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Offentliggørelse af registreringer

Varemærker og fællesmærker
Offentliggørelse af registreringer

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

(111) Reg.nr.: VR 2008 02072 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01759 (220) Ans.dato: 2008-05-08

 pom pom
(730) Indehaver: Jes Laursen, Rylevænget 8, 6710 Esbjerg V, Danmark
(511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejse-
tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, sko, strømper til børn og babyer.
(511) Klasse 28: Legetøjsdyr og dukker lavet af tekstiler eller garn.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02073 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 05083 (220) Ans.dato: 2007-12-21

(730) Indehaver: Special Auto Trading A/S, Bybjergvej 13, 3060 Espergærde,
Danmark

(740/750)  Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 Køben-
havn V, Danmark

(511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter,
sæbe, skure- og slibemidler; polervoks, alle forannævnte varer med henblik på
brug til befordringsmidler, herunder biler, både, cykler, shampoo til biler.
(511) Klasse 09: Cykelcomputere.
(511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, ventilation, herunder
cykellygter.
(511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i
vandet, herunder cykler, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle
forannævnte varer.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02074 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00750 (220) Ans.dato: 2008-02-22

 WWViews
(730) Indehaver: Teknologirådet, Antonigade 4, 1106 København K, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
delse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
udvikling af computer hardware og computer software.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02075 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 02196 (220) Ans.dato: 2008-06-09

(730) Indehaver: bolig-stylist.dk v/Tina Dalbøge, Klintevej 14 A, 8240 Risskov,
Danmark

(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kine-
matografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instru-
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning,
apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumule-
ring, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmissi-
on og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgs-
automater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, reg-
nemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
(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 undervis-
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke
indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02076 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01584 (220) Ans.dato: 2008-04-23

 BOCANO
(730) Indehaver: V&S DANMARK A/S, Kanonbådsvej 8, 1437 København K,

Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900

Hellerup, Danmark
(511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02077 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01468 (220) Ans.dato: 2008-04-14

 AVEENO CONTINUOUS PROTEC-
TION

(730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New
Jersey, One Johnson & Johnson Plaze, New Brunswick, New Jersey
08933, USA

(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
København V, Danmark

(511) Klasse 03: Solcremer og solbeskyttende præparater (kosmetiske), her-
under i form af lotions, sprays og til lokalbehandling; toiletartikler til hud- og
hårpleje.
(511) Klasse 05: Medicinske præparater til behandling samt beskyttelse af
hud og hår mod solforbrænding; solbeskyttende præparater (farmaceutiske).

(111) Reg.nr.: VR 2008 02078 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01524 (220) Ans.dato: 2008-04-20

 GivEtSmil
(730) Indehaver: ABSI A/S, Gl. Kongevej 123, 1850 Frederiksberg C, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
delse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
udvikling af computer hardware og computer software.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02079 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00331 (220) Ans.dato: 2008-01-24

 DRYNETICS
(730) Indehaver: Niro A/S, Gladsaxevej 305, 2860 Søborg, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11,

1316 København K, Danmark
(511) Klasse 07: Maskiner til dråbetørring; maskiner til spraytørring; maskiner
til tørreforsøg til brug i laboratorier eller forsøgsanlæg.
(511) Klasse 09: Apparater til måling og beregning af data vedrørende dråbe-
tørring eller partikeltørring; software (optaget) til brug for tørremodeller og til
brug for Computational Fluid Dynamics (CFD) til udvikling og design af industri-
elle tørremaskiner og tørreapparater.
(511) Klasse 11: Apparater til dråbetørring; apparater til spraytørring; appara-
ter til tørreforsøg til brug i laboratorier eller forsøgsanlæg.
(511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed og teknologiske tjenesteydelser; viden-
skabelige tjenesteydelser, nemlig forsøgsvirksomhed med væskeformede el-
ler partikelformede produkter; forskning og udvikling for andre vedrørende
tørring af produkter inden for fødevareindustrien, mejeriindustrien, den kemi-
ske industri og den farmaceutiske industri.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02080 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01416 (220) Ans.dato: 2008-04-10

 YouDetect
(730) Indehaver: Security Total Tyverisikring/Safetime Security v/Jack Han-

sen, Gl Hellebækvej 3 B, 3000 Helsingør, Danmark
(511) Klasse 09: Tyverialarmer, indbrudsalarmer, overvågningskameraer.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02081 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01196 (220) Ans.dato: 2008-03-28

 Polyware
(730) Indehaver: Polyware ApS, Silkeborgvej 12, 8641 Sorring, Danmark
(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema-
tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen-
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara-
ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu-
lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og
gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsauto-
mater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnema-
skiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
(511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
udvikling af computer hardware og computer software.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02082 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00521 (220) Ans.dato: 2008-02-06

(730) Indehaver: Kusdianto Soewarno, Jl. Green garden Blok E1 No. 49, 11520
Jakarta Barat, Indonesien

(740/750)  Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Dan-
mark

(511) Klasse 43: Cafeer, cafeterier, mad- og drikkecatering, restauranter,
restauranter med selvbetjening, snackbarer.
(591) Farvetekst: Brun, orange og hvid

(111) Reg.nr.: VR 2008 02083 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01004 (220) Ans.dato: 2008-03-11

(730) Indehaver: Herstal Brand ApS, Datavej 3, 5220 Odense SØ, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900

Hellerup, Danmark
(511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal,
transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke
elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal,
metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm.
(511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer,
gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner.
(511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
(511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre
klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiske-
ben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for
disse materialer eller af plastic.
(511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, 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.
(511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klas-
ser, senge- og bordtæpper.
(511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i
andre klasser), julepynt.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02084 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04141 (220) Ans.dato: 2007-10-18

 TDC WEBDISK
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget), dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som kø-bere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder elektronisk ad-
ministration af kontoropgaver, herunder kalenderstyring og opgavestyring,
sortering og administration af elektronisk post, administration og opdatering af
data i databaser.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegra-fisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af tele-
foniapparatur samt drift heraf; personsøgning pr. telefon.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere; udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software; udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02085 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00949 (220) Ans.dato: 2008-03-08

(730) Indehaver: HOLM HOLDING ESBJERG ApS, C/O Lars Holm, Baldursga-
de 74, 6700 Esbjerg, Danmark

(740/750)  Fuldmægtig: Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongens-
gade 58, 6700 Esbjerg, Danmark

(511) Klasse 01: Præparater til hærdning og imprægneringsmiddel til cement
og sten.
(511) 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), dog ikke stenhuggerarbejde.
(511) Klasse 27: Andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, som ikke
er tekstilvarer.
(511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, dog
ikke behandling af bygninger efter bygning af disse.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02086 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01000 (220) Ans.dato: 2008-03-11

 helbredsboks
(730) Indehaver: VICCOM ApS, Vedbæk Strandvej 410, 2950 Vedbæk, Dan-

mark
(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema-
tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen-
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara-
ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu-
lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og
gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsauto-
mater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnema-
skiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
delse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
(511) Klasse 38: Stillen online fora til rådighed på globalt computernetværk.
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02087 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04345 (220) Ans.dato: 2007-11-02

 Silje & Co
(730) Indehaver: Jannie Kofoed, Svinget 12, 2680 Solrød Strand, Danmark;

Henrik Kofoed, Svinget 12, 2680 Solrød Strand, Danmark
(511) 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.
(511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejse-
tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
(511) Klasse 35: Detailhandel med beklædningsgenstande, hovedbeklædning,
fodtøj, læder, læderimitationer, varer fremstillet af læder og læderimitationer,
skind, huder, kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller, spadserestokke,
piske, sadelmagervarer, ædle metaller og legeringer heraf, varer af ædle
metaller, varer overtrukket med ædle metaller, juvelerarbejder, smykker, ædel-
stene, ure og kronometriske instrumenter.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02088 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01270 (220) Ans.dato: 2008-04-02

 HIGENIX
(730) Indehaver: Grundfos Management A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850

Bjerringbro, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 07: Pumper (maskiner) nemlig cirkulationspumper, centrifugal-
pumper, pumper til vandforsyning, pumper til frisk vand og til forurenet vand,
pumper til industrielle formål, pumper til brændselsolie, hydrauliske pumper,
trykluftspumper, regulerings- og kontrolanordninger til brug i forbindelse med
pumper og pumpeanlæg, såsom ventiler, haner, pakninger og automatiske
reguleringsventiler, maskinværktøj, elektriske motorer (ikke til køretøjer til
brug på land), filtre (dele af maskiner eller motorer), renseapparater (dele af
maskiner eller motorer) og rensningsmaskiner, samt dele og tilbehør (ikke
indeholdt i andre klasser) til disse varer.
(511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling og kontrol, computer-
software og hardware, samt dele og tilbehør(ikke indeholdt i andre klasser) til
disse varer.
(511) Klasse 11: Apparater og installationer til opvarmning, dampdannelse,
køling, ventilation og vandledning, herunder vanddistributionsinstallationer og
vandforsyningsinstallationer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre
klasser) til disse varer.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02089 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04571 (220) Ans.dato: 2007-11-19

(730) Indehaver: envision:design A/S, Amagertorv 14, 4., 1160 København K,
Danmark

(511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt;kødekstrakter;konserverede, tør-
rede og kogte frugter og grøntsager;geléer, syltetøj, kompotter;æg, mælk og
mejeriprodukter;spiselige olier og fedtstoffer. Herunder salater.
(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, saucer (krydrede);
krydderier; råis og sandwiches.
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter 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 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-
alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til
fremstilling af drikke; smothies.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02090 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04636 (220) Ans.dato: 2007-11-23

 be green
(730) Indehaver: envision:design A/S, Amagertorv 14, 4., 1160 København K,

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. Herunder salater.
(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, saucer (krydrede),
krydderier, råis og sandwiches.
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter 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 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-
alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugt-saft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke; smothies.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02091 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01801 (220) Ans.dato: 2008-05-13

(730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270
Højbjerg, Danmark

(740/750)  Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900
Hellerup, Danmark

(511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klas-
ser; senge- og bordtæpper.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02092 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04309 (220) Ans.dato: 2007-10-31

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk
virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, her-under via kabel-TV; udsendel-
se af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlej-
ning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt
drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommuni-
kation; IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02093 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04308 (220) Ans.dato: 2007-10-31

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutariskvirk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, her-under via kabel-TV; udsendel-
se af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlej-
ning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt
drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommuni-
kation; IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02094 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04307 (220) Ans.dato: 2007-10-31

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse,design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02095 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04306 (220) Ans.dato: 2007-10-31

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, her-under via kabel-TV; udsendel-
se af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlej-
ning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt
drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommuni-
kation; IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse,design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02096 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04305 (220) Ans.dato: 2007-10-31

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug
for kunstnere, pensler, skrivemaskinerog kontorartikler (dog ikke møbler),
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale
til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutariskvirk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, her-under via kabel-TV; udsendel-
se af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlej-
ning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt
drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommuni-
kation; IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse,design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02097 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04304 (220) Ans.dato: 2007-10-31

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug
for kunstnere, pensler, skrivemaskinerog kontorartikler (dog ikke møbler),
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale
til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, her-under via kabel-TV; udsendel-
se af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlej-
ning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt
drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommuni-
kation; IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse,design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.



446

2008-06-25 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2008 02098 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04303 (220) Ans.dato: 2007-10-31

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug
for kunstnere, pensler, skrivemaskinerog kontorartikler (dog ikke møbler),
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale
til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation,  byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, her-under via kabel-TV; udsendel-
se af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlej-
ning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt
drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommuni-
kation; IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse,design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02099 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04302 (220) Ans.dato: 2007-10-31

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation,  byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, her-under via kabel-TV; udsendel-
se af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlej-
ning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt
drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommuni-
kation; IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse,design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02100 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01264 (220) Ans.dato: 2008-04-02

 FIRONE
(730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D-74167

Neckarsulm, Tyskland
(740/750)  Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900

Hellerup, Danmark
(511) Klasse 30: Pastavarer makaroni o.lgin, herunder sådanne med tilsat
kød, og/eller fisk, og/eller pølser, og/eller ost, og/eller frugt, og/eller grøntsa-
ger; færdigretter; ikke indeholdt i andre klasser, hovedsagelig bestående af
pastavarer med tilsat kød og/eller fisk, og/eller pølse, og/eller ost, og/eller
frugt, og eller grøntsager.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02101 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01754 (220) Ans.dato: 2008-05-07

 Fruhave
(730) Indehaver: FRUHAVE ApS, Tåstrup Valbyvej 48, 2635 Ishøj, Danmark
(511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre
klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiske-
ben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for
disse materialer eller af plastic.
(511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, 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.
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
(ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02102 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00973 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, heru
nder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmis-
sion og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows(improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.



448

2008-06-25 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2008 02103 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00975 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektroniskunderholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter, op-
tagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foranstalt-
ninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogram-mer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows(improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02104 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00981 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transforma-torer og omformere, kode-
re og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows(improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarran-
gementer, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02105 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00977 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows(improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02106 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00974 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, heru
nder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmis-
sion og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows(improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02107 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00976 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transforma-torer og omformere, kode-
re og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows(improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: mærket er udført i farver - Pantone 2602

(111) Reg.nr.: VR 2008 02108 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00980 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.



Dansk Varemærketidende 2008-06-25

451

(111) Reg.nr.: VR 2008 02109 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00204 (220) Ans.dato: 2007-01-15

 KLIK-ET-HUS
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02110 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00209 (220) Ans.dato: 2007-01-15

 KLIK-EN-VILLA
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02111 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00201 (220) Ans.dato: 2007-01-15

 KLIK-EN-BOLIG
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02112 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00207 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02113 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00203 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; informa-tion, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgiv-nings-, konsulent-
, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02114 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00208 (220) Ans.dato: 2007-01-15

 KLIK-EN-EJERLEJLIGHED
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02115 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00211 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirk-somhed; bank- og sparekas-
sevirksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02116 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00488 (220) Ans.dato: 2007-02-02

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt og sort.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02117 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01061 (220) Ans.dato: 2008-03-13

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageud-styr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transfor-matorer og omformere, kode-
re og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til for-anstå-
ende varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellit-transmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02118 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01045 (220) Ans.dato: 2008-03-13

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageud-styr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transfor-matorer og omformere, kode-
re og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til for-anstå-
ende varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellit-transmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02119 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01044 (220) Ans.dato: 2008-03-13

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageud-styr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transfor-matorer og omformere, kode-
re og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02120 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01043 (220) Ans.dato: 2008-03-13

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transfor-matorer og omformere, kode-
re og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellit-transmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02121 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01042 (220) Ans.dato: 2008-03-13

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transfor-matorer og omformere, kode-
re og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er registreret i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02122 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01040 (220) Ans.dato: 2008-03-13

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transfor-matorer og omformere, kode-
re og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellit-transmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02123 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01039 (220) Ans.dato: 2008-03-13

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02124 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00223 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; informa-tion, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02125 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00483 (220) Ans.dato: 2007-02-02

 KLIK-EN-VURDERING
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirk-somhed; bank- og sparekas-
sevirksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02126 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00484 (220) Ans.dato: 2007-02-02

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt og sort.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02127 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00224 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02128 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01135 (220) Ans.dato: 2008-03-22

(730) Indehaver: FRU VILLADSEN FARUM ApS, Skovringen 28, 2950 Vedbæk,
Danmark

(740/750)  Fuldmægtig: Helle Jørgsholm, Farum Hovedgade 49, 3520 Farum,
Danmark

(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02129 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00487 (220) Ans.dato: 2007-02-02

 KLIK-EN-SALGSVURDERING
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02130 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00486 (220) Ans.dato: 2007-02-02

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt og sort



462

2008-06-25 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2008 02131 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00489 (220) Ans.dato: 2007-02-02

 KLIK-ET-SALGSTJEK
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og for-retningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02132 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00222 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretnings-oplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt og sort.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02133 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 01108 (220) Ans.dato: 2007-03-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere; udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software; udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver - Pantone 021.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02134 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 01110 (220) Ans.dato: 2007-03-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reprati-
onsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver - Pantone 2602.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02135 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 01111 (220) Ans.dato: 2007-03-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug
for kunstnere, pensler, skrivemaskinerog kontorartikler (dog ikke møbler),
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale
til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reprati-
onsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærker er udført i farver - Pantone 032.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02136 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00210 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02137 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 01112 (220) Ans.dato: 2007-03-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reprati-
onsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver - Pantone 109.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02138 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 01113 (220) Ans.dato: 2007-03-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reprati-
onsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02139 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 02111 (220) Ans.dato: 2007-05-29

 TDC OPLEV MERE
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift  heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02140 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 02112 (220) Ans.dato: 2007-05-29

 ..... MERE
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutariskvirk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02141 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 02250 (220) Ans.dato: 2007-06-07

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug
for kunstnere, pensler, skrivemaskinerog kontorartikler (dog ikke møbler),
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale
til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02142 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00221 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; informa-tion, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkost-ninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.



