ældre ret at
bruge sit varemærke. Det er Styrelsens opfattelse, at bestemmelsen ikke er
anvendelig i det foreliggende tilfælde.
Der er ikke mærke-lighed mellem mærkeindehavers og indsigers figurmærker. Men indsiger har imellem sine varemærkeregistreringer to ordmærker, der består af bogstaverne DAF. Ved registreringen af et ordmærke
får indehaver beskyttelse imod andres brug af ordet, også hvor det er
registreret i forskellige figurlige udformninger. Bogstaverne DAF er indeholdt i mærkeindehavers mærke, og Styrelsen skal herefter bede Ankenævnet om at se bort fra vores udtalelse af 7. september 2001.
Vi skal herefter henstille, at indsigelsesafgørelsen stadfæstes.”
Den 30. oktober 2001 bemærkede indsigers fuldmægtig Budde, Schou &
Ostenfeld A/S, at man henholdt dig til sin tidligere argumentation til støtte
for forvekslelighed, hvilket også fandt støtte i styrelsens høringssvar, som
fokuserer på, at der blandt indstævntes prioritetsældre rettigheder findes
to ordmærker bestående af DAF.
Den 30. oktober 2001 fremkom også mærkeindehavers advokat Hjejle,
Gersted & Mogensen med bemærkninger til styrelsens høringssvar. Man
henviste i denne forbindelse til sin supplerende klagebegrundelse af 8.
maj 2001 med bilag.
Dette suppleredes med henvisning til,at Patent- og Varemærkestyrelsen
formentlig har undladt at tage Danmarks Automobilhandler Forenings over
50 år gamle registreringer af figurmærket og ordmærket D.A.F i betragtning. Det fremhævedes i denne forbindelse, at Danmarks Automobilhandler Forening siden 1940’erne har haft forkortelsen D.A.F registreret i
Foreningsregistret og dermed eneret til at anvende denne forkortelse,
også i 1998, hvor de tre omstridte fællesmærker blev registreret.
Ankenævnets afgørelser af 25. juni 2002 vedrørende AN 2001 00014;
AN 2001 00015;AN 2001 00016 (FR 1998 00012;FR 1998 00013;FR 1998
00014) er ved stævning af 2. august 2002 indbragt for Sø- og Handelsretten.

Herefter er styrelsen den 1. oktober 2001 fremkommet med en supplerende
erklæring:
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Ankenævnet for Patenter og Varemærker meddeler:
KENDELSE:
År 2002, den 12. februar afsagde Ankenævnet (Hans Chr. Thomsen, J.C.
Warnich-Hansen og Steffen Gulmann) følgende kendelse i sagen AN 2000
00010
Klage fra
Zeek’s Inc., USA, v/ Budde, Schou & Ostenfeld A/S,
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 17. januar 2000 vedrørende
begæring om ophævelse af varemærkeregistrering VR 1991 05042
SYNC <fig> for Charlotte Mai Therkildsen og Jan Erik Kristensen, Danmark.

Denne afgørelse indbragte Louis J. Pearlman, USA, v/ Internationalt PatentBureau, den 17. marts 2000 for Patentankenævnet med påstand om fuldstændig ophævelse jf. varemærkelovens § 25.
Til støtte for påstanden er anført, at mærket ikke ses at have været brugt på
den måde, at varer eller tjenesteydelser har været markedsført og omsat, bl.a.
forelå der ikke nogen fakturaer. Det anførtes, at mærkeindehavers
dokumentationsmateriale i det væsentligste viste, at man havde søgt finansiel
støtte til et filmprojekt, der aldrig er blevet til noget. Korrespondance i denne
forbindelse fandt klager ikke opfyldte brugspligten. Endeligt fandt klager, at
der snarere var tale om hobbyvirksomhed fra mærkeindehavers side end
erhvervsvirksomhed, således som det er krævet i varemærkelovens § 1, 2.
pkt.

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde i Østre Landsret den 21. januar
2002.

I brev af 19. maj 2000 har mærkeindehaver gennemgået i hvilken forbindelse mærket SYNC har været anvendt. Bortset fra udgivelsen af 5 numre
af mediebladet SYNC i 1989 har virksomheden de seneste 5 år mest
bestået i at få dokumentarfilmprojekter op at stå, som imidlertid er strandet
pga. manglende finansiering.