468

2008-06-25 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2008 02143 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 02398 (220) Ans.dato: 2007-06-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02144 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 02400 (220) Ans.dato: 2007-06-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02145 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 02401 (220) Ans.dato: 2007-06-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug
for kunstnere, pensler, skrivemaskinerog kontorartikler (dog ikke møbler),
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale
til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02146 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 02402 (220) Ans.dato: 2007-06-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(500) Bemærkninger: Der er tale om et bevægeligt varemærke.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02147 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 02404 (220) Ans.dato: 2007-06-15

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug
for kunstnere, pensler, skrivemaskinerog kontorartikler (dog ikke møbler),
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale
til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
(511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02148 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 03857 (220) Ans.dato: 2007-09-28

 TDC BUSINESS NORDIC
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutariskvirk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02149 (151) Reg.dato: 2008-06-10
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København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretnings-oplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02150 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 03858 (220) Ans.dato: 2007-09-28

 TDC MOBIL NORDEN
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutariskvirk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02151 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 03859 (220) Ans.dato: 2007-09-28

 TDC FASTNET NORDEN
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse,
transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databæ-
rere; lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), her-
under lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolan-
tenner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable
eller optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; ko-
dere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser;
tryksager, herunder instruktionsbøger; bogbinderiartikler; fotografier; papir-
handlervarer; 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutariskvirk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02152 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 03860 (220) Ans.dato: 2007-09-28

 TDC IT NORDEN
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutariskvirk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02153 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04197 (220) Ans.dato: 2007-10-24

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver

(111) Reg.nr.: VR 2008 02154 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04198 (220) Ans.dato: 2007-10-24

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.



474

2008-06-25 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2008 02155 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04199 (220) Ans.dato: 2007-10-24

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02156 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04200 (220) Ans.dato: 2007-10-24

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02157 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04201 (220) Ans.dato: 2007-10-24

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02158 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04202 (220) Ans.dato: 2007-10-24

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere;
lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable el-
ler optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere
og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering
og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer.
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, 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: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fra-
værende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel
som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre
kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-
stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer
med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i
form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en
nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, repara-
tionsvirksomhed, installationsvirksomhed.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af
adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger
og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommuni-
kation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk
kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, her-
under kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletrans-
missioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV; udsendelse
af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning
af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift
heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation;
IP-telefoni.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings-
virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom-
hed samt information om disse tjenesteydelser.
(511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed,
herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig
af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design,
vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og compu-
terprogrammer samt drift heraf.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02159 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00220 (220) Ans.dato: 2007-01-15

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og for-retningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretnings-oplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02160 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00214 (220) Ans.dato: 2007-01-15

 KLIK-ET-SOMMERHUS
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02161 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 05016 (220) Ans.dato: 2007-12-19

  krag pilates
(730) Indehaver: Erika B. Krag, Lindeallé 22, 6000 Kolding, Danmark
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, herunder uddannelse til pilates
instruktør.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02162 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00219 (220) Ans.dato: 2007-01-15

 KLIK-ET-FRITIDSHUS
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; informa-tion, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretnings-oplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirk-somhed; taksering af fast ejendom;
udarbejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle
og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-
, kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02163 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 04852 (220) Ans.dato: 2007-12-06

 MAJCON
(730) Indehaver: Thomas Henrik Jacobsen, Løve Gammel Landevej 22, 4270

Høng, Danmark
(511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed, byggevirksomhed, reparationsvirk-
somhed, installationsvirksomhed, tømrervirksomhed, malervirksomhed, mu-
rerarbejde, elektrikervirksomhed, VVS-arbejde, herunder brandsikring og brand-
isolering af bygninger; rådgivning vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02164 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00485 (220) Ans.dato: 2007-02-02

 KLIK-EN-FREMVISNING
(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, her-under bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02165 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2007 00490 (220) Ans.dato: 2007-02-02

(730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100

København Ø, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse
af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom
og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle
eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmægler-
virksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og over-
vågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretnings-
organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger;
forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning
af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -data-
baser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i
computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdel-
se af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske op-
lysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgs-
fremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af
varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af
tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning
af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomhe-
der; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; mar-
ketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; on-
line-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og
andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annon-
ce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auk-
tionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæg-
lervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved
køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling af fast ejendom og ind-
hentning af tilbud på fast ejendom, herunder via internet og intranet; vurdering
og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom
(ejendomsmæglervirksomhed); finansielle analyser og økonomiske vurderin-
ger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom (ejendoms-
mæglervirksomhed); udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugs-
ejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejen-
dom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje);
vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udar-
bejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og
økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-,
kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering;
finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbe-
hold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkre-
ditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle
serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udste-
delse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og
inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekasse-
virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-,
hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalings-
service til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet
og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed,
kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale
computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandør-
virksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsfor-
hold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler;
skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-,
mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydel-
ser.
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirk-
somhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrø-
rende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt og sort.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02166 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00182 (220) Ans.dato: 2008-01-15

 ManuPower
(730) Indehaver: Xergi A/S, Hermesvej 1, 9530 Støvring, Danmark
(511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal,
transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke
elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal,
metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm.
(511) Klasse 07: Maskiner og anlæg (ikke indeholdt i andre klasser) til brug
ved frembringelse elektrisk, termisk energi, herunder biogasanlæg, værktøjs-
maskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og
transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsred-
skaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter 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 40: Energiproduktion.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
udvikling af computer hardware og computer software.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02167 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 00181 (220) Ans.dato: 2008-01-14

 AgroLearn
(730) Indehaver: AgroCom Kommunikation & Rådgivning ApS, c/o Elo West

Larsen, Hans Egedesvej 6, 4850 Stubbekøbing, Danmark
(511) Klasse 09: Software, optaget (downloadable) i form af PC baserede,
internet baserede og mobiltelefon baserede programmer for indlæring af sprog,
faglige kompetencer og instruktion.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
udvikling af computer hardware og computer software. PC baserede, internet
baserede og mobiltelefon baserede programmer for indlæring af sprog, faglige
kompetencer og instruktion.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02168 (151) Reg.dato: 2008-06-10
(210) Ans.nr.: VA 2008 01432 (220) Ans.dato: 2008-04-11

 ECOLAC
(730) Indehaver: Bifodan A/S, Bogbinderivej 6, 3390 Hundested, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900

Hellerup, Danmark
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder humanfarmaceutiske
præparater indeholdende mælkesyrebakterier til regulering af tarmfloraen, her-
under til afhjælpning af forstoppelse og diarré; kosttilskud til medicinske for-
mål; mineralsk kosttilskud.
(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.
(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,
saucer (krydrede); krydderier; råis.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02169 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01792 (220) Ans.dato: 2008-05-09

(730) Indehaver: MELTON A/S, Ådalen 9, 6600 Vejen, Danmark
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i grå, hvid og lilla.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02170 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01423 (220) Ans.dato: 2008-04-10

 sefa design
(730) Indehaver: Sean Fagan, Gl. Køge Landevej 294, 2., 2650 Hvidovre,

Danmark
(511) Klasse 11: Lamper; lyskilder.
(511) Klasse 20: Møbler.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02171 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01558 (220) Ans.dato: 2008-04-23

(730) Indehaver: Dansand A/S, Lervejdal 8 B, 8740 Brædstrup, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 Køben-

havn V, Danmark
(511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotogra-
fiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøje-
med, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmid-
ler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til lev-
nedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.
(511) 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).
(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.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02172 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00966 (220) Ans.dato: 2008-03-10

 TDC PLAY
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows, for-
lagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter; enter-
tainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); information
om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrangementer,
bøger og uddannelse.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02173 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00967 (220) Ans.dato: 2008-03-10

 TDC UPLOAD
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; compu-
terunderstøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows, for-
lagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter; enter-
tainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); information
om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrangementer,
bøger og uddannelse.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02174 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00969 (220) Ans.dato: 2008-03-10

 TDC UPCOMING
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows, for-
lagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter; enter-
tainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); information
om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrangementer,
bøger og uddannelse.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02175 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00972 (220) Ans.dato: 2008-03-10

 UPCOMING
(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lyd-postkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02176 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00978 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02177 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00979 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02178 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00982 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; orga-nisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02179 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00983 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lyd-postkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02180 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00985 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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2008-06-25 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2008 02181 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00986 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lyd-postkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02182 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00987 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows, for-
lagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter; enter-
tainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); information
om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrangementer,
bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02183 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00988 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Klasse 16:  Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre
klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisnings-
materiale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke inde-
holdt i andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02184 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00989 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02185 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00990 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02186 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00991 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i Pantone 192.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02187 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00992 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02188 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00993 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i Pantone 293.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02189 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 00994 (220) Ans.dato: 2008-03-10

(730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation,
herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans-
mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere,
lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder
lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolanten-
ner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable el-
ler optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere
og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske
telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering
og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranståen-
de varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller
optaget).
(511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateria-
le (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i
andre klasser), trykte opslagsværker, aviser,tidsskrifter og magasiner.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere,
såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og
andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med
elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter,
optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foran-
staltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et
udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøg-
ning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse.
(511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsen-
delser; satellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af bru-
geradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme;
computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computer-
understøttet transmission af koncerter via internettet.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunder-
holdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncer-
ter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows,
forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter;
entertainervirksomhed; organisering af shows (impressariovirksomhed); infor-
mation om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrange-
menter, bøger og uddannelse.
(591) Farvetekst: mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02190 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01557 (220) Ans.dato: 2008-04-23

 ØRKENGRUS
(730) Indehaver: Dansand A/S, Lervejdal 8 B, 8740 Brædstrup, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 Køben-

havn V, Danmark
(511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotogra-
fiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøje-
med, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmid-
ler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til lev-
nedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.
(511) 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).
(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.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02191 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 02054 (220) Ans.dato: 2008-05-27

 A REAL COOL WORLD
(730) Indehaver: FLEXI BATH ApS, Frodesvej 27, 8230 Åbyhøj, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C,

Danmark
(511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
(511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, 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.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02192 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01507 (220) Ans.dato: 2008-04-17

 Made in Heaven
(730) Indehaver: Irene Ø/v Irene Østergaard Madsen, Skovkrogen 27, 8870

Langå, Danmark
(511) Klasse 20: Puder og madrasser indeholdende fyld af og som beskyttelse
med kapok.
(511) Klasse 21: Engangsklude indeholdende kapok.
(511) Klasse 22: Kapok, ubearbejdet; emballage af kapok.
(511) Klasse 24: Dyner indeholdende fyld af kapok.
(511) Klasse 25: Engangsbleer fremstillet af kapok.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02193 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01608 (220) Ans.dato: 2008-04-25

 LORENAX
(730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D-51368 Leverkusen,

Tyskland
(740/750)  Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 Køben-

havn V, Danmark
(511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02194 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 02061 (220) Ans.dato: 2008-05-27

(730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckar-
sulm, Tyskland

(740/750)  Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø-
benhavn K, Danmark

(511) Klasse 29: Pølser og pølseprodukter.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og hvid.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02195 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01609 (220) Ans.dato: 2008-04-25

 BALTIN
(730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D-51368 Leverkusen,

Tyskland
(740/750)  Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 Køben-

havn V, Danmark
(511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02196 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01762 (220) Ans.dato: 2008-05-08

 NUNAMINERALS
(730) Indehaver: NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postboks 790, GL-3900

Nuuk, Grønland
(740/750)  Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens

Boulevard 12, 1553 København V, Danmark
(511) Klasse 35: Bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, herun-
der bistand og rådgivning i forbindelse med projektering, etablering og drift af
miner; økonomiske prognoser vedrørende projektering, etablering og drift af
miner.
(511) Klasse 37: Minedrift (udvinding); udvinding af mineraler, herunder guld,
sølv, ædle og uædle metaller; rådgivning om minedrift (udvinding) og udvinding
af mineraler, herunder guld, sølv, ædle og uædle metaller.
(511) Klasse 40: Behandling og forarbejdning af materialer, herunder raffine-
ring og behandling af guld, sølv, ædle og uædle metaller.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder
teknisk rådgivning om minedrift og behandling og forarbejdning af mineraler;
industriel analyse og forskning i forbindelse med udvinding af mineraler, herun-
der geologisk prospektering og geologiske undersøgelser; analyse vedrørende
udnyttelse af mineraler; ingeniørvirksomhed.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02197 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01763 (220) Ans.dato: 2008-05-08

(730) Indehaver: NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postboks 790, GL-3900
Nuuk, Grønland

(740/750)  Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens
Boulevard 12, 1553 København V, Danmark

(511) Klasse 35: Bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, herun-
der bistand og rådgivning i forbindelse med projektering, etablering og drift af
miner; økonomiske prognoser vedrørende projektering, etablering og drift af
miner.
(511) Klasse 37: Minedrift (udvinding); udvinding af mineraler, herunder guld,
sølv, ædle og uædle metaller; rådgivning om minedrift (udvinding) og udvinding
af mineraler, herunder guld, sølv, ædle og uædle metaller.
(511) Klasse 40: Behandling og forarbejdning af materialer, herunder raffine-
ring og behandling af guld, sølv, ædle og uædle metaller.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder
teknisk rådgivning om minedrift og behandling og forarbejdning af mineraler;
industriel analyse og forskning i forbindelse med udvinding af mineraler, herun-
der geologisk prospektering og geologiske undersøgelser; analyse vedrørende
udnyttelse af mineraler; ingeniørvirksomhed.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02198 (151) Reg.dato: 2008-06-11
(210) Ans.nr.: VA 2008 01804 (220) Ans.dato: 2008-05-13

 CRUGIT
(730) Indehaver: IPC RESEARCH & DEVELOPMENT ApS, Tranegårdsvej 20,

2900 Hellerup, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens

Boulevard 12, 1553 København V, Danmark
(511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitæ-
re præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug,
næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplom-
bering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af ska-
dedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02199 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01773 (220) Ans.dato: 2008-05-08

 Space Screen
(730) Indehaver: Telco A/S, Højerupvej 25 A, 4660 Store Heddinge, Danmark
(511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordrings-
midler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmid-
ler til brug på land);landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner.
(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema-
tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen-
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; appara-
ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu-
lering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og
gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader;salgsautomater
og mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner
og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02200 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01376 (220) Ans.dato: 2008-04-08

(730) Indehaver: Bryggeriforeningen, Faxehus, Gamle Carlsberg Vej 16, 2500
Valby, Danmark

(511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-
alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke.
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02201 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01384 (220) Ans.dato: 2008-04-09