For klager mødte cand. jur. Louise Holck som fremlagde påstandsdokument
og procederede sagen i overensstemmelse hermed. Indklagede havde
fremsendt påstandsdokument, men mødte ikke selv frem.

Den 30. maj meddelte Budde, Schou & Ostenfeld A/S, at man indtrådte som
fuldmægtig i sagen, idet varemærkeansøgning VA 1997 00670 var blevet
overdraget til Zeek’s Inc., USA, som man var fuldmægtig i Danmark for.

Ankenævnet udtaler:
Idet ankenævnet ikke finder, at varemærket SYNC. <fig.> er anvendt erhvervsmæssigt i de seneste 5 år inden anmodning om ophævelse af mærket
den 1. juli 1998, ophæves registreringen af mærket VR 1991 05042 SYNC.
<fig.> for alle de registrerede klasser.

Patent- og Varemærkestyrelsen har den 19. juni 2000 afgivet følgende
erklæring:
” Ved styrelsens afgørelse af 17. januar 2000 anså vi mærket brugt for film-,
video- og lydoptagelser i klasse 9, tidsskrifter i klasse 16, samt for udgivelse
af tekster og filmproduktion i klasse 41. Denne afgørelse er indbragt for
ankenævnet, idet klager ikke finder, at der er sket reel erhvervsmæssig
anvendelse af mærket indenfor den relevante fem års periode.

Herefter bestemmes:
Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på
ophævelse af registreringen af SYNC. <fig>.
Sagens baggrund:
Den 12. december 1989 indleverede Charlotte Mai Therkildsen og Jan
Erik Kristensen ansøgning om registrering af varemærket SYNC <fig> for
klasse 9: Film-, video-, og lydoptagelser, alle varer i klasse 16 og alle
tjenesteydelser i klasse 42.

Klageren har i sin klageskrivelse af 17. marts 2000 fremført en række uddybende argumenter til støtte for, at der ikke er dokumenteret en sådan brug
af mærket, at registreringen bør kunne opretholdes for de varer og tjenesteydelser, som styrelsen ved sin afgørelse fandt mærket dokumenteret
brugt for.
Vi har derfor taget sagen op til fornyet overvejelse. Ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder er det herefter vores opfattelse, at mærket
næppe kan anses for brugt for de varer i klasse 9 og 16, som er nævnt i
vores afgørelse af 17. januar d.å. Derimod finder vi det fortsat dokumenteret, at mærket er anvendt for filmproduktion i klasse 41.
Såfremt nævnet kan tilslutte sig vurderingen, bør registreringen kunne
opretholdes for ”filmproduktion” i klasse 41.”

Varemærket blev registreret den 16. august 1991. Registreringen er fornyet til 16. august 2001.
Ved brev af 1. juli 1998 begærede Internationalt Patent-Bureau på vegne
Louis J. Pearlman, USA, ovennævnte registrering ophævet i henhold til §
30, jf. § 28 i varemærkeloven. Louis J. Pearlman var på daværende tidspunkt ansøger af mærket N SYNC <fig> VA 1997 00670 for klasserne 9,
16, 25, 28 og 41.