 Cikodan
(730) Indehaver: Aarhusegnens Andel A.M.B.A., Silkeborgvej 25, 8464 Gal-

ten, 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.
(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, saucer (krydrede),
krydderier, råis.
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter 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 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-
alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke.
(511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

(111) Reg.nr.: VR 2008 02202 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01755 (220) Ans.dato: 2008-05-08

 OOSAFE
(730) Indehaver: IVF TECH ApS, Farum Gydevej 89, 3520 Farum, Danmark
(511) Klasse 07: Patroner til filtrermaskiner.
(511) Klasse 11: Filtre til luftkonditionering.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02203 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2007 04737 (220) Ans.dato: 2007-11-29

(730) Indehaver: PLANT PARTNERS A/S, Middelfartvej 9, 5000 Odense C,
Danmark

(511) Klasse 31: Levende planter.
(511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med planter.
(511) Klasse 44: Gartnervirksomhed.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02204 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01178 (220) Ans.dato: 2008-03-27

(730) Indehaver: MOVER TECHNOLOGY ApS, Ved Stranden 1, 9560 Had-
sund, Danmark

(740/750)  Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau,
Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark

(511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, industriel
design, produktudvikling for andre, design og produktudvikling for andre af
apparater og instrumenter, ingeniørvirksomhed.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02205 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 00313 (220) Ans.dato: 2008-01-22

 CACTUS
(730) Indehaver: Cactus Automation AB, Flöjelbergsgatan 1 C, SE-431 35

Mölndal, Sverige
(740/750)  Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn. 2. 3.sal, 1561

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Computer hardware og optaget computer software.
(511) Klasse 42: Dataprogrammering; opdatering af computer software; kon-
sulenttjenester indenfor computerområdet.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02206 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 00315 (220) Ans.dato: 2008-01-22

(730) Indehaver: Cactus Automation AB, Flöjelbergsgatan 1 C, SE-431 35
Mölndal, Sverige

(740/750)  Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn. 2. 3.sal, 1561
København V, Danmark

(511) Klasse 09: Computer hardware og optaget computer software.
(511) Klasse 42: Dataprogrammering; opdatering af computer software; kon-
sulenttjenester indenfor computerområdet.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02207 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 00684 (220) Ans.dato: 2008-02-18

 Attitude Matters
(730) Indehaver: LEVINSKY INTERNATIONAL A/S, Frydenborgvej 27R, 3400

Hillerød, Danmark
(511) Klasse 14: Smykker og ure.
(511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder selskabstasker, hver-
dagstasker, bælter i læder og kunstigt læder; skind og huder, kufferter og
rejsetasker, paraplyer.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herun-
der huer, hatte, ørevarmer, tørklæder, halstørklæder, sjaler, vanter, sko, pon-
choer og veste, skindhandsker.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02208 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2007 03694 (220) Ans.dato: 2007-09-19

 Selvværdsbaseret ledelse
(730) Indehaver: Copenhagen Coaching Co. ApS, Ryesgade 3 A, 2200 Køben-

havn N, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed.
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kultu-
relle arrangementer.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02209 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2007 04157 (220) Ans.dato: 2007-10-20

 KIRKEBY DAIRY FOOD
(730) Indehaver: Kirkeby Cheese Export A/S, Rødkilde Møllevej 1, 5700 Svend-

borg, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, 7000 Frederi-

cia, Danmark
(511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede,
tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg.
(511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning;
mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; honning,
sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier;
råis.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02210 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01172 (220) Ans.dato: 2008-03-27

 Pålæg fra havet
(730) Indehaver: ROYAL FOOD ApS, Dannerhøj 119, 9210 Aalborg SØ, Dan-

mark
(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.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02211 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2007 05082 (220) Ans.dato: 2007-12-21

 MONA
(730) Indehaver: FARRE A/S, Stilbjergvej 4, 7190 Billund, 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, kødpålæg i form af salami,
rullepølse, hamburgerryg, røget mørbrad, kødpølse, pate, postej; bacon, røget
bacon; frankfurter og wienerpølser; grillpølser.
(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, saucer (krydrede),
krydderier, råis.
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
(ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02212 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01794 (220) Ans.dato: 2008-05-12

 Jullou
(730) Indehaver: Icon v/Charlie Nicolaj Skannerup, Møllevænget 43, Lindved,

7100 Vejle, Danmark
(511) 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.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02213 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2007 04272 (220) Ans.dato: 2007-10-30

 CapClip
(730) Indehaver: Anding v/Anders Lykkegaard Møller, Mølby 26, 6400 Sønder-

borg, Danmark
(511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i
halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isole-
ringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal.
(511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejse-
tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmager-varer.
(511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik (ikke indeholdt i andre klasser),
julepynt.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02214 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2007 03689 (220) Ans.dato: 2007-09-20

 House Doctor
(730) Indehaver: House Doctor ApS, Industrivej 29, 7430 Ikast, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Advokatforum A/S, Møllegade 1 C, 7400 Herning,

Danmark
(511) Klasse 14: Smykker samt tilbehør til smykker ikke indeholdt i andre
klasser.
(511) Klasse 18: Tasker, herunder håndtasker, kufferter og rejsetasker.
(511) Klasse 21: Køkkenredskaber.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til herrer, damer, drenge, piger og
babyer; sko og bælter (beklædningsgenstande).

(111) Reg.nr.: VR 2008 02215 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01314 (220) Ans.dato: 2008-04-04

 JAI - SEE THE POSSIBILITIES
(730) Indehaver: JAI A/S, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
(511) Klasse 09: Fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til måling,signalering og kontrol; apparater til
optagelse, transmission og gengivelse af lyd, billeder og data, magnetiske
databærere, databehandlingsudstyr.
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(111) Reg.nr.: VR 2008 02216 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01998 (220) Ans.dato: 2008-05-20

(730) Indehaver: Kia Motors Corporation, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul
137-938, Sydkorea

(740/750)  Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø-
benhavn K, Danmark

(511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i
vandet, herunder personbiler, lastbiler, busser, minibusser, firhjulstrækskøre-
tøjer, varevogne.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02217 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01310 (220) Ans.dato: 2008-04-04

(730) Indehaver: Jannik Augsburg, Bjarkesvej 10, 3000 Helsingør, Danmark
(511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration
herunder agere sparringspartner for eneejere af små- og mellemstore virksom-
heder i forbindelse med generationsskifte i virksomheder samt i forbindelse
med virksomhedsoverdragelser, herunder klargøring og reorganisering af virk-
somheden.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder kom-
petenceudvikling af eneejere i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og
virksomhedsovertagelse; uddannelses- og undervisningsvirksomhed, nemlig
coaching af eneejere af små- og mellemstore virksomheder i forbindelse med
generationsskifte i virksomheder samt i forbindelse med virksomhedsoverdra-
gelser, herunder klargøring og reorganisering af virksomheden; underhold-
ningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i sort tekst og rød figur.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02218 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2007 02624 (220) Ans.dato: 2007-07-03

 Kajakhotellet
(730) Indehaver: KAJAKHOTELLET ApS, c/o Anders Skjødt Nielsen, Signelil-

vej 17, 2300 København S, Danmark
(511) Klasse 39: Arrangering af kano- og kajakrejser og -ture.
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02219 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2007 04831 (220) Ans.dato: 2007-12-05

 BYG OM & FORNY
(730) Indehaver: Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, Danmark
(740/750)  Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10,

1200 København K, Danmark
(511) Klasse 16: Bøger, tidsskrifter, brochurer, kataloger, trykte publikationer,
tryksager.
(511) Klasse 35: Organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller
reklamemæssige formål.
(511) Klasse 37: Informationsvirksomhed vedrørende byggevirksomhed.
(500) Bemærkninger: Mærket er registeret på baggrund af indarbejdelse.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02220 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01263 (220) Ans.dato: 2008-04-02

(730) Indehaver: BLOKHUS SPORT & FRITID A/S, c/o VBP Holding ApS, John
F. Kennedys Plads 1K 4.sal, 9000 Aalborg, Danmark

(740/750)  Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau,
Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark

(511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkohol-
holiske drikke.

(111) Reg.nr.: VR 2008 02221 (151) Reg.dato: 2008-06-12
(210) Ans.nr.: VA 2008 01262 (220) Ans.dato: 2008-04-02

(730) Indehaver: BLOKHUS SPORT & FRITID A/S, c/o VBP Holding ApS, John
F. Kennedys Plads 1K 4.sal, 9000 Aalborg, Danmark

(740/750)  Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau,
Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark

(511) Klasse 32: Øl.
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Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger

Varemærker og fællesmærker
Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger

VA 2007 01848
VA 2007 02730
VA 2007 02908
VA 2007 02910
VA 2007 03534
VA 2007 04019
VA 2007 04158
VA 2008 00091
VA 2008 02199
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Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold

Varemærker og fællesmærker
Tilførsler af registreringer

Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagts-
forhold

(111) Reg.nr.: VR 1977 02939
(730) Indehaver: Boston Whaler, Inc., a Delaware corporation, 100 Whaler

Way, Edgewater, FL 32141, USA
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900

Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1985 02936
(730) Indehaver: A/S Forsikringsselskabet Codan, Gl. Kongevej 60, 1790

København V, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1992 09615
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1995 04266
(730) Indehaver: Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1996 02170
(730) Indehaver: Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 02012
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2003 00349
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 03771
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 03770
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 04220
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2003 02050
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2003 01991
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2004 00804
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2004 02298
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2004 01254
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2004 02703
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2005 00893
(730) Indehaver: CODAN FORSIKRING A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Fre-

deriksberg C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2005 05041
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2006 00164
(730) Indehaver: Trekroner Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 Køben-

havn V, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2006 00165
(730) Indehaver: Trekroner Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 Køben-

havn V, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2007 04727
(730) Indehaver: CODAN FORSIKRING A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Fre-

deriksberg C, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2007 02609
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark
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(111) Reg.nr.: VR 2007 04714
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2007 04710
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2008 00369
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2008 01256
(730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C,

Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2008 01888
(730) Indehaver: Danmarks Idræts-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion

20, 2605 Brøndby, Danmark
     TEAM DANMARK, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Danmark

Parken Sport & Entertainment A/S, Øster Alle 50, 2100 København Ø,
Danmark

         JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900

Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1938 00767
(730) Indehaver: Phoenix Aktiengesellschaft, Hannoversche Strasse 88, D-

21079 Hamburg, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø-

benhavn K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1998 02654
(730) Indehaver: BMG Music International Service GmbH, Neumarkter Strasse

28, 81673 München, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900

Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1968 02199
(730) Indehaver: Gütermann & Co. A.G., Claridenstrasse 25, Zürich 2, Schweiz
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø-

benhavn K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1978 02717
(730) Indehaver: Unichema Chemie B.V., Buurtje 1, Gouda, Holland
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø-

benhavn K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1998 02808
(730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Metro-Strasse 1, DE-40235 Düsseldorf, Tyskland
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø-

benhavn K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1978 02389
(730) Indehaver: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,

12 cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrig
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø-

benhavn K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2000 04291
(730) Indehaver: COVISAN SOCIEDAD ANOMINA, Ballofett 2536, 5600 San

Rafael, Province of Mandoza, Argentina
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2003 00014
(730) Indehaver: Sverige Bygger AB, Box 1200, S-824 15 Hudiksvall, Sverige
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780

København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1998 02149
(730) Indehaver: voestalpine Polynorm N.V., Amersfoortseweg 9, NL-3751 LJ

Bunschoten, Holland
(740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10,

1200 København K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1995 07855
(730) Indehaver: Imco AS, Taevakivi tee 3/5, EE-136 19 Talinn, Estland
(740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10,

1200 København K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1989 02956
(730) Indehaver: RIE DESIGN A/S, Sindalsvej 47, 8240 Risskov, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1968 01991
(730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of

Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA
(740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 Køben-

havn V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1978 02596
(730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of

Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA
(740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 Køben-

havn V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1996 04273
(730) Indehaver: New Esenz ApS, Eli Christensensvej 45, 7430 Ikast, Dan-

mark

(111) Reg.nr.: VR 2002 00901
(730) Indehaver: Vagtteam DK v/Imran Sarwar, Volden 78, 4100 Ringsted,

Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 03877
(730) Indehaver: Dilf Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, Vesterbrogade 112 B,

1620 København V, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100

København Ø, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1966 00961
(730) Indehaver: Hypor B.V., Spoorstraat 69, NL-5831 CK Boxmeer, Holland
(740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø-

benhavn K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1998 03350
(730) Indehaver: Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia

30346, USA
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900

Hellerup, Danmark
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Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning

Varemærker og fællesmærker
Tilførsler til registreringer

Klasse- og varefortegnelse efter begræns-
ning, herunder begrænsning efter indsi-
gelse eller efter deling

(111) Reg.nr.: VR 2007 04205
(511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til
vands.

(111) Reg.nr.: VR 2007 00036
(511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration.
(511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisnings- og foredragsvirksomhed,
herunder arrangering af events og get-together arrangementer.

(111) Reg.nr.: VR 2007 02351
(511) Klasse 07: Koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til
brug på land).
(511) Klasse 08: Elektriske barbermaskiner.

(111) Reg.nr.: VR 2007 01143
(511) Klasse 29: Fisk; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager,
geléer, syltetøj, kompotter,  spiselige olier.
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
delse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
(511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering.



Dansk Varemærketidende 2008-06-25

497

Licens

Varemærker og fællesmærker
Tilførsler af registreringer

Licens

(111) Reg.nr.: VR 1980 01172
(791/793) Noteret dato: 2008-06-11
Licenstager: FINANCIERE MSD S.A.S., 3 Avenue Hoche, F-75008 Paris,

Frankrig

(111) Reg.nr.: VR 1980 01172
(791/793) Noteret dato: 2008-06-11
Licenstager: SANOFI PASTEUR MSD S.N.C., 8, rue Jonas Salk, F-69007

LYON, Frankrig



498

2008-06-25 Dansk Varemærketidende

Pant og udlæg

Varemærker og fællesmærker
Tilførsler til registreringer

Pant og udlæg

(111)Reg.nr.: VR 1994 03422
(791/793) Noteret ophørt: 2008-06-10
Panthaver: SVENSKA HANDELSBANKEN AB, S-106 70 Stockholm, Sverige

(111)Reg.nr.: VR 1994 03422
(791/793) Noteret ophørt: 2008-06-10
Panthaver: SVENSKA HANDELSBANKEN AB, S-106 70 Stockholm, Sverige

(111)Reg.nr.: VR 1995 05804
(791/793) Noteret dato: 2008-06-10
Panthaver: SVENSKA HANDELSBANKEN AB, S-106 70 Stockholm, Sverige
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Fornyede registreringer

Varemærker og fællesmærker
Fornyede registreringer

VR 1938 00767
VR 1948 01062
VR 1958 01859
VR 1968 01651
VR 1968 01933
VR 1968 02199
VR 1968 03226
VR 1968 03297
VR 1978 01958
VR 1978 01988
VR 1978 02142
VR 1978 02243
VR 1978 02389
VR 1978 02516
VR 1978 02717
VR 1978 02854
VR 1978 02876
VR 1978 03893
VR 1988 02256
VR 1988 02438
VR 1988 02570
VR 1988 02643
VR 1988 02659
VR 1988 02665
VR 1988 02702
VR 1988 02950
VR 1988 02969
VR 1988 03048
VR 1988 03428
VR 1988 03810
VR 1988 03867
VR 1988 03901
VR 1988 04185
VR 1988 04268
VR 1988 04283
VR 1998 00710
VR 1998 01956
VR 1998 02130
VR 1998 02319
VR 1998 02356
VR 1998 02510
VR 1998 02654
VR 1998 02711
VR 1998 02715
VR 1998 02731
VR 1998 02802
VR 1998 02808
VR 1998 03113
VR 1998 03350
VR 1998 03439
VR 1998 03537
VR 1998 03877
VR 1998 04136
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Udslettede registreringer