I brev af 27. oktober 1999 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at man
havde besluttet at ændre og begrænse registreringen for tjenesteydelser fra
klasse 42 til klasse 41: Udgivelse af tekster; filmproduktion.
Den 17. januar 2000 traf styrelsen endelig afgørelse i ophævelsessagen og
begrænsede registreringen med følgende begrundelse:
”Da De ikke inden den givne frist har begrænset registreringens omfang,
således som angivet i styrelsens brev af 8. september 1999, begrænses
registreringen hermed til at omfatte: Klasse 9: Film-, video- og lydoptagelser,
klasse 16: Tidsskrifter. For så vidt angår tjenesteydelser klasse 41: Udgivelse af tekster; filmproduktion.
Efter udløbet af ankefristen, og såfremt hverken De eller modparten anker
afgørelsen, vil begrænsningen og ændringen af registreringen blive offentliggjort i Dansk Varemærketidende med en indsigelsesfrist på 2 måneder fra
offentliggørelsen. Årsagen hertil er, at registreringen ikke tidligere har været
offentliggjort i klasse 41.”
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Hertil anførte mærkeindehaver i brev af 21. juli 2000, at man ikke var enig
heri, men derimod med styrelsens afgørelse af 17. januar 2000. Herefter
gennemgik man brugen af mærket SYNC <fig> for de anførte klasser. For
klasse 9 anførtes, at denne klasse hørte uundgåeligt sammen med klasse
41, da SYNC producerede alt sit materiale på videobånd. Der henvistes til
forskellige produktioner i femårsperioden inden ophævelsesbegæringen.
For klasse 16 bemærkedes, at film-, tv- og videomagasinet SYNC i den
relevante femårsperiode have været distribueret til Statsbiblioteket i Århus. Endelig nævntes vedr. klasse 41, at det navnlig var videoproduktioner,
man arbejdede med. Hvad angik ordet ”hobby” gav mærkeindehaver udtryk for, at deres arbejde også var deres hobby, og dermed noget med
graden af entusiasme i arbejdet.
Til styrelsens udtalelse bemærkede Budde, Schou & Ostenfeld den 24.
jul1 2000 på vegne af klager, at man var enig i udtalelsen for så vidt angik
ophævelsen af klasserne 9 og 16, men at man også fandt, at der burde ske
ophævelse for klasse 41 for filmproduktion, idet der ikke forelå nogen
dokumentation for at kommerciel filmproduktion havde fundet sted. I det
hele taget fandt man, at mærkeindehaver selv havde givet udtryk for at
deres virksomhed var hobbyvirksomhed.
Ankenævnets afgørelse af 12. februar 2002 vedrørende AN 2000 00010 (VR
1991 05042) er ved stævning af 12. april 2002 indbragt for Sø- og Handelsretten.
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PRISLISTE
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Patenter
Supplerende beskyttelsescertifikater
Brugsmodeller
Chips (halvledertopografier)
Kommunevåbener og -segl
Skorstensmærker og kontorflag
Design
Vare- og fællesmærker
Publikationer
Erhvervsservice
Kopiservice
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Kurser og foredrag

Patent- og Varemærkestyrelsen

Prisliste vedrørende internationale ansøgninger (PCT) og

Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup

europæiske patentansøgninger (EPK) samt vedrørende

tlf. 4350 8000, fax 4350 8001

ansøgninger om international varemærkeregistrering og EU-

e-post pvs@dkpto.dk

varemærkeregistrering kan fås ved henvendelse til Patent- og

www.dkpto.dk

Varemærkestyrelsen.
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Patenter
kr.
1. Ansøgningsgebyr
a. Grundgebyr ........................................................................ 3000,00
b. Tillægsgebyr for hvert patentkrav ud over 10 ....................... 300,00
2. Gebyrer for nyhedsundersøgelse af international type
(PL §9)
I Når den svenske patentmyndighed er nyhedsundersøgende:
a. Grundgebyr .................................................................. 7030,00
b. Tillægsgebyr for hvert krav ud over 10 ............................ 115,00
c. Ekspeditionsgebyr ........................................................... 500,00
II Når Den Europæiske Patentmyndighed er nyhedsundersøgende:
a. Grundgebyr *
1. For en prioritetsgivende ansøgning ........................... 7030,00
2. I alle andre tilfælde ................................................. 11015,00
b. Ekspeditionsgebyr ........................................................... 500,00

Supplerende
beskyttelsescertifikater
kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 3000,00
2. Genoptagelsesgebyr. ............................................................. 600,00
3. Genoprettelsesgebyr. ........................................................... 3000,00
4. Årsgebyr pr. påbegyndt gebyrår. ....................................... 5100,00
Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%. Gebyret
skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen.
5. Gebyr for administrativ omprøvning. ................................ 1500,00
Der skal betales et gebyr på 7000 kr. for eventuel
omprøvning af grundpatentet
6. Klagegebyr. ........................................................................... 4000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

3. Gebyr for senere indlevering af dansk oversættelse
af international ansøgning. .................................................. 1100,00
4. Genoptagelsesgebyr. ............................................................. 700,00

Brugsmodeller

5. Patentmeddelelsesgebyr
a. Grundgebyr ........................................................................ 2850,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider ............................. 80,00
c. Tillægsgebyr for hvert patentkrav, for hvilket der ikke
er betalt ansøgningsgebyr .................................................... 300,00

kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 2000,00

6. Gebyr for publicering af oversættelser af
europæiske patentskrifter
a. Grundgebyr ........................................................................ 1150,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider ............................. 80,00
7. Gebyr for publicering af ændrede danske
patentskrifter
a. Grundgebyr ........................................................................ 2850,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider ............................. 80,00
8. Gebyr for publicering af ændrede oversættelser af
europæiske patentskrifter
a. Grundgebyr ........................................................................ 1150,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider ............................. 80,00
9. Genoprettelsesgebyr. ........................................................... 3000,00

2. Gebyr for senere indlevering af dansk oversættelse
af international ansøgning. ................................................. 1100,00
3. Genoptagelsesgebyr. ............................................................. 400,00
4. Fornyelsesgebyrer
For 1. periode .......................................................................... 2000,00
For 2. periode .......................................................................... 3000,00
Fornyelsesgebyrer, der betales efter udløbet af den pågældende
registreringsperiode, forhøjes med 20%.
5. Gebyr for prøvning før eller efter registrering. ................ 4000,00
6. Gebyr for behandling af anmodning om
udslettelse. ............................................................................ 2000,00
7. Gebyr for bekendtgørelse af ændret registrering og
publicering af ændret formulering. .................................... 1100,00
8. Klagegebyr. ........................................................................... 5000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms
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10. Årsgebyrer
1. gebyrår ................................................................................ 500,00
2. gebyrår ................................................................................ 500,00
3. gebyrår ................................................................................ 500,00
4. gebyrår .............................................................................. 1100,00
5. gebyrår .............................................................................. 1250,00
6. gebyrår .............................................................................. 1400,00
7. gebyrår .............................................................................. 1600,00
8. gebyrår .............................................................................. 1800,00
9. gebyrår .............................................................................. 2050,00
10. gebyrår .............................................................................. 2300,00
11. gebyrår .............................................................................. 2550,00
12. gebyrår .............................................................................. 2800,00
13. gebyrår .............................................................................. 3050,00
14. gebyrår .............................................................................. 3300,00
15. gebyrår .............................................................................. 3600,00
16. gebyrår .............................................................................. 3900,00
17. gebyrår .............................................................................. 4200,00
18. gebyrår .............................................................................. 4500,00
19. gebyrår .............................................................................. 4800,00
20. gebyrår .............................................................................. 5100,00

Chips (halvledertopografier)
kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 1500,00
2. Gebyr for behandling af anmodning af overførelse
af ansøgning om registrering. ............................................. 1000,00
3. Klagegebyr. ........................................................................... 4000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Kommunevåbener og -segl
kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 2000,00
Ovennævnte pris skal ikke tillægges moms

Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%.
Gebyret skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen.
11. Gebyr for fremsættelse af indsigelse. ................................. 2500,00
12. Gebyr for administrativ omprøvning. .................................. 7000,00
13. Klagegebyr. ........................................................................... 8000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Skorstensmærker og
kontorflag
kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 2000,00
Ovennævnte pris skal ikke tillægges moms
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Dansk Varemærketidende

2002-09-11

Design

Publikationer

kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 1200,00
Tillægsgebyrer:
a. Ved samregistrering for hvert design ud over det
første ................................................................................... 700,00
b. For offentliggørelse af hver afbildning ud over
den første 1). ......................................................................... 400,00

kr.
1. Årsabonnement
a. Dansk Patenttidende ......................................................... 1000,00
b. Patentskrifter
– på papir ........................................................................ 8000,00
– på CD-ROM (ESPACE-DK) ............................................. 5000,00
c. Dansk Patentregister ............................................................ 400,00
d. Sammendrag af almindeligt tilgængelige danske
patentansøgninger
– Alle sektioner ................................................................ 8000,00
– sektion A ...................................................................... 1600,00
– sektion B ....................................................................... 1600,00
– sektion C07 + C12 ........................................................ 1600,00
– sektion C, resten ............................................................. 900,00
– sektion D ........................................................................ 500,00
– sektion E ......................................................................... 900,00
– sektion F ......................................................................... 900,00
– sektion G ........................................................................ 900,00
– sektion H ........................................................................ 900,00
e. Oversættelser af EP-skrifter ................................................ 8000,00
f. Dansk Brugsmodeltidende .................................................... 600,00
g. Brugsmodelskrifter ............................................................. 8000,00
h. Dansk Varemærketidende .................................................. 1000,00
i. Dansk Varemærkeregister .................................................... 200,00
j. Varemærkesærtidende med §13-afslag ................................ 100,00
k. Nye danske varemærkeansøgninger, ugeliste ....................... 450,00
l. Dansk Designtidende ............................................................ 600,00
m. Dansk Designregister ............................................................ 200,00
n. Patenthåndbog, ved tegning af abonnement ....................... 500,00
– løsblade hertil, pr. side ...................................................... 10,00
o. Brugsmodelhåndbog, ved tegning af abonnement ............... 500,00
– løsblade hertil, pr. side ...................................................... 10,00
p. Ankenævnskendelser
– alle kendelser ................................................................ 4200,00
– kendelser/patent- og brugsmodelområdet .................... 2000,00
– kendelser/vare- og fællesmærkeområdet ...................... 2000,00
– kendelser/design- og chipsområdet ................................. 400,00