Varemærker og fællesmærker
Udslettede registreringer

FR 1967 00021
FR 1997 00015
VR 1947 01035
VR 1947 01368
VR 1957 01579
VR 1957 01605
VR 1957 01607
VR 1957 01644
VR 1957 01651
VR 1957 01674
VR 1957 01676
VR 1957 01702
VR 1957 01722
VR 1957 01723
VR 1957 01726
VR 1957 01728
VR 1957 01735
VR 1957 01748
VR 1967 02832
VR 1967 02834
VR 1967 02841
VR 1967 02842
VR 1967 02845
VR 1967 02847
VR 1967 02849
VR 1967 02855
VR 1967 02862
VR 1967 02864
VR 1967 02865
VR 1967 02868
VR 1967 02871
VR 1967 02875
VR 1967 02879
VR 1967 02904
VR 1967 02915
VR 1967 02930
VR 1967 02936
VR 1967 02946
VR 1967 02974
VR 1967 02975
VR 1967 02978
VR 1967 02985
VR 1967 02986
VR 1967 02991
VR 1967 03009
VR 1967 03026
VR 1967 03042
VR 1967 03046
VR 1967 03047
VR 1967 03053
VR 1967 03055
VR 1967 03060
VR 1967 03067
VR 1967 03071
VR 1967 03072
VR 1967 03075
VR 1967 03091
VR 1967 03094
VR 1967 03102
VR 1977 03263
VR 1977 03393
VR 1977 03469
VR 1977 03472
VR 1977 03476
VR 1977 03487
VR 1977 03488
VR 1977 03503
VR 1977 03505
VR 1977 03509
VR 1977 03510
VR 1977 03515
VR 1977 03532
VR 1977 03538

VR 1977 03540
VR 1977 03545
VR 1977 03561
VR 1977 03566
VR 1977 03569
VR 1977 03572
VR 1977 03579
VR 1977 03583
VR 1977 03594
VR 1977 03609
VR 1977 03612
VR 1977 03621
VR 1977 03626
VR 1977 03640
VR 1977 03641
VR 1977 03647
VR 1977 03649
VR 1977 03662
VR 1977 03667
VR 1977 03684
VR 1977 03692
VR 1977 03697
VR 1977 03714
VR 1977 03716
VR 1977 03726
VR 1977 03728
VR 1977 03730
VR 1977 03731
VR 1977 03734
VR 1977 03738
VR 1977 03739
VR 1977 03740
VR 1977 03742
VR 1977 03746
VR 1977 03748
VR 1977 03753
VR 1977 03769
VR 1987 03041
VR 1987 03162
VR 1987 03164
VR 1987 03166
VR 1987 03175
VR 1987 03185
VR 1987 03186
VR 1987 03189
VR 1987 03194
VR 1987 03199
VR 1987 03207
VR 1987 03208
VR 1987 03210
VR 1987 03212
VR 1987 03219
VR 1987 03220
VR 1987 03226
VR 1987 03228
VR 1987 03231
VR 1987 03234
VR 1987 03240
VR 1987 03242
VR 1987 03244
VR 1987 03246
VR 1987 03249
VR 1987 03257
VR 1987 03260
VR 1987 03261
VR 1987 03262
VR 1987 03266
VR 1987 03270
VR 1987 03273
VR 1987 03279
VR 1987 03282
VR 1987 03289
VR 1987 03290
VR 1987 03301
VR 1987 03314
VR 1987 03316
VR 1987 03318
VR 1987 03319
VR 1987 03327
VR 1987 03328
VR 1987 03331
VR 1987 03344
VR 1987 03351
VR 1987 03352
VR 1987 03353
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VR 1987 03355
VR 1987 03365
VR 1987 03373
VR 1987 03374
VR 1987 03379
VR 1987 03381
VR 1987 03383
VR 1987 03386
VR 1987 03387
VR 1987 03389
VR 1987 03392
VR 1987 03393
VR 1987 03400
VR 1987 03402
VR 1987 03404
VR 1987 03405
VR 1987 03410
VR 1987 03412
VR 1987 03413
VR 1987 03421
VR 1987 03428
VR 1987 03437
VR 1987 03439
VR 1987 03440
VR 1987 03441
VR 1987 03443
VR 1987 03448
VR 1987 03465
VR 1987 03467
VR 1987 03475
VR 1987 03478
VR 1987 03480
VR 1987 03482
VR 1987 03489
VR 1987 03492
VR 1987 03500
VR 1987 03501
VR 1987 03522
VR 1987 03523
VR 1987 03525
VR 1987 03533
VR 1987 03534
VR 1987 03539
VR 1987 03551
VR 1987 03557
VR 1987 03560
VR 1987 03561
VR 1987 03565
VR 1987 03572
VR 1987 03577
VR 1987 03580
VR 1987 03581
VR 1987 03586
VR 1987 03587
VR 1987 03594
VR 1987 03595
VR 1987 03619
VR 1987 03622
VR 1987 03627
VR 1987 03629
VR 1987 03638
VR 1987 03639
VR 1987 03640
VR 1987 03655
VR 1987 03660
VR 1987 03662
VR 1987 03664
VR 1987 03665
VR 1987 03667
VR 1987 03668
VR 1987 03671
VR 1987 03672
VR 1987 03673
VR 1987 03675
VR 1987 03687
VR 1987 03693
VR 1987 03695
VR 1988 01534
VR 1997 01644
VR 1997 01736
VR 1997 03156
VR 1997 03955
VR 1997 04033
VR 1997 04035
VR 1997 04036

VR 1997 04037
VR 1997 04040
VR 1997 04041
VR 1997 04042
VR 1997 04044
VR 1997 04046
VR 1997 04051
VR 1997 04054
VR 1997 04055
VR 1997 04058
VR 1997 04060
VR 1997 04062
VR 1997 04064
VR 1997 04068
VR 1997 04074
VR 1997 04079
VR 1997 04080
VR 1997 04083
VR 1997 04084
VR 1997 04088
VR 1997 04089
VR 1997 04091
VR 1997 04093
VR 1997 04094
VR 1997 04098
VR 1997 04101
VR 1997 04102
VR 1997 04104
VR 1997 04107
VR 1997 04109
VR 1997 04111
VR 1997 04113
VR 1997 04116
VR 1997 04117
VR 1997 04119
VR 1997 04120
VR 1997 04121
VR 1997 04123
VR 1997 04125
VR 1997 04126
VR 1997 04129
VR 1997 04130
VR 1997 04136
VR 1997 04137
VR 1997 04141
VR 1997 04145
VR 1997 04146
VR 1997 04147
VR 1997 04148
VR 1997 04150
VR 1997 04151
VR 1997 04152
VR 1997 04154
VR 1997 04160
VR 1997 04161
VR 1997 04167
VR 1997 04171
VR 1997 04176
VR 1997 04178
VR 1997 04179
VR 1997 04181
VR 1997 04186
VR 1997 04192
VR 1997 04193
VR 1997 04195
VR 1997 04196
VR 1997 04198
VR 1997 04202
VR 1997 04203
VR 1997 04204
VR 1997 04208
VR 1997 04210
VR 1997 04211
VR 1997 04212
VR 1997 04213
VR 1997 04215
VR 1997 04217
VR 1997 04220
VR 1997 04223
VR 1997 04224
VR 1997 04225
VR 1997 04226
VR 1997 04230
VR 1997 04231
VR 1997 04232
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VR 1997 04233
VR 1997 04294
VR 1997 04303
VR 1997 04378
VR 1997 04560
VR 1997 04562
VR 1997 04565
VR 1997 04566
VR 1997 04568
VR 1997 04578
VR 1997 04579
VR 1997 04580
VR 1997 04581
VR 1997 04582
VR 1997 04584
VR 1997 04587
VR 1997 04588
VR 1997 04589
VR 1997 04590
VR 1997 04591
VR 1997 04592
VR 1997 04593
VR 1997 04594
VR 1997 04595
VR 1997 04598
VR 1997 04600
VR 1997 04602
VR 1997 04606
VR 1997 04607
VR 1997 04609
VR 1997 04610
VR 1997 04611
VR 1997 04612
VR 1997 04613
VR 1997 04614
VR 1997 04615
VR 1997 04616
VR 1997 04620
VR 1997 04621
VR 1997 04622
VR 1997 04623
VR 1997 04627
VR 1997 04629
VR 1997 04630
VR 1997 04631
VR 1997 04632
VR 1997 04633
VR 1997 04634
VR 1997 04635
VR 1997 04637
VR 1997 04642
VR 1997 04644
VR 1997 04645
VR 1997 04649
VR 1997 04654
VR 1997 04658
VR 1997 04659
VR 1997 04660
VR 1997 04661
VR 1997 04662
VR 1997 04665
VR 1997 04668
VR 1997 04670
VR 1997 04671
VR 1997 04673
VR 1997 04674
VR 1997 04675
VR 1997 04676
VR 1997 04679
VR 1997 04683
VR 1997 04685
VR 1997 04687
VR 1997 04690
VR 1997 04692
VR 1997 04693
VR 1997 04696
VR 1997 04697
VR 1997 04703
VR 1997 04704
VR 1997 04706
VR 1997 04707
VR 1997 04709
VR 1997 04712
VR 1997 04713
VR 1997 04714

VR 1997 04715
VR 1997 04716
VR 1997 04719
VR 1997 04720
VR 1997 04722
VR 1997 04725
VR 1997 04729
VR 1997 04732
VR 2000 01428
VR 2000 02751
VR 2006 02732
VR 2007 00291
VR 2007 00314
VR 2007 01593
VR 2007 03329
VR 2008 00973
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Ansøgningsregister

Varemærker og fællesmærker
Ansøgningsregister

Register over mærker i dette tidende angi-
vet i ansøgningsnummerorden

FA 1964 00014 FR 1967 00021
FA 1996 00016 FR 1997 00015
VA 1937 01435 VR 1938 00767
VA 1947 00825 VR 1947 01035
VA 1947 01344 VR 1948 01062
VA 1947 01386 VR 1947 01368
VA 1955 02447 VR 1957 01722
VA 1956 00838 VR 1957 01723
VA 1956 02634 VR 1957 01726
VA 1957 00588 VR 1957 01735
VA 1957 00964 VR 1957 01702
VA 1957 00979 VR 1957 01605
VA 1957 01290 VR 1957 01728
VA 1957 01332 VR 1957 01607
VA 1957 01576 VR 1957 01651
VA 1957 01631 VR 1957 01748
VA 1957 01696 VR 1957 01644
VA 1957 01935 VR 1957 01579
VA 1957 02097 VR 1957 01674
VA 1957 02100 VR 1957 01676
VA 1958 00560 VR 1958 01859
VA 1965 00176 VR 1967 02845
VA 1965 01401 VR 1967 03046
VA 1965 03585 VR 1966 00961
VA 1965 04145 VR 1968 02199
VA 1965 04524 VR 1967 02975
VA 1965 04667 VR 1967 02847
VA 1966 01098 VR 1967 02849
VA 1966 01588 VR 1968 01933
VA 1966 02377 VR 1967 02832
VA 1966 02592 VR 1967 02904
VA 1966 02623 VR 1967 02834
VA 1966 02684 VR 1967 03047
VA 1966 02896 VR 1967 03071
VA 1966 02897 VR 1967 03072
VA 1966 03442 VR 1967 03075
VA 1966 03654 VR 1967 02855
VA 1966 04274 VR 1968 01651
VA 1966 04743 VR 1967 02978
VA 1966 04853 VR 1967 02864
VA 1966 04881 VR 1967 02865
VA 1967 00135 VR 1967 02862
VA 1967 00178 VR 1967 02868
VA 1967 00479 VR 1968 03226
VA 1967 00490 VR 1967 02871
VA 1967 00528 VR 1967 03053
VA 1967 00626 VR 1967 03009
VA 1967 00767 VR 1967 02875
VA 1967 00910 VR 1967 03055
VA 1967 00925 VR 1967 03094
VA 1967 01286 VR 1967 02915
VA 1967 01396 VR 1967 02879
VA 1967 01406 VR 1967 02936
VA 1967 01515 VR 1967 02930
VA 1967 01629 VR 1967 03091
VA 1967 01653 VR 1967 03060
VA 1967 01763 VR 1967 02991
VA 1967 01764 VR 1967 02841
VA 1967 01775 VR 1967 02842
VA 1967 01844 VR 1967 02985
VA 1967 01857 VR 1967 02986
VA 1967 01883 VR 1967 03102
VA 1967 01975 VR 1967 02946
VA 1967 01986 VR 1967 03026
VA 1967 02059 VR 1967 03067
VA 1967 02062 VR 1967 03042
VA 1967 02098 VR 1967 02974
VA 1967 04412 VR 1968 01991
VA 1968 02050 VR 1968 03297
VA 1973 05126 VR 1977 03561
VA 1974 02005 VR 1977 03640

VA 1974 03585 VR 1977 03730
VA 1975 01440 VR 1977 03716
VA 1975 03519 VR 1977 03641
VA 1975 03943 VR 1977 03469
VA 1975 05521 VR 1977 03572
VA 1976 00360 VR 1978 02596
VA 1976 00425 VR 1977 03566
VA 1976 01142 VR 1977 03476
VA 1976 01504 VR 1977 03569
VA 1976 01540 VR 1977 03714
VA 1976 01558 VR 1977 03738
VA 1976 01788 VR 1977 03739
VA 1976 01955 VR 1977 03740
VA 1976 01972 VR 1977 03742
VA 1976 02592 VR 1977 03726
VA 1976 02715 VR 1977 03728
VA 1976 02984 VR 1977 03472
VA 1976 03107 VR 1977 03649
VA 1976 03226 VR 1977 03753
VA 1976 04238 VR 1977 02939
VA 1976 04610 VR 1977 03746
VA 1976 05030 VR 1977 03583
VA 1976 05439 VR 1977 03662
VA 1977 00136 VR 1977 03263
VA 1977 00149 VR 1977 03731
VA 1977 01005 VR 1977 03579
VA 1977 01014 VR 1978 01988
VA 1977 01319 VR 1977 03734
VA 1977 01348 VR 1977 03748
VA 1977 01443 VR 1977 03487
VA 1977 01459 VR 1977 03488
VA 1977 01574 VR 1977 03505
VA 1977 01612 VR 1977 03393
VA 1977 01642 VR 1977 03503
VA 1977 01657 VR 1977 03515
VA 1977 01662 VR 1977 03509
VA 1977 01664 VR 1977 03510
VA 1977 01677 VR 1977 03532
VA 1977 01713 VR 1977 03594
VA 1977 01749 VR 1977 03545
VA 1977 01763 VR 1977 03612
VA 1977 01788 VR 1977 03538
VA 1977 01792 VR 1977 03540
VA 1977 01805 VR 1977 03647
VA 1977 01806 VR 1977 03609
VA 1977 01859 VR 1977 03621
VA 1977 01872 VR 1977 03684
VA 1977 01877 VR 1977 03626
VA 1977 01892 VR 1977 03667
VA 1977 01924 VR 1977 03692
VA 1977 01957 VR 1977 03769
VA 1977 01979 VR 1977 03697
VA 1977 04323 VR 1978 03893
VA 1977 04909 VR 1978 01958
VA 1977 05226 VR 1978 02876
VA 1978 00018 VR 1978 02717
VA 1978 00091 VR 1978 02142
VA 1978 00136 VR 1978 02389
VA 1978 00162 VR 1978 02243
VA 1978 00471 VR 1978 02516
VA 1978 00855 VR 1978 02854
VA 1978 04633 VR 1980 01172
VA 1982 02727 VR 1987 03622
VA 1984 03681 VR 1987 03522
VA 1984 04601 VR 1987 03523
VA 1984 05001 VR 1985 02936
VA 1984 05026 VR 1987 03627
VA 1984 06709 VR 1987 03525
VA 1985 00636 VR 1987 03162
VA 1985 00729 VR 1987 03629
VA 1985 00831 VR 1987 03400
VA 1985 00940 VR 1987 03041
VA 1985 01515 VR 1987 03164
VA 1985 01920 VR 1987 03533
VA 1985 02135 VR 1987 03534
VA 1985 02298 VR 1987 03166
VA 1985 02437 VR 1987 03402
VA 1985 03315 VR 1987 03404
VA 1985 03776 VR 1987 03405
VA 1985 03810 VR 1987 03539
VA 1985 03916 VR 1987 03289
VA 1985 03917 VR 1987 03290
VA 1985 04045 VR 1987 03638
VA 1985 04065 VR 1987 03639
VA 1985 04215 VR 1987 03640