2. Genoptagelsesgebyr. ............................................................. 400,00
3. Gebyr for supplerende forundersøgelse. ........................... 1500,00
Tillægsgebyr:
Ved samregistrering for hvert design ud over det
første ....................................................................................... 900,00
4. Fornyelsesgebyr 2). ................................................................ 2200,00
Tillægsgebyr:
Ved samregistrering for hvert design ud over
det første ................................................................................. 1100,00
Fornyelsesgebyrer inkl. tillægsgebyr, der betales efter udløbet af
den pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%.
5. Gebyr for administrativ prøvning
Pr. design, herunder design indeholdt i en
samregistrering ........................................................................ 3000,00
6. Gebyr for offentliggørelse af registrering i
ændret form. ........................................................................... 400,00
Tillægsgebyr:
For offentliggørelse af hver afbildning ud over
den første .................................................................................. 400,00
7. Genoprettelsesgebyr. ........................................................... 3000,00
8. Klagegebyr. ........................................................................... 4000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Abonnementer tillægges porto
1)

2)

Omfatter også bekendtgørelse iht. den hidtil
gældende mønsterlov
Omfatter også fornyelse af registreringer iht. den hidtil
gældende mønsterlov

Vare- og fællesmærker
kr.
1. Ansøgningsgebyr
a. Grundgebyr ........................................................................ 2350,00
b. Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 .................................. 600,00
Der er i alt 45 klasser
2. Gebyr for videreførelse af Madrid-Protokolregistrering som dansk vare- eller fællesmærkeansøgning. ............................................................................. 1500,00
3. Fornyelsesgebyr
a. Grundgebyr ........................................................................ 2350,00
b. Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 .................................. 600,00
Fornyelsesgebyrer inkl. tillægsgebyr, der betales efter udløbet af
den pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%.
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4. Gebyr for anmodning om deling af en ansøgning
eller en registrering
for hver udskilt ansøgning eller registrering ............................. 2000,00
5. Gebyr for fremsættelse af indsigelse. ................................ 2500,00
6. Gebyr for administrativ ophævelse. ................................... 2500,00
7. Klagegebyr. ........................................................................... 4000,00
8. Gebyr for underretning til indehaver af varemærkerettighed
Årligt gebyr .............................................................................. 1000,00

2. Løssalg
a. Dansk Patenttidende .............................................................. 40,00
b. Dansk Patentregister ............................................................ 400,00
c. Sammendrag af alm. tilgængelige patentansøgninger ............ 30,00
d. Dansk Varemærketidende ...................................................... 40,00
e. Dansk Varemærkeregister .................................................... 200,00
f. Varemærkesærtidende med §13-afslag ................................ 100,00
g. Varemærkeindsigelsestidende, 1996-2001 pr. årgang .......... 200,00
h. Varemærkeindsigelsestidende, udk. 1995 ............................ 300,00
i. Dansk Designtidende .............................................................. 40,00
j. Dansk Designregister ............................................................ 200,00
k. Dansk Brugsmodeltidende ...................................................... 40,00
l. Sammendrag af alm. tilgængelige brugsmodelansøgninger ........................................................................... 30,00
m. Fremlæggelses- og patentskrifter på CD-ROM
(ESPACE-DK)
– 1993-2001, pr. årgang ................................................. 5000,00
– 1990-1992, pr. årgang ................................................. 2000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms
Fremlæggelses-, patent- og brugsmodelskrifter samt oversættelser af EPskrifter leveres til gældende kopipris
3. Love og bekendtgørelser
vedr. industriel ejendomsret ............................................... 12,00-33,00
4. Andre publikationer
a. Varemærkeklassifikation
– alfabetisk liste ................................................................. 500,00
– klassedelt liste ................................................................. 400,00
b. Mønsterklassifikation .............................................................. 35,00
– ændringer og tilføjelser hertil ............................................ 15,00
5. "Fra væsen til virksomhed", Danske patenter gennem
100 år (fås på dansk og engelsk), inkl. moms ............................ 195,00
Ovennævnte priser tillægges moms, hvis andet ikke er angivet

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

3597

2002-09-11

Dansk Varemærketidende

Erhvervsservice

Kopiservice

.............................................................................................. kr.
1. Timepris*. ................................................................................ 900,00

kr.
1. Fotokopier af patent- og brugsmodelpublikationer
a. Pris pr. publikation indtil 200 sider ......................................... 50,00
b. Publikationer ud over 200 sider: pris efter aftale

2. Patenttekniske undersøgelser
Beregnes efter timepris
3. Løbende overvågninger
a. Overvågning af ansøgninger
Overvågning af dansk patent-, brugsmodel-, design- eller
varemærkeansøgning sammensættes af:
Pris pr. år ............................................................................ 1500,00
Pris pr. meddelelse ............................................................... 375,00
b. Overvågning af nationale og internationale varemærkerettigheder
Overvågning af dansk varemærkeansøgning eller
-registrering eller af MadridProtokol-registrering med
gyldighed for Danmark i relation til nye varemærkeansøgninger
Pris pr. år, første varemærke .............................................. 1050,00
Pris pr. år, yderligere varemærker, pr. varemærke ................ 300,00
c. Øvrige overvågninger beregnes efter timepris
Hertil skal lægges evt. online-udgifter
4. Navneundersøgelser*
a. International undersøgelse af patentrettigheder
i 1-2 navne inkl. op til 40 referencer ................................... 3500,00
Yderligere referencer, pr. reference ........................................ 16,00
Yderligere navne, pr. navn ................................................... 900,00
b. Undersøgelse af patent- og brugsmodelrettigheder
omfattende Danmark i 1-2 navne ....................................... 1800,00
Yderligere navne, pr. navn ................................................... 450,00
c. Øvrige navneundersøgelser beregnes efter timepris
Hertil skal lægges evt. online-udgifter
5. Patentfamilieundersøgelser og statusundersøgelser*
a. Patentfamilieundersøgelse .................................................. 1000,00
b. Patentfamilieundersøgelse, inkl. status for lande med
statusoplysninger i Inpadoc ................................................ 2200,00
Status for yderligere lande beregnes efter timepris
c. Statusundersøgelse af udenlandske rettigheder
Første nummer ..................................................................... 900,00
Pr. følgende nummer ........................................................... 450,00
d. Statusundersøgelse af danske rettigheder, pr. nummer ........ 450,00
e. Øvrige undersøgelser beregnes efter timepris
Hertil skal lægges evt. online-udgifter
6. Kollisionsundersøgelser af varemærker*
a. Inkl. op til 3 klasser ............................................................ 2400,00
b. Yderligere klasser, pr. 10 klasser .......................................... 500,00
Klasserne 42-45 betragtes prismæssigt som én klasse
7. Skanning af varemærker*
a. Første klasse ......................................................................... 500,00
b. Yderligere klasser, pr. klasse ................................................. 200,00
c. Skanning af alle 45 klasser ................................................. 3000,00
Klasserne 42-45 betragtes prismæssigt som én klasse