(210) Ans. nr. (111) Reg. nr.
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VA 1985 04251 VR 1988 02570
VA 1985 04390 VR 1987 03301
VA 1985 05657 VR 1987 03175
VA 1985 05824 VR 1987 03619
VA 1985 06147 VR 1987 03314
VA 1985 06157 VR 1987 03410
VA 1985 06482 VR 1987 03655
VA 1985 06490 VR 1987 03412
VA 1985 06498 VR 1987 03413
VA 1985 06663 VR 1987 03316
VA 1985 06994 VR 1987 03660
VA 1985 07134 VR 1987 03421
VA 1985 07144 VR 1987 03318
VA 1985 07149 VR 1987 03662
VA 1985 07295 VR 1988 02950
VA 1985 07424 VR 1987 03664
VA 1986 00020 VR 1987 03319
VA 1986 00105 VR 1987 03665
VA 1986 00425 VR 1987 03551
VA 1986 00504 VR 1987 03428
VA 1986 00887 VR 1987 03437
VA 1986 00925 VR 1987 03439
VA 1986 00937 VR 1987 03440
VA 1986 00938 VR 1987 03441
VA 1986 00965 VR 1987 03443
VA 1986 01104 VR 1987 03185
VA 1986 01134 VR 1987 03186
VA 1986 01167 VR 1987 03327
VA 1986 01170 VR 1987 03328
VA 1986 01176 VR 1987 03557
VA 1986 01193 VR 1987 03448
VA 1986 01199 VR 1987 03189
VA 1986 01370 VR 1987 03194
VA 1986 01470 VR 1987 03667
VA 1986 01474 VR 1987 03668
VA 1986 01477 VR 1987 03331
VA 1986 01480 VR 1987 03671
VA 1986 01481 VR 1987 03672
VA 1986 01497 VR 1987 03199
VA 1986 01521 VR 1987 03673
VA 1986 01554 VR 1987 03675
VA 1986 01669 VR 1987 03207
VA 1986 01673 VR 1987 03208
VA 1986 01677 VR 1987 03210
VA 1986 01680 VR 1987 03212
VA 1986 01906 VR 1987 03344
VA 1986 01983 VR 1987 03351
VA 1986 01986 VR 1987 03352
VA 1986 01998 VR 1987 03353
VA 1986 02008 VR 1987 03355
VA 1986 02058 VR 1988 02969
VA 1986 02175 VR 1987 03365
VA 1986 02348 VR 1987 03373
VA 1986 02388 VR 1987 03374
VA 1986 02412 VR 1987 03379
VA 1986 02416 VR 1987 03381
VA 1986 02450 VR 1987 03383
VA 1986 02563 VR 1987 03560
VA 1986 02567 VR 1987 03465
VA 1986 02569 VR 1987 03467
VA 1986 02577 VR 1987 03561
VA 1986 02602 VR 1987 03475
VA 1986 02618 VR 1987 03219
VA 1986 02619 VR 1987 03220
VA 1986 02857 VR 1987 03226
VA 1986 02907 VR 1987 03228
VA 1986 03153 VR 1987 03231
VA 1986 03156 VR 1987 03234
VA 1986 03175 VR 1987 03240
VA 1986 03180 VR 1987 03242
VA 1986 03185 VR 1987 03244
VA 1986 03188 VR 1987 03246
VA 1986 03208 VR 1987 03249
VA 1986 03219 VR 1987 03386
VA 1986 03221 VR 1987 03387
VA 1986 03239 VR 1987 03257
VA 1986 03244 VR 1987 03260
VA 1986 03245 VR 1987 03261
VA 1986 03249 VR 1987 03262
VA 1986 03258 VR 1987 03266
VA 1986 03303 VR 1987 03270
VA 1986 03306 VR 1987 03389
VA 1986 03330 VR 1987 03478
VA 1986 03355 VR 1987 03273
VA 1986 03372 VR 1987 03480

VA 1986 03392 VR 1987 03392
VA 1986 03395 VR 1987 03482
VA 1986 03418 VR 1987 03393
VA 1986 03425 VR 1987 03489
VA 1986 03433 VR 1987 03492
VA 1986 03451 VR 1988 02256
VA 1986 03464 VR 1987 03565
VA 1986 03495 VR 1987 03572
VA 1986 03546 VR 1987 03279
VA 1986 03735 VR 1987 03282
VA 1986 03781 VR 1987 03500
VA 1986 03782 VR 1987 03501
VA 1986 03821 VR 1987 03577
VA 1986 03832 VR 1987 03580
VA 1986 03833 VR 1987 03581
VA 1986 03851 VR 1987 03586
VA 1986 03856 VR 1987 03587
VA 1986 03899 VR 1987 03687
VA 1986 03959 VR 1988 03810
VA 1986 04006 VR 1987 03594
VA 1986 04023 VR 1987 03595
VA 1986 04583 VR 1988 03428
VA 1986 05101 VR 1988 03901
VA 1986 05524 VR 1988 02643
VA 1986 05938 VR 1987 03693
VA 1986 06098 VR 1988 02659
VA 1986 06206 VR 1988 02665
VA 1986 06495 VR 1987 03695
VA 1986 06964 VR 1988 02702
VA 1986 07333 VR 1988 01534
VA 1986 07435 VR 1988 03867
VA 1986 07664 VR 1988 02438
VA 1986 07917 VR 1988 04268
VA 1986 08506 VR 1988 03048
VA 1987 00587 VR 1988 04283
VA 1987 02233 VR 1988 04185
VA 1988 00360 VR 1989 02956
VA 1991 05001 VR 1997 04033
VA 1992 03383 VR 1992 09615
VA 1992 03487 VR 1997 04035
VA 1992 06414 VR 1997 04167
VA 1992 07066 VR 1997 04036
VA 1992 07067 VR 1997 04037
VA 1993 00304 VR 1998 02711
VA 1993 01644 VR 1995 05804
VA 1994 00045 VR 1997 04040
VA 1994 01402 VR 1994 03422
VA 1994 01542 VR 1997 04041
VA 1994 01748 VR 1997 04042
VA 1995 03016 VR 1995 07855
VA 1995 03413 VR 1995 04266
VA 1995 04475 VR 1997 04044
VA 1995 04852 VR 1998 02654
VA 1995 05961 VR 1997 04046
VA 1995 07106 VR 1997 04578
VA 1995 07431 VR 1997 04579
VA 1995 09108 VR 1997 04051
VA 1995 09776 VR 1997 04171
VA 1995 09832 VR 1997 04054
VA 1996 00172 VR 1996 02170
VA 1996 00286 VR 1997 04580
VA 1996 00943 VR 1997 04055
VA 1996 01212 VR 1997 04581
VA 1996 01262 VR 1997 04582
VA 1996 01489 VR 1997 04584
VA 1996 02297 VR 1997 04176
VA 1996 02594 VR 1997 04058
VA 1996 02797 VR 1997 01736
VA 1996 03481 VR 1997 04060
VA 1996 03817 VR 1996 04273
VA 1996 03849 VR 1997 04587
VA 1996 03996 VR 1997 04062
VA 1996 04289 VR 1997 04588
VA 1996 04948 VR 1997 04178
VA 1996 05017 VR 1997 04589
VA 1996 05247 VR 1997 04179
VA 1996 05438 VR 1997 04181
VA 1996 05453 VR 1998 03113
VA 1996 05832 VR 1997 04064
VA 1996 06022 VR 1997 04186
VA 1996 06083 VR 1997 04590
VA 1996 06252 VR 1997 04591
VA 1996 06421 VR 1997 04068
VA 1996 06682 VR 1997 04592
VA 1996 06694 VR 1997 04593
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VA 1996 06876 VR 1997 04594
VA 1997 00090 VR 1997 04595
VA 1997 00218 VR 1997 04598
VA 1997 00361 VR 1997 04074
VA 1997 00464 VR 1997 04600
VA 1997 00524 VR 1997 01644
VA 1997 00706 VR 1997 04602
VA 1997 00759 VR 1997 04192
VA 1997 00949 VR 1997 04079
VA 1997 01050 VR 1997 04080
VA 1997 01057 VR 1997 04083
VA 1997 01070 VR 1997 04084
VA 1997 01075 VR 1997 04193
VA 1997 01293 VR 1997 04088
VA 1997 01312 VR 1997 04089
VA 1997 01348 VR 1997 04606
VA 1997 01456 VR 1997 04091
VA 1997 01464 VR 1997 04195
VA 1997 01465 VR 1997 04196
VA 1997 01509 VR 1997 04607
VA 1997 01553 VR 1997 04198
VA 1997 01614 VR 1997 04609
VA 1997 01621 VR 1997 04093
VA 1997 01687 VR 1997 04094
VA 1997 01708 VR 1997 04610
VA 1997 01710 VR 1997 04611
VA 1997 01711 VR 1997 04612
VA 1997 01712 VR 1997 04613
VA 1997 01715 VR 1997 04098
VA 1997 01800 VR 1997 04101
VA 1997 01833 VR 1997 04102
VA 1997 01835 VR 1997 03156
VA 1997 01850 VR 1997 04202
VA 1997 01851 VR 1997 04203
VA 1997 01853 VR 1997 04204
VA 1997 01872 VR 1997 04614
VA 1997 01873 VR 1997 04615
VA 1997 02016 VR 1997 04104
VA 1997 02066 VR 1997 04208
VA 1997 02127 VR 1997 04210
VA 1997 02135 VR 1997 04107
VA 1997 02139 VR 1997 04616
VA 1997 02149 VR 1997 04211
VA 1997 02225 VR 1998 02130
VA 1997 02264 VR 1997 04109
VA 1997 02396 VR 1997 04212
VA 1997 02401 VR 1997 04213
VA 1997 02446 VR 1997 04620
VA 1997 02449 VR 1997 04215
VA 1997 02475 VR 1997 04217
VA 1997 02498 VR 1997 04621
VA 1997 02585 VR 1997 04622
VA 1997 02602 VR 1997 04220
VA 1997 02619 VR 1997 04111
VA 1997 02660 VR 1997 04623
VA 1997 02670 VR 1997 04113
VA 1997 02699 VR 1997 04223
VA 1997 02706 VR 1997 04224
VA 1997 02709 VR 1997 04225
VA 1997 02743 VR 1997 04627
VA 1997 02782 VR 1997 04116
VA 1997 02784 VR 1997 04117
VA 1997 02840 VR 1997 04629
VA 1997 02841 VR 1997 04630
VA 1997 02855 VR 1997 04119
VA 1997 02874 VR 1997 04120
VA 1997 02875 VR 1997 04121
VA 1997 02916 VR 1997 04123
VA 1997 02951 VR 1997 04125
VA 1997 02962 VR 1997 04126
VA 1997 02978 VR 1997 04226
VA 1997 02979 VR 1997 04631
VA 1997 02981 VR 1997 04632
VA 1997 03011 VR 1997 04633
VA 1997 03028 VR 1997 04129
VA 1997 03032 VR 1997 04634
VA 1997 03116 VR 1997 04130
VA 1997 03177 VR 1997 04635
VA 1997 03198 VR 1997 04230
VA 1997 03199 VR 1997 04231
VA 1997 03200 VR 1997 04232
VA 1997 03244 VR 1997 04233
VA 1997 03287 VR 1997 04136
VA 1997 03317 VR 1997 04137
VA 1997 03326 VR 1997 04637

VA 1997 03375 VR 1997 04642
VA 1997 03430 VR 1997 04644
VA 1997 03446 VR 1997 04645
VA 1997 03488 VR 1997 04141
VA 1997 03547 VR 1997 04649
VA 1997 03580 VR 1997 04654
VA 1997 03589 VR 1997 04658
VA 1997 03590 VR 1997 04659
VA 1997 03591 VR 1997 04660
VA 1997 03592 VR 1997 04661
VA 1997 03593 VR 1997 04662
VA 1997 03677 VR 1997 04665
VA 1997 03715 VR 1997 04145
VA 1997 03721 VR 1997 04146
VA 1997 03722 VR 1997 04147
VA 1997 03723 VR 1997 04148
VA 1997 03771 VR 1997 04668
VA 1997 03793 VR 1997 04670
VA 1997 03794 VR 1997 04671
VA 1997 03855 VR 1997 04673
VA 1997 03856 VR 1997 04674
VA 1997 03860 VR 1997 04150
VA 1997 03861 VR 1997 04151
VA 1997 03895 VR 1997 04675
VA 1997 03908 VR 1997 04676
VA 1997 03911 VR 1997 04679
VA 1997 03918 VR 1997 04152
VA 1997 03930 VR 1997 04683
VA 1997 03941 VR 1997 04154
VA 1997 03953 VR 1997 04685
VA 1997 03971 VR 1998 00710
VA 1997 03973 VR 1997 04687
VA 1997 03994 VR 1997 04690
VA 1997 04025 VR 1997 04692
VA 1997 04037 VR 1997 04693
VA 1997 04043 VR 1997 04696
VA 1997 04050 VR 1997 04378
VA 1997 04054 VR 1997 04697
VA 1997 04114 VR 1997 04703
VA 1997 04120 VR 1997 04704
VA 1997 04135 VR 1997 03955
VA 1997 04167 VR 1997 04160
VA 1997 04172 VR 1997 04161
VA 1997 04180 VR 1997 04294
VA 1997 04210 VR 1997 04706
VA 1997 04311 VR 1997 04707
VA 1997 04324 VR 1997 04709
VA 1997 04361 VR 1997 04712
VA 1997 04378 VR 1997 04713
VA 1997 04390 VR 1997 04714
VA 1997 04405 VR 1997 04303
VA 1997 04421 VR 1997 04715
VA 1997 04422 VR 1997 04716
VA 1997 04466 VR 1997 04719
VA 1997 04474 VR 1997 04720
VA 1997 04492 VR 1997 04722
VA 1997 04610 VR 1997 04725
VA 1997 04754 VR 1998 01956
VA 1997 04848 VR 1997 04560
VA 1997 04902 VR 1997 04562
VA 1997 04910 VR 1997 04565
VA 1997 04911 VR 1997 04566
VA 1997 04975 VR 1997 04729
VA 1997 04983 VR 1997 04568
VA 1997 05061 VR 1997 04732
VA 1997 05587 VR 1998 02808
VA 1997 05686 VR 1998 02149
VA 1997 05796 VR 1998 02510
VA 1997 05977 VR 1998 02731
VA 1997 06395 VR 1998 03350
VA 1998 00515 VR 1998 02802
VA 1998 00588 VR 1998 02715
VA 1998 01965 VR 1998 02319
VA 1998 01996 VR 1998 03439
VA 1998 02090 VR 1998 02356
VA 1998 02463 VR 1998 03877
VA 1998 02698 VR 1998 03537
VA 1998 04719 VR 1998 04136
VA 1999 01955 VR 2000 01428
VA 2000 00188 VR 2000 02751
VA 2000 03733 VR 2000 04291
VA 2002 00800 VR 2002 00901
VA 2002 01275 VR 2003 00014
VA 2002 01485 VR 2002 02012
VA 2002 03485 VR 2003 00349
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VA 2002 03707 VR 2002 03877
VA 2002 04080 VR 2002 03771
VA 2002 04081 VR 2002 03770
VA 2002 04294 VR 2002 04220
VA 2003 01219 VR 2003 02050
VA 2003 01220 VR 2003 01991
VA 2004 00920 VR 2004 00804
VA 2004 00921 VR 2004 02298
VA 2004 01204 VR 2004 01254
VA 2004 02929 VR 2004 02703
VA 2004 03914 VR 2005 00893
VA 2005 03706 VR 2005 05041
VA 2005 04957 VR 2006 00164
VA 2005 04958 VR 2006 00165
VA 2006 01057 VR 2006 02732
VA 2006 02649 VR 2007 00036
VA 2006 02936 VR 2007 00291
VA 2006 03124 VR 2007 00314
VA 2006 04905 VR 2007 01143
VA 2007 00201 VR 2008 02111
VA 2007 00203 VR 2008 02113
VA 2007 00204 VR 2008 02109
VA 2007 00207 VR 2008 02112
VA 2007 00208 VR 2008 02114
VA 2007 00209 VR 2008 02110
VA 2007 00210 VR 2008 02136
VA 2007 00211 VR 2008 02115
VA 2007 00214 VR 2008 02160
VA 2007 00216 VR 2008 02149
VA 2007 00219 VR 2008 02162
VA 2007 00220 VR 2008 02159
VA 2007 00221 VR 2008 02142
VA 2007 00222 VR 2008 02132
VA 2007 00223 VR 2008 02124
VA 2007 00224 VR 2008 02127
VA 2007 00483 VR 2008 02125
VA 2007 00484 VR 2008 02126
VA 2007 00485 VR 2008 02164
VA 2007 00486 VR 2008 02130
VA 2007 00487 VR 2008 02129
VA 2007 00488 VR 2008 02116
VA 2007 00489 VR 2008 02131
VA 2007 00490 VR 2008 02165
VA 2007 00500 VR 2007 01593
VA 2007 00633 VR 2007 02351
VA 2007 01108 VR 2008 02133
VA 2007 01110 VR 2008 02134
VA 2007 01111 VR 2008 02135
VA 2007 01112 VR 2008 02137
VA 2007 01113 VR 2008 02138
VA 2007 01167 VR 2007 04727
VA 2007 01544 VR 2008 00973
VA 2007 01848
VA 2007 02111 VR 2008 02139
VA 2007 02112 VR 2008 02140
VA 2007 02117 VR 2007 02609
VA 2007 02247 VR 2007 04714
VA 2007 02250 VR 2008 02141
VA 2007 02371 VR 2007 04205
VA 2007 02398 VR 2008 02143
VA 2007 02400 VR 2008 02144
VA 2007 02401 VR 2008 02145
VA 2007 02402 VR 2008 02146
VA 2007 02404 VR 2008 02147
VA 2007 02617 VR 2007 03329
VA 2007 02624 VR 2008 02218
VA 2007 02730
VA 2007 02908
VA 2007 02910
VA 2007 02991 VR 2007 04710
VA 2007 03534
VA 2007 03587 VR 2008 00369
VA 2007 03689 VR 2008 02214
VA 2007 03694 VR 2008 02208
VA 2007 03857 VR 2008 02148
VA 2007 03858 VR 2008 02150
VA 2007 03859 VR 2008 02151
VA 2007 03860 VR 2008 02152
VA 2007 04019
VA 2007 04141 VR 2008 02084
VA 2007 04157 VR 2008 02209
VA 2007 04158
VA 2007 04197 VR 2008 02153
VA 2007 04198 VR 2008 02154
VA 2007 04199 VR 2008 02155

VA 2007 04200 VR 2008 02156
VA 2007 04201 VR 2008 02157
VA 2007 04202 VR 2008 02158
VA 2007 04272 VR 2008 02213
VA 2007 04302 VR 2008 02099
VA 2007 04303 VR 2008 02098
VA 2007 04304 VR 2008 02097
VA 2007 04305 VR 2008 02096
VA 2007 04306 VR 2008 02095
VA 2007 04307 VR 2008 02094
VA 2007 04308 VR 2008 02093
VA 2007 04309 VR 2008 02092
VA 2007 04345 VR 2008 02087
VA 2007 04454 VR 2008 01256
VA 2007 04571 VR 2008 02089
VA 2007 04636 VR 2008 02090
VA 2007 04737 VR 2008 02203
VA 2007 04831 VR 2008 02219
VA 2007 04852 VR 2008 02163
VA 2007 05016 VR 2008 02161
VA 2007 05082 VR 2008 02211
VA 2007 05083 VR 2008 02073
VA 2008 00091
VA 2008 00181 VR 2008 02167
VA 2008 00182 VR 2008 02166
VA 2008 00313 VR 2008 02205
VA 2008 00315 VR 2008 02206
VA 2008 00331 VR 2008 02079
VA 2008 00521 VR 2008 02082
VA 2008 00684 VR 2008 02207
VA 2008 00750 VR 2008 02074
VA 2008 00949 VR 2008 02085
VA 2008 00966 VR 2008 02172
VA 2008 00967 VR 2008 02173
VA 2008 00969 VR 2008 02174
VA 2008 00972 VR 2008 02175
VA 2008 00973 VR 2008 02102
VA 2008 00974 VR 2008 02106
VA 2008 00975 VR 2008 02103
VA 2008 00976 VR 2008 02107
VA 2008 00977 VR 2008 02105
VA 2008 00978 VR 2008 02176
VA 2008 00979 VR 2008 02177
VA 2008 00980 VR 2008 02108
VA 2008 00981 VR 2008 02104
VA 2008 00982 VR 2008 02178
VA 2008 00983 VR 2008 02179
VA 2008 00985 VR 2008 02180
VA 2008 00986 VR 2008 02181
VA 2008 00987 VR 2008 02182
VA 2008 00988 VR 2008 02183
VA 2008 00989 VR 2008 02184
VA 2008 00990 VR 2008 02185
VA 2008 00991 VR 2008 02186
VA 2008 00992 VR 2008 02187
VA 2008 00993 VR 2008 02188
VA 2008 00994 VR 2008 02189
VA 2008 01000 VR 2008 02086
VA 2008 01004 VR 2008 02083
VA 2008 01032 VR 2008 01888
VA 2008 01039 VR 2008 02123
VA 2008 01040 VR 2008 02122
VA 2008 01042 VR 2008 02121
VA 2008 01043 VR 2008 02120
VA 2008 01044 VR 2008 02119
VA 2008 01045 VR 2008 02118
VA 2008 01061 VR 2008 02117
VA 2008 01135 VR 2008 02128
VA 2008 01172 VR 2008 02210
VA 2008 01178 VR 2008 02204
VA 2008 01196 VR 2008 02081
VA 2008 01262 VR 2008 02221
VA 2008 01263 VR 2008 02220
VA 2008 01264 VR 2008 02100
VA 2008 01270 VR 2008 02088
VA 2008 01310 VR 2008 02217
VA 2008 01314 VR 2008 02215
VA 2008 01376 VR 2008 02200
VA 2008 01384 VR 2008 02201
VA 2008 01416 VR 2008 02080
VA 2008 01423 VR 2008 02170
VA 2008 01432 VR 2008 02168
VA 2008 01468 VR 2008 02077
VA 2008 01507 VR 2008 02192
VA 2008 01524 VR 2008 02078
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VA 2008 01557 VR 2008 02190
VA 2008 01558 VR 2008 02171
VA 2008 01584 VR 2008 02076
VA 2008 01608 VR 2008 02193
VA 2008 01609 VR 2008 02195
VA 2008 01754 VR 2008 02101
VA 2008 01755 VR 2008 02202
VA 2008 01759 VR 2008 02072
VA 2008 01762 VR 2008 02196
VA 2008 01763 VR 2008 02197
VA 2008 01773 VR 2008 02199
VA 2008 01792 VR 2008 02169
VA 2008 01794 VR 2008 02212
VA 2008 01801 VR 2008 02091
VA 2008 01804 VR 2008 02198
VA 2008 01998 VR 2008 02216
VA 2008 02054 VR 2008 02191
VA 2008 02061 VR 2008 02194
VA 2008 02196 VR 2008 02075
VA 2008 02199
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Navneregister

Varemærker og fællesmærker
Navneregister

Register over mærker nævnt i dette tidende
angivet i alfabetisk orden efter indehaver

A.A.H.M. JANSEN HOLDING B.V. VR 1998 02715
AARHUS OLIEFABRIK A/S VR 1977 03505
AARHUSEGNENS ANDEL A.M.B.A. VR 2008 02201
ABENA HOLDING A/S VR 1988 02438
ABSI A/S VR 2008 02078
A.C.E. AIR CARGO EXPRESS AB VR 1988 03048
ACTAVIS GROUP HF VR 1967 02832
ACTAVIS GROUP HF VR 1967 02834
ACTAVIS GROUP HF VR 1987 03240
ACTIVE SPORTSWEAR INT. A/S VR 1998 02356
ACUSHNET COMPANY VR 1997 04566
ADECCO SA VR 1997 04064
ADVANCED MEDICAL OPTICS, INC. VR 1987 03665
ADVANCED MEDICAL OPTICS, INC. VR 1997 04629
ADVANCED MEDICAL OPTICS, INC. VR 1997 04630
ADVANCED MEDICAL OPTICS, INC. VR 1997 04715
AGROCOM KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING APS VR 2008 02167
AICEVS AB VR 1997 04670
AICEVS AB VR 1997 04671
AKROBAT I/S VR 1997 04637
AKZO NOBEL DECO GMBH VR 1977 03739
ALLISON A/S VR 2007 03329
ALZA CORPORATION VR 1997 04035
AMERICAN CYANAMID COMPANY VR 1977 03684
AMETEK, INC. VR 1967 02845
AMPHENOL CORPORATION VR 1958 01859
ANDERSEN, MADS VA 2008 02199
ANDING VR 2008 02213
ANDREAS KUFFERATH G.M.B.H. & CO. KG VR 1987 03586
ANECOOP S. COOP VR 1997 04123
ANHUI LIGHT INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT
CORPORAT VR 1987 03379
ANIXTER INC. VR 1977 03569
APPOR LIMITED VR 1977 03532
ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED VR 1997 04593
ARLA FOODS AMBA VR 1987 03492
ASAHI KASEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA VR 1987 03266
ASB-GRUNLAND VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH VR 1987 03638
ASKELADEN APS VR 1987 03199
ASTELLAS PHARMA INC. VR 1987 03440
ASTELLAS PHARMA INC. VR 1987 03441
ASTRAZENECA AB VR 1977 03748
ASTRAZENECA AB VR 1987 03210
ASTRAZENECA TIKA SNC VR 1987 03421
ATHOME.NET VR 1997 04579
AUDIO PRODUCTS INTERNATIONAL CORP. VR 1997 04673
AUDIO PRODUCTS INTERNATIONAL CORP. VR 1997 04674
AUTOMOBILES PEUGEOT, SOCIETE ANONYME VR 1997 04676
AUTOMOBILES PEUGEOT, SOCIETE ANONYME VR 1997 04679
AVENTIS PHARMACEUTICALS INC. VR 1997 04091
BACH, HENRIETTE VR 2007 00036
BARBARA S.A. VR 1978 02243
BAREN BATTERIE GMBH VR 1967 02871
BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLAS-
SUNG VR 1987 03207
BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR 1987 03316
BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR 1987 03500
BATA LIMITED VR 1997 04598
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR 1957 01748
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR 1987 03393
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR 2008 02193
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR 2008 02195
BELGACOM MOBILE N.V. VR 1997 04722
BELTONE NETHERLANDS B.V. VR 1997 04732
BENIHANA OF TOKYO, INC. VR 1987 03655
BIFODAN A/S VR 2008 02168
BIO-QUELLE KLAUS LOSCH GESELLSCHAFT M.B.H. VR 1997 04109
BIOSCIENCE OY VR 1987 03226
BISON CLUB A/S (KFS HOLDING BREDSTEN A/S) VR 1997 04595
BITTE KAI RAND & CO. A.S VR 1997 04568
BJERKANDER, SVEN VR 1977 03476
BLACK & DECKER CORPORATION, THE VR 1987 03667

BLACKBAUD INC. VR 1997 04211
BLARKE SONNE LEVRING A/S VR 1997 04176
BLOKHUS SPORT & FRITID A/S VR 2008 02220
BLOKHUS SPORT & FRITID A/S VR 2008 02221
BLUE BIRD CONFECTIONEREY (HOLDINGS) LIMITED VR 1957 01722
BLUMØLLER A/S VR 1957 01644
BLYDENSTEIN-WILLINK N.V. VR 1967 02862
BMG MUSIC INTERNATIONAL SERVICE GMBH VR 1998 02654
BODEGAS DE ABALOS, S.A. VR 1987 03465
BODEGAS J. SARDA, S.A. VR 1997 04633
BOLIG-STYLIST.DK VR 2008 02075
BOSTON WHALER, INC., A DELAWARE CORPORATION VR 1977 02939
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. VR 1987 03671
BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION VR 1967 02875
BROWNING S.A. VR 1977 03716
BRYGGERIFORENINGEN VR 2008 02200
BSN MEDICAL, INC. VR 1988 02950
BTR PLC VR 1967 03094
BURRUS INTERNATIONAL INC. VR 1967 02904
BUSH BOAKE ALLEN LIMITED VR 1977 03561
BUTTRESS B.V. VR 1978 03893
BUTTRESS B.V. VR 1997 04620
B.V. TABAKSFABRIEK J. GRUNO VR 1997 04589
BYGGECENTRUM VR 2008 02219
BØRGE KILDEMOES CYKELFABRIK A/S VR 1997 04220
CACTUS AUTOMATION AB VR 2008 02205
CACTUS AUTOMATION AB VR 2008 02206
CAMPBELL SOUP COMPANY VR 1957 01723
CANDELIA AB VR 1997 04088
CANDIDO MIRO, S.L. VR 1967 02974
CANTEEN CORPORATION VR 1977 03714
CARL KRUMBAK OG CO. A/S VR 1987 03374
CARLSBERG BREWERIES A/S VR 1987 03261
CARLSBERG DANMARK A/S VR 1987 03257
CARLSBERG DANMARK A/S VR 1987 03260
CASTER, SOCIETE ANONYME VR 1978 02516
CASTLE COMMUNICATIONS PLC VR 1997 04036
CASTLE COMMUNICATIONS PLC VR 1997 04037
CEDERROTH INTERNATIONAL AKTIEBOLAG VR 1977 03472
CEDERROTH INTERNATIONAL AKTIEBOLAG VR 1987 03208
CENTER FOR ERHVERVSPSYKOLOGI VA 2007 01848
CEREALIA DANMARK A/S VR 1997 04196
CHILI GROUP APS VR 1988 03810
CHRISTENSEN & NIELSEN A/S VR 1987 03629
CHROMOGENIX AB VR 1987 03186
CIRCUIT ELECTRIC A/S VR 1987 03041
CISI HOLDING SOCIETE ANONYME VR 1977 03730
CODAN A/S VR 1992 09615
CODAN A/S VR 2002 02012
CODAN A/S VR 2002 03770
CODAN A/S VR 2002 03771
CODAN A/S VR 2002 04220
CODAN A/S VR 2003 00349
CODAN A/S VR 2003 01991
CODAN A/S VR 2003 02050
CODAN A/S VR 2004 00804
CODAN A/S VR 2004 01254
CODAN A/S VR 2004 02298
CODAN A/S VR 2004 02703
CODAN A/S VR 2005 05041
CODAN A/S VR 2007 02609
CODAN A/S VR 2007 04710
CODAN A/S VR 2007 04714
CODAN A/S VR 2008 00369
CODAN A/S VR 2008 01256
CODAN FORSIKRING A/S VR 1995 04266
CODAN FORSIKRING A/S VR 1996 02170
CODAN FORSIKRING A/S VR 2005 00893
CODAN FORSIKRING A/S VR 2007 04727
COLOPLAST A/S VR 1977 03641
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV VR 1988 03901
COMPO GMBH & CO. KG VR 1978 02876
CONAGRA FOODS LIMITED VR 1997 04171
COPENHAGEN COACHING CO. APS VR 2008 02208
CORDIS CORPORATION VR 1997 04152
CORDIS CORPORATION VR 1997 04704
COREL CORPORATION VR 1997 04040
CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, INC., A
DELAWARE C VR 1967 03046
COVISAN SOCIEDAD ANOMINA VR 2000 04291
CREDITREFORM NORGE AS VR 1997 04147
CSM NEDERLAND B.V. VR 1997 04594
CUSENIER S.A.I.C. VR 1997 04125
C.V. YARNS & FABRICS LIMITED VR 1967 02978
DAEWOO MOTOR CO., LTD. VR 1997 04089

(730) Indehaver                        (210) Ans. nr./(111) Reg. nr.
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DAIMLERCHRYSLER AG VR 1977 03738
DANFLAX A/S VR 1987 03175
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND VR 2008 01888
DANSAND A/S VR 2008 02171
DANSAND A/S VR 2008 02190
DANSK DATA ELEKTRONIK A/S VR 1997 04136
DANSK HELSEMIDDEL CENTER A/S VR 1997 04621
DANSK SUPERMARKED A/S VR 1997 04600
DANSK SUPERMARKED A/S VR 2008 02091
DANSK TEXTIL & BEKLÆDNING VR 1987 03448
DANSKE BANK A/S VR 1997 04179
DART INDUSTRIES INC. VR 1968 03297
DATA-FORM A/S VR 1997 04213
DATA-FORM A/S VR 1997 04223
DEGUDENT GMBH VR 1988 02659
DELTA F.C. LTD. VR 1997 04562
DENTRONIC A/S VR 1997 04590
DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE GMBH VR 1977 03572
DFDS A/S VR 1997 04623
DFDS NORGE A/S VR 1997 04627
DIAGEO NORTH AMERICA, INC. VR 1987 03389
DIAGEO NORTH AMERICA, INC. VR 1987 03489
DIAPLEX (ALSO TRADING AS DIAPLEX CO., LTD.), KA VR 1998 03537
DIAS DANMARK A.M.B.A. VR 1998 02130
DICO A/S VR 1997 04137
DIGITAL ZONE APS VR 1997 04129
DILF DANSK INDKØBS- OG LOGISTIK FORUM VR 2002 03877
DIPLOM-IS AS VR 1997 04120
DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V. VR 1957 01579
DJO, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY OF THE ST VR 1997 04716
DK INTERNATIONAL A/S VR 1997 04107
DOW AGROSCIENCES LLC, A LIMITED LIABILITY
COMPA VR 1987 03595
DOW CORNING CORPORATION VR 1988 02256
DR VR 1997 04101
DSIGN A/S VR 2007 02351
DSM IP ASSETS B.V. VR 1977 03469
DUPONT, CHARLOTTE VA 2007 02908
DYNO CYTEC KS VR 1967 02985
DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND
KG VR 1977 03566
EGMONT MAGASINER A/S VR 1967 03060
E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY VR 1987 03402
E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY VR 1987 03533
EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN HERNING CENTRET VA 2007 03534
EKLOF I NORRKOPING AB VR 1997 04303
ELASTOGRAN POLYURETHANE GMBH VR 1977 03621
ELF AQUITAINE, SOCIETE ANONYME VR 1967 02930
ELF AQUITAINE, SOCIETE ANONYME VR 1967 03071
ELF AQUITAINE, SOCIETE ANONYME VR 1967 03072
ELKAMO AB, OY VR 1997 04046
ELOF HANSSON AB VR 1987 03373
EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, INC. VR 1987 03480
EMVI ANSTALT VR 1957 01702
ENVISION:DESIGN A/S VR 2008 02089
ENVISION:DESIGN A/S VR 2008 02090
EPA INVEST A/S VR 1987 03551
E.R. SQUIBB & SONS, INC. VR 1987 03687
ESTANISLAO GARCIA TORRES VR 1987 03381
ETS WAFIC IDRISS S.A.R.L. VR 1987 03164
EUGENE-PERMA S.A. VR 1987 03328
EURO CANDLE KFT. VR 1997 04654
EUROPET BENELUX B.V. VR 1987 03534
EVA DENMARK A/S VR 1987 03662
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG VR 1987 03386
FABRIQUE D'HORLOGERIE S.A. BUTTES (BUTTES
WATCH VR 1967 02986
FAGAN, SEAN VR 2008 02170
FAKTA A/S VR 1987 03405
FARRE A/S VR 2008 02211
FAXE A/S VR 1987 03668
FERRERO S.P.A. VR 1967 02915
FERRY-BOATS N.V. VR 1997 04687
FERTIN A/S VR 1997 04642
FILMATION ASSOCIATES VR 1987 03228
FINANCIERE ELYSEES BALZAC, SOCIETE ANONYME VR 1967 03047
FINEWOOD, GULV-BUTIK LIMITED VA 2007 02730
F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI S.P.A. VR 1978 01988
FIRMAET ROMENTA VR 1977 03393
FIRMAET SMICO FOTO VR 1987 03301
FIRMAET TRANEKÆR FURNITURE VR 1977 03662
FLEXI BATH APS VR 2008 02191
FLINTA, KAJ AXEL VR 1997 04186
FLOWIL INTERNATIONAL LIGHTING (HOLDING) BV VR 1987 03672
FONZIE APS VR 1997 04079

FORSIKRINGSSELSKABET CODAN, A/S VR 1985 02936
FOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S VR 1997 04709
FRIESLAND BRANDS B.V. VR 1977 03742
FRIGOR A/S VR 1987 03162
FROSTA AG VR 1977 03728
FRU VILLADSEN FARUM APS VR 2008 02128
FRUHAVE APS VR 2008 02101
FUJICOPIAN CO., LTD. VR 1988 04268
FUJITSU LIMITED VR 1987 03525
G.A. JOURDE LIMITED VR 2007 01593
GAMEPLAY.COM PLC VR 1997 04584
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,
COMPAGNIE VR 1978 02389
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,
COMPAGNIE VR 1997 04685
GERBER PRODUCTS COMPANY VR 1968 03226
GERSTENBERG & AGGER A/S VR 1978 01958
GLAXO GROUP LIMITED VR 1967 03075
GLAXO GROUP LIMITED VR 1977 03538
GLAXO GROUP LIMITED VR 1987 03234
GLAXO GROUP LIMITED VR 1987 03695
GOOD WIND COMPANY I/S VR 1987 03565
GORLICH HANDELS-GMBH VR 1997 04033
GRUNDFOS MANAGEMENT A/S VR 2008 02088
GUANG, ZHONG JIAN VR 1997 04154
GUCCIO GUCCI S.P.A. VR 1998 04136
GUTERMANN & CO. A.G. VR 1968 02199
HAMBURG-MANNHEIMER VERSICHERUNGS-AG VR 1997 04150
HAMBURG-MANNHEIMER VERSICHERUNGS-AG VR 1997 04151
HANKOOK TIRE MFG. CO., LTD. VR 1987 03318
HANS LUTH INTERNATIONAL A/S VR 1977 03263
HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG VR 1967 03042
HARIBO LAKRIDS A/S VR 1947 01368
HARIBO LAKRIDS A/S VR 1977 03594
HATTING TVEBAKKER, A/S VR 1987 03627
HAUGEN-GRUPPEN DENMARK A/S VR 1947 01035
HB TEXTIL INVEST A/S VR 1997 04161
HEALTEC ANNE GROTH KATBALLE VA 2008 02199
HENKEL FRANCE S.A. VR 1987 03289
HENKEL FRANCE S.A. VR 1987 03290
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR 1967 02879
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR 1987 03331
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR 1997 04055
HERSTAL BRAND APS VR 2008 02083
HOLBECH HOLDING APS VR 2000 02751
HOLM HOLDING ESBJERG APS VR 2008 02085
HOME A/S VR 2008 02109
HOME A/S VR 2008 02110
HOME A/S VR 2008 02111
HOME A/S VR 2008 02112
HOME A/S VR 2008 02113
HOME A/S VR 2008 02114
HOME A/S VR 2008 02115
HOME A/S VR 2008 02116
HOME A/S VR 2008 02124
HOME A/S VR 2008 02125
HOME A/S VR 2008 02126
HOME A/S VR 2008 02127
HOME A/S VR 2008 02129
HOME A/S VR 2008 02130
HOME A/S VR 2008 02131
HOME A/S VR 2008 02132
HOME A/S VR 2008 02136
HOME A/S VR 2008 02142
HOME A/S VR 2008 02149
HOME A/S VR 2008 02159
HOME A/S VR 2008 02160
HOME A/S VR 2008 02162
HOME A/S VR 2008 02164
HOME A/S VR 2008 02165
HOMEGATE CORPORATION VR 1997 04116
HOTEL KONG FREDERIK A/S VR 1977 03692
HOUSE DOCTOR APS VR 2008 02214
HOUSE OF PRINCE A/S VR 1957 01728
HOUSE OF PRINCE A/S VR 1967 03067
HYPOR B.V. VR 1966 00961
HØJER PØLSER A/S VR 2007 01143
ICON VR 2008 02212
IITTALA GROUP OY AB VR 1968 01933
IMCO AS VR 1995 07855
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC. VR 1997 04217
IPC RESEARCH & DEVELOPMENT APS VR 2008 02198
IRENE Ø/V IRENE ØSTERGAARD MADSEN VR 2008 02192
ISRINGHAUSEN, GEBR. VR 1978 02142
IT DISTRIBUTION A/S VR 1997 04113
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ITT FLYGT AB VR 1977 03731
IVF TECH APS VR 2008 02202
IVOCLAR VIVADENT AG VR 1957 01674
IVOCLAR VIVADENT AG VR 1957 01676
JACKSON INTERNATIONAL TRADING COMPANY
KURT D. B VR 1997 04706
JACOBSEN, THOMAS HENRIK VR 2008 02163
JAGUAR CARS LIMITED VR 1998 02711
JAI A/S VR 2008 02215
JANNIK AUGSBURG VR 2008 02217
JOHNSON & JOHNSON VR 2008 02077
JP/POLITIKENS HUS A/S VR 2008 01888
JUUL, JACK VA 2007 02910
JØRGEN P. POTTEPLANTERI A/S VR 1997 04210
JØRGENSEN, ANKER MANNERUP VR 1997 04729
KAJAKHOTELLET APS VR 2008 02218
KARL FAZER AB, OY VR 1997 04119
KARL MARBACH GMBH & CO. VR 1988 03867
KARMA INTERNATIONAL AG VR 1997 04607
KAULIN MANUFACTURING CO., LTD. VR 1988 04283
KEW INDUSTRI A/S VR 1987 03194
KFK FÆLLESDRIFT K/S VR 1977 03647
KFK FÆLLESDRIFT K/S VR 1997 03156
KFK FÆLLESDRIFT K/S VR 1997 04098
KIA MOTORS CORPORATION VR 2008 02216
KIDMOSE, OLE VR 1997 04192
KI-JA-KA DANMARK A/S VR 1997 04102
KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S VA 2007 04158
KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S VR 2008 02209
KLIPPANS FINPAPPERSBRUK, AKTIEBOLAGET VR 1987 03314
KLITSGAARD, NIELS VR 1997 04212
KMD A/S VR 1997 01644
KMD A/S VR 1997 04060
KMD A/S VR 1997 04378
KNAUS TABBERT GROUP GMBH VR 1977 03540
KOEHRING CRANES, INC. VR 1977 03509
KOFOED, HENRIK VR 2008 02087
KOFOED, JANNIE VR 2008 02087
KONINKLIJKE MOSA B.V. VR 1988 01534
KORTE-LICHT INHABER HEINRICH KORTE VR 1987 03185
KRAFT FOODS AS VR 1987 03580
KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. VR 1987 03664
KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. VR 1997 04587
KRAG, ERIKA B. VR 2008 02161
KREWEL MEUSELBACH GMBH VR 1977 03488
KRISTIANSEN, HENRIK VEJLGAARD VR 1997 04616
KULINARIS VR 1997 04146
KUSDIANTO SOEWARNO VR 2008 02082
KØBENHAVNERTUNNELLEN APS VA 2007 04019
KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD FR 1997 00015
LABORATOIRE GARNIER & CIE, SOCIETE EN NOM
COLLE VR 1997 04720
LANCASTER GROUP GMBH VR 1997 04635
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE VR 1948 01062
LAURSEN, JES VR 2008 02072
LEAF DANMARK A/S VR 1997 04609
LEAF ITALIA S.R.L. VR 1994 03422
LEAF ITALIA S.R.L. VR 1995 05804
LEAF SVERIGE AB VR 1987 03581
LEO PHARMA A/S VR 1987 03675
LESKELA, KIMMO JUHANI VR 2000 01428
LEVINSKY INTERNATIONAL A/S VR 2008 02207
LEYKAM-MURZTALER PAPIER UND ZELLSTOFF
AKTIENGES VR 1987 03282
LIDL STIFTUNG & CO. KG VR 1997 04041
LIDL STIFTUNG & CO. KG VR 2008 02100
LIDL STIFTUNG & CO. KG VR 2008 02194
LIMITED, THE RYVITA COMPANY VR 1968 01651
LIND, ERICA MARIANNE VR 1997 04703
LINDAB PROFIL A/S VR 1998 02802
LINSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE VR 1987 03327
LORD-BEKLEIDUNGSWERKE, F.W. BRINKMANN GMBH VR 1987 03587
L'OREAL, SOCIETE ANONYME VR 1987 03351
LOS PINOS, FINCA AGRICOLA, S.L. VR 1987 03594
LOUIS DOBBELMANN, B.V. VR 1987 03640
LUBRIZOL CORPORATION, THE VR 1987 03279
LYNDDAHL PLAST A/S VR 1997 04658
LYNDDAHL PLAST A/S VR 1997 04659
LYNDDAHL PLAST A/S VR 1997 04660
LYNDDAHL PLAST A/S VR 1997 04661
LYNDDAHL PLAST A/S VR 1997 04662
MACFARLAN SMITH LIMITED VR 1987 03319
MADSEN, MICHAEL VR 1997 04712
MAMMUT WORK WEAR A/S VR 1997 04160
MAMUNIA INVESTMENT, S.A. VR 1987 03244

MANPOWER INC. VR 1977 03609
MANUFACTURES FALBAR, S.A. VR 1987 03439
MARCUS RO'S TORV APS VR 2007 00291
MAREL HF. VR 1987 03639
MARIEKØKKENET APS VR 1997 04195
MARINA YACHTING S.P.A. VR 1988 02702
MARS DANMARK A/S VR 1967 02865
MARS DANMARK A/S VR 1997 04668
MARTI, RAFAEL REIG VR 1987 03355
MARWI A/S VR 1997 04690
MATAS A/S VR 1997 04719
MAURER + WIRTZ GMBH & CO. KG VR 1988 02643
MAXIT A/S VR 1987 03249
MBK INDUSTRIE, SOCIETE ANONYME VR 1997 04683
MBW SERVICE VR 1997 04233
MCE (SIMPLIFIED JOINT STOCK COMPANY) VR 1987 03577
MEDIACOM DANMARK A/S VR 2008 00973
MELTON A/S VR 2008 02169
MERCK & CO. INC. VR 1980 01172
MERRELL PHARMACEUTICALS INC. VR 1957 01726
METRON SEMICONDUCTORS NORDIC A.B. VR 1987 03522
MICROGRAFX, INC. VR 1997 04581
MINTEC APS VR 1998 00710
MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO VR 1998 02808
MONDI TEXTIL GMBH VR 1977 03726
MONTANA MØBLER A/S VR 1987 03437
MORGAN STANLEY VR 1997 04226
MOVER TECHNOLOGY APS VR 2008 02204
MØLLER & CO. (FONDEN FOR MØLLER & CO.) VR 1987 03482
NATUZZI TRADE SERVICE S.R.L. VR 1997 04634
NCC DANMARK A/S VR 1987 03189
NETMAN APS VR 1997 04714
NETTO IS VR 1997 04145
NEVAMAR COMPANY, LLC VR 1987 03660
NEW ESENZ APS VR 1996 04273
NIELSEN, HARDY VR 1997 04225
NIRO A/S VR 2008 02079
NISSEN, JØRGEN VR 1987 03246
NOBEL CIGARS APS VR 1957 01651
NOBIA NORDISK BYGGINTERIOR AB VR 1997 04230
NOBIA NORDISK BYGGINTERIOR AB VR 1997 04231
NOBIA NORDISK BYGGINTERIOR AB VR 1997 04232
NOKIA-MOBILE PHONES LTD. VR 1987 03673
NORSK HYDRO ASA VR 1997 04693
NOVARTIS AG VR 1997 04074
NOVOZYMES A/S VR 1997 04644
NU SKIN INTERNATIONAL, INC. VR 1997 04080
NU SKIN INTERNATIONAL, INC. VR 1997 04083
NU SKIN INTERNATIONAL, INC. VR 1997 04084
NU SKIN INTERNATIONAL, INC. VR 1997 04193
NUNAMINERALS A/S VR 2008 02196
NUNAMINERALS A/S VR 2008 02197
NYBO, PETER VR 2006 02732
NYCOMED PHARMA AS VR 1967 02868
NYCOMED PHARMA AS VR 1977 03697
OASE OUTDOORS APS VR 1997 04294
OLIN CORPORATION VR 1967 02946
OPEL EISENACH GMBH VR 1997 04665
OPTICOLOR A/S VR 1997 04610
OPTICOLOR A/S VR 1997 04611
OPTICOLOR A/S VR 1997 04612
OPTICOLOR A/S VR 1997 04613
ORANGE A/S VR 1997 04591
ORION CORPORATION VR 1997 04578
ORION-YHTYMA OY VR 1987 03560
ORTOPEDIA GMBH VR 1997 04042
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. VR 1997 04614
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. VR 1997 04615
OTTO MODETØJ I/S VR 1977 03579
PALL CORPORATION VR 1997 04582
PARAGON VR 1997 04111
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S VR 2008 01888
PEDERSEN, ROBERT ROLFSTED VR 1997 03955
PEERLESS CINPRES LIMITED COTON FARM
INDUSTRIAL VR 1987 03344
PERMA-TEC GMBH & CO. KG VR 1997 04044
PETROFER CHEMIE H.R. FISCHER GMBH & CO. KG VR 1997 04167
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. VR 1998 03113
PFIZER HEALTH AB VR 1997 04141
PFIZER INC. VR 1997 04054
PHADIA AB VR 1977 03626
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, A LIMITED
LIABI VR 1967 02975
PHILIP & PARTNERE ADVOKATFIRMA VR 1998 03877
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PHILIPS CONSUMER COMMUNICATIONS B.V. VR 1997 04148
PHILIPS ELECTRONICS N.V. VR 1977 03487
PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT VR 1938 00767
PIG IMPROVEMENT COMPANY LIMITED, THE VR 1987 03352
PININFARINA EXTRA S.R.L. VR 1988 02665
PININFARINA EXTRA S.R.L. VR 1988 02969
PLANT PARTNERS A/S VR 2008 02203
PLAYTEX PRODUCTS, INC. VR 1977 03510
POLYTEX SKUMPLASTFABRIK APS VR 1987 03693
POLYWARE APS VR 2008 02081
PPG INDUSTRIES GLASS S.A. VR 1987 03475
PRADA S.A. VR 1998 02510
PRAGA A.S. VR 1957 01607
PRESTOLITE ELECTRIC LIMITED VR 1977 03649
PRIMO DANMARK A/S VR 1977 03583
PRINSERTER CORPORATION VR 1997 04580
PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR 1968 01991
PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR 1978 02596
PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR 1997 04692
PROFIL INDRETNING APS VR 1997 04675
Q CONNECT APS VA 2008 00091
R & A BAILEY & CO. VR 1988 03428
RANK XEROX LIMITED VR 1967 03053
RASMUSSEN, SØREN VR 1997 04712
RECKITT BENCKISER N.V. VR 1977 03753
REDGREEN A/S VR 1997 04178
RENAULT TRUCKS DANMARK A/S VR 2007 04205
RESTOUR AS VR 1997 01736
RHODIA OPERATIONS VR 1998 01956
RIE DESIGN A/S VR 1989 02956
ROVIANDA GMBH & CO. KG VR 1987 03523
ROYAL FOOD APS VR 2008 02210
RUIZ-PICASSO, ANNE PALOMA VR 1997 04094
RYNKEBY FOODS A/S VR 1988 04185
SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP B.V. VR 1988 02570
SAHVA A/S VR 1997 04130
SALTUM-HOULBJERG BRYGGERIER, A/S VR 1998 03439
SANDOZ A/S VR 1987 03219
SANDOZ A/S VR 1987 03220
SARA LEE CORPORATION VR 1977 03740
SCANDI TACKLE VR 1997 04224
SCANFORS A/S VR 1967 02936
SCANPRO APS VR 1997 04068
SCAN-TEX OIL A/S VR 2007 00314
SCHERING CORPORATION VR 1987 03557
SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION VR 1987 03212
SCHMIDT, ULRIK VR 1997 04126
SCHRØDER GRAFISK APS VR 1997 04093
SCIENCE MANAGEMENT CORPORATION VR 1967 03055
SECURITY TOTAL TYVERISIKRING/SAFETIME
SECURITY VR 2008 02080
SEFA SPORT AS VR 1997 04602
SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA
(SOM TILL VR 1977 03769
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG VR 1977 03746
SINGAPORE AIRLINES LIMITED VR 1997 04649
SIX CONTINENTS HOTELS, INC. VR 1998 03350
SKAGA AKTIEBOLAG VR 1997 04181
SKAKKEBÆK & GYNTHER A/S VR 1997 04104
SKOGAHOLMS BROD, AB VR 1977 03667
SMIT, JOHAN CORNELIS VR 1987 03392
SOCIETA ALIMENTARI CARMAGNOLESE S.P.A. VR 1987 03404
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. VR 1957 01735
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. VR 1987 03467
SPECIAL AUTO TRADING A/S VR 2008 02073
STEFF-HOULBERG SLAGTERIERNE VR 1987 03412
STERISOL AKTIEBOLAG VR 1987 03365
STILLE SURGICAL AB VR 1977 03515
STORA ENSO AB VR 1967 02849
STRYKER TRAUMA GMBH VR 1997 04632
SUPER-GROS A.S. VR 1987 03413
SVENSKA BIOFORCE AB VR 1987 03501
SVERIGE BYGGER AB VR 2003 00014
SWATCH S.A. VR 1997 04215
SWEETLIFE B.V. VR 1998 02731
SWISH JEANS S.R.L. VR 1997 04565
SYDVEST ENERGI A.M.B.A. VR 1997 04713
SYNGENTA LIMITED VR 1987 03561
SØRENSEN, LOA VA 2007 02908
TAMMERMATIC OY VR 1997 04645
T.C. DEBICA S.A. VR 1997 04588
TDC A/S VR 1987 03273
TDC A/S VR 1997 04202
TDC A/S VR 1997 04203
TDC A/S VR 1997 04204

TDC A/S VR 2008 02084
TDC A/S VR 2008 02092
TDC A/S VR 2008 02093
TDC A/S VR 2008 02094
TDC A/S VR 2008 02095
TDC A/S VR 2008 02096
TDC A/S VR 2008 02097
TDC A/S VR 2008 02098
TDC A/S VR 2008 02099
TDC A/S VR 2008 02102
TDC A/S VR 2008 02103
TDC A/S VR 2008 02104
TDC A/S VR 2008 02105
TDC A/S VR 2008 02106
TDC A/S VR 2008 02107
TDC A/S VR 2008 02108
TDC A/S VR 2008 02117
TDC A/S VR 2008 02118
TDC A/S VR 2008 02119
TDC A/S VR 2008 02120
TDC A/S VR 2008 02121
TDC A/S VR 2008 02122
TDC A/S VR 2008 02123
TDC A/S VR 2008 02133
TDC A/S VR 2008 02134
TDC A/S VR 2008 02135
TDC A/S VR 2008 02137
TDC A/S VR 2008 02138
TDC A/S VR 2008 02139
TDC A/S VR 2008 02140
TDC A/S VR 2008 02141
TDC A/S VR 2008 02143
TDC A/S VR 2008 02144
TDC A/S VR 2008 02145
TDC A/S VR 2008 02146
TDC A/S VR 2008 02147
TDC A/S VR 2008 02148
TDC A/S VR 2008 02150
TDC A/S VR 2008 02151
TDC A/S VR 2008 02152
TDC A/S VR 2008 02153
TDC A/S VR 2008 02154
TDC A/S VR 2008 02155
TDC A/S VR 2008 02156
TDC A/S VR 2008 02157
TDC A/S VR 2008 02158
TDC A/S VR 2008 02172
TDC A/S VR 2008 02173
TDC A/S VR 2008 02174
TDC A/S VR 2008 02175
TDC A/S VR 2008 02176
TDC A/S VR 2008 02177
TDC A/S VR 2008 02178
TDC A/S VR 2008 02179
TDC A/S VR 2008 02180
TDC A/S VR 2008 02181
TDC A/S VR 2008 02182
TDC A/S VR 2008 02183
TDC A/S VR 2008 02184
TDC A/S VR 2008 02185
TDC A/S VR 2008 02186
TDC A/S VR 2008 02187
TDC A/S VR 2008 02188
TDC A/S VR 2008 02189
TEAM DANMARK VR 2008 01888
TECHFIN S.P.A. VR 1987 03428
TEKNOLOGIRÅDET VR 2008 02074
TEKNOS A/S VR 1977 03545
TELCO A/S VR 2008 02199
TELE LARM CARE AB VR 1997 04062
TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC. VR 1987 03242
TENUTE SELLA & MOSCA S.P.A. VR 1997 04606
TH. WESSEL & VETT, MAGASIN DU NORD, A/S VR 1977 03734
THE COCA-COLA COMPANY, A CORPORATION OF
THE STA VR 1967 02855
TIME MANAGER INTERNATIONAL A/S VR 1987 03410
TIMETECH AB VR 1987 03387
TJ-BYG VR 1997 04208
TOMKINS INDUSTRIES, INC. VR 1967 02847
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADING A VR 1978 02854
TREKRONER FORSIKRING A/S VR 2006 00164
TREKRONER FORSIKRING A/S VR 2006 00165
TRIGROS A/S VR 1987 03383
TROUW NUTRITION DENMARK A/S VR 1967 03026
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TROUW NUTRITION DENMARK A/S VR 1967 03091
TROUW NUTRITION DENMARK A/S VR 1977 03503
TRUE TEMPER HARDWARE COMPANY
(FORMERLY H.C.A., VR 1967 02864
TRYGVESTA FORSIKRING A/S VR 1967 02841
TRYGVESTA FORSIKRING A/S VR 1967 02991
TT WOOD CARE A/S VR 1987 03619
UCB, S.A. VR 1997 04725
UCB, SOCIETE ANONYME VR 1997 04622
ULFCAR ENTREPRENØR A/S VR 1967 03009
UNICHEMA CHEMIE B.V. VR 1978 02717
UNILEVER N.V. VR 1957 01605
UNILEVER N.V. VR 1987 03270
UNILEVER N.V. VR 1997 04117
UNILEVER N.V. VR 1997 04592
UNILEVER N.V. VR 1997 04631
UNILINE A/S VR 1997 04560
UNISON RESEARCH S.R.L. VR 1997 04051
UNITED BISCUITS (UK) LIMITED VR 1997 04198
UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR 1998 02319
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION VR 1977 03640
UPONOR AB VR 1987 03166
USG INTERIORS, INC. VR 1987 03231
VAGTTEAM DK VR 2002 00901
VANDEMOORTELE, N.V. VR 1987 03353
VEJDIREKTORATET VR 1997 04697
VERRERIES DE LA CHAPELLE SA. VR 1987 03400
VICCOM APS VR 2008 02086
VINA AQUITANIA LIMITADA VR 1997 04058
VINFRUCO (PROPRIETARY) LIMITED VR 1997 04121
VIRADAN A/S VR 1987 03443
VITABIOTICS LTD. VR 1997 04696
VITFOSS A/S VR 1987 03262
VITFOSS A/S VR 1987 03478
VOESTALPINE POLYNORM N.V. VR 1998 02149
V&S DANMARK A/S VR 1967 02842
V&S DANMARK A/S VR 2008 02076
WARENZEICHENVERBAND VEM E.V. FR 1967 00021
WINDSTAR SAIL CRUISES LIMITED VR 1987 03572
WOLFF, KLAUS VA 2007 02908
WORLD INVESTMENT COMPANY LIMITED VR 1987 03622
XERGI A/S VR 2008 02166
ZENECA INC. VR 1987 03539
ZIPPER-TECHNIK G.M.B.H. VR 1967 03102
ØSTERBERG, JOHN VR 1997 04707
3M COMPANY VR 1977 03612
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Mærkeregister

Register over mærker offentliggjort som
registreret i dette tidende angivet i alfabe-
tisk rækkefølge efter mærketekst

 (fig) VR 2008 02200
 krag pilates (w) VR 2008 02161
..... MERE (w) VR 2008 02140
A REAL COOL WORLD (w) VR 2008 02191
AgroLearn (w) VR 2008 02167
Attitude Matters (w) VR 2008 02207
AVEENO CONTINUOUS PROTECTION (w) VR 2008 02077
BALTIN (w) VR 2008 02195
be green ONLY AT 7 ELEVEN (fig) VR 2008 02089
be green (w) VR 2008 02090
bedste pris (fig) VR 2008 02132
Blokhus Kildevand & Kurvand (fig) VR 2008 02220
BLOKHUS Strand bajer Bryggeri & Bryghus (fig) VR 2008 02221
BOCANO  (w) VR 2008 02076
BYG OM & FORNY (w) VR 2008 02219
CACTUS (fig) VR 2008 02206
CACTUS (w) VR 2008 02205
CapClip (w) VR 2008 02213
Cikodan (w) VR 2008 02201
CONSTANCE (fig) VR 2008 02073
CRUGIT (w) VR 2008 02198
DANFUGESTENMEL (fig) VR 2008 02171
DRYNETICS (w) VR 2008 02079
ECO_CEE'D (fig) VR 2008 02216
ECOLAC (w) VR 2008 02168
ED (fig) VR 2008 02091
Elite Orchids Plant Partners selections (fig) VR 2008 02203
FIRONE (w) VR 2008 02100
Fruhave (w) VR 2008 02101
GENERATIONS PLANLAEGNING NU (fig) VR 2008 02217
GivEtSmil (w) VR 2008 02078
helbredsboks (w) VR 2008 02086
HIGENIX (w) VR 2008 02088
House Doctor (w) VR 2008 02214
JAI - SEE THE POSSIBILITIES (w) VR 2008 02215
J.CO (fig) VR 2008 02082
Jullou (w) VR 2008 02212
Kajakhotellet (w) VR 2008 02218
KIRKEBY DAIRY FOOD (w) VR 2008 02209
klik-en-bolig (fig) VR 2008 02113
KLIK-EN-BOLIG (w) VR 2008 02111
klik-en-ejerlejlighed (fig) VR 2008 02115
KLIK-EN-EJERLEJLIGHED (w) VR 2008 02114
klik-en-fremvisning (fig) VR 2008 02130
KLIK-EN-FREMVISNING (w) VR 2008 02164
klik-en-salgsvurdering (fig) VR 2008 02116
KLIK-EN-SALGSVURDERING (w) VR 2008 02129
klik-en-villa (fig) VR 2008 02136
KLIK-EN-VILLA (w) VR 2008 02110
klik-en-vurdering