2. Fotokopier, taget på læsesalen
ved kontant betaling, pr. side, inkl. moms ..................................... 3,00
3. Udenlandske patentpublikationer, der ikke findes
i egne samlinger
I ved hjemtagning fra udlandet:
a. Pris for hjemtagning ........................................................ 100,00
b. Pris pr. publikation .......................................................... 100,00
Hjemtagning af sagsakter fra USA og patentpublikationer og
sagsakter fra Sydafrika: Pris efter aftale.
II ved levering af tilsvarende publikation fra egne samlinger:
a. Identifikation ................................................................... 100,00
b. Kopipris (se pkt. 1)
4. Engelsksprogede sammendrag, der ikke findes i egne
samlinger, pr. sammendrag ....................................................... 50,00
5. Tidsskriftsartikler o.l., der ikke findes i egne samlinger
a. Pris for hjemtagning ............................................................. 100,00
b. Pris pr. artikel ....................................................................... 100,00
6. Aktindsigt i europæiske patenter og patentansøgninger
a. Ekspedition (inkl. EPO-gebyr) ................................................ 315,00
b. Kopier
– ved tilsendelse, pr. side .......................................................... 3,25
– ved afhentning, pr. side ......................................................... 2,50
– ved afhentning og kontant betaling, pr. side inkl. moms ....... 3,00
7. Databaseudskrift vedr. en varemærkerettighed ..................... 50,00
Ovennævnte priser tillægges moms, hvis andet ikke er angivet
8. Bekræftet kopi af en patent-, brugsmodel-, designeller varemærkeansøgning .................................................... 300,00
Hertil skal lægges kopiprisen (3,25 kr. pr. side)
9. Bekræftet udskrift af patent-, certifikat-, brugsmodel-,
topografi-, design- eller varemærkesagsregistret ................ 300,00
10. Bekræftet udskrift af registret over kommunevåbener og
-segl eller registret over skorstensmærker og kontorflag .. 200,00
11. Udskrift af patent-, certifikat-, brugsmodel-,
topografi-, design- eller varemærkesagsregistret,
registret over kommunevåbener og -segl eller
registret over skorstensmærker og kontorflag ...................... 50,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms
12. Priser for levering
a. Levering pr. telefax ................................................................. 75,00
b. Ekspreslevering pr. telefax .................................................... 275,00
c. Ekspreslevering pr. post ........................................................ 200,00
Hertil lægges porto
Ovennævnte priser tillægges moms

8. LOGO-skanning*
a. Inkl. op til 25 referencer ..................................................... 2100,00
b. Yderligere referencer, pr. 25 referencer ................................ 500,00
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9. Varemærkedatabase*
a. Første klasse ....................................................................... 3000,00
b. Yderligere klasser - op til 4, pr. klasse ................................. 1500,00
Klasserne 42-45 betragtes prismæssigt som én klasse
10.Skanning af varemærker ansøgt eller registreret i
udlandet*
a. Første klasse for 1-2 lande .................................................. 1000,00
b. Følgende lande, pr. land ....................................................... 500,00
c. Følgende klasser, pr. klasse .................................................. 200,00
11. IPscore® 2.0 CD-ROM
a. Inkl. trykt brugervejledning ................................................ 9.950,00
b. Yderligere trykte brugervejledninger, pr. vejledning .............. 750,00
*Hastelevering kan aftales mod pristillæg
Ovennævnte priser tillægges moms

3598

Kurser og foredrag
kr.
1. Kurser
Priser på åbne og virksomhedsinterne kurser fås ved
direkte henvendelse til KursusCentret
2. Foredrag*
Første time .............................................................................. 2000,00
Følgende timer, pr. time .......................................................... 1500,00
* Særpriser afhængig af deltagerantal og forberedelsestid
Ovennævnte priser tillægges moms

Klassefortegnelse
International klassifikation af varer og tjenesteydelser
(Nice Arrangementet) 8. udgave - 2001
Varer
Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle,
videnskabelige og fotografiske formål samt til
anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler,
præparater til hærdning og lodning, kemiske
konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.
Klasse 2: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand,
bladmetaller og metalpulver til brug for malere,
dekoratører, bogtrykkere og kunstnere.
Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask
og rensning af tøj, præparater til rengøring,
polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater,
hårvand, tandplejemidler.
Klasse 4: Olier og fedtstoffer til industrielle
formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder
motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og
væger til belysning.
Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre
og forbindsstoffer, materiale til tandplombering
og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og
ukrudtsdræbende midler.
Klasse 6: Uædle metaller og legeringer heraf,
byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre
varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser),
malm.
Klasse 7: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land),
koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.
Klasse 8: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hugog stikvåben, barbermaskiner.
Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geo-dætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til vejning, måling, signalering,
kontrol, livredning og undervisning, apparater
og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol
af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater
og mekanismer til mønt-opererede apparater,
kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odon-tologiske og veterinære apparater og instrumenter
samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer.
Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring,
ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug
på land, i luften eller i vandet.

Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande.
Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf
samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser),
juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og
kronometriske instrumenter.
Klasse 15: Musikinstrumenter.
Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bog-binderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper,
klichéer.
Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse
materialer og ikke indeholdt i andre klasser,
plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige
og ikke af metal.
Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i
andre klasser), skind og huder, kufferter og
rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.
Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt,
beg, tjære og bitumen, transportable bygninger
(ikke af metal), monumenter (ikke af metal).
Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer
(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork,
rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.
Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber
samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster,
børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet
tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i
andre klasser).
Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke
indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale
(dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation.
Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation.
Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper.
Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og
hovedbeklædning.
Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og
possementmagervarer, knapper, hægter og maller,
knappenåle og synåle, kunstige blomster.
Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet
belægningsmateriale til eksisterende gulve,
vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer.
Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.

Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter
og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg,
mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer.
Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer,
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt,
sennep, eddike, herunder vineddike, saucer
(krydrede), krydderier, råis.
Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige
vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke.
Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).
Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker.

Tjenesteydelser
Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed,
bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.
Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.
Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og
opbevaring af varer, arrangering af rejser.
Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.
Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning,
design og udvikling af computer hardware og
computer software, juridisk bistand.
Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke,
midlertidig indkvartering.
Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.
Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle
behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker.

INID-koder
Internationally agreed Numbers for
the Identification of Data (INID)

Internationalt vedtagne Numre til
Identifikation af Data (INID)

(111) Registration number
(141) Date of termination of the registration of
the mark
(151) Registration date
(180) Date of expected expiration of the registration/renewal
(210) Application number
(220) Application filing date
(230) Data concerning exhibition
(300) Data relating to priority under the Paris
Convention
(390) Data relating to the registration in the
country of origin
(442) Date of publication of the application
(450) Date of publication of the registration
(500) Various information
(511) Class or classes (and list of goods/
services)
(540) Reproduction of the mark
(551) Indication to the effect that the mark is a
collective mark, a certification mark or a
guarantee mark
(580) Date of recording of amendment/change
(591) Information concerning colors claimed
(641) Number(s) and date(s) of other legally
related applications
(646) Number(s) and date(s) of other legally
related registrations
(730) Name and address of the applicant/holder of the registration
(740)/(750) Name and address of the representative/Correspondance address
(791)/(793) Data concerning license
(800) Data relating to registration under the
Madrid Protocol

Registreringsnummer
Dato for udslettelse af registreringen

Domestic Codes for the
Identification of Data

Interne koder til identifikation
af data

(DC)
(DP)

Henlæggelses/tilbagetagelsesdato
Pantsætningsoplysninger

Date of shelving/withdrawal
Data concerning pawning

Registreringsdato
Dato for registrerings-/fornyelsesperiodens
udløb
Ansøgningsnummer
Ansøgningsdato
Udstillingsprioritetsoplysninger
Prioritetsoplysninger
Hjemlandsregistrering
Bekendtgørelsesdato
Offentliggørelsesdato
Bemærkninger
Vare- eller tjenesteydelsesklasser (og liste over
varer/tjenesteydelser)
Varemærket
Fællesmærkeoplysninger
Dato for notering af tilførsel
Farvetekst
Data vedrørende delte/udskilte ansøgninger
Data vedrørende delte/udskilte registreringer
Indehaveroplysninger
Fuldmægtigoplysninger/korrespondanceadresse
Licensoplysninger
Data vedrørende Madridprotokol-registreringer

Where there is only an indication of the class
number (511), the application or registration
covers all goods or services within the class in
question.

Hvor der alene er angivet klassenummer (511),
omfatter ansøgningen eller registreringen alle
varer eller tjenesteydelser i den pågældende
klasse.

Where the class number in the case of code
(511) is followed by a “:“ the application or
registration covers only the goods or services
specifically mentioned.

Hvor klassenummeret ved kode (511) efterfølges af et “:“, omfatter ansøgningen eller registreringen kun de særligt nævnte varer eller tjenesteydelser.

Where (540) the “Reproduction of the mark“ is
followed by “<w>“, the application or registration
concerns a word mark.

Hvor (540) “Varemærket“ efterfølges af “<w>“,
angår ansøgningen eller registreringen et ordmærke.

Where (540) the “Reproduction of the mark“ is
followed by “<fig>“, the trade mark involves nonstandard letters and/or figurative elements.

Hvor (540) “Varemærket“ efterfølges af “<fig>“,
er der i varemærket figurelementer og/eller bogstaver med særlig skrifttype.
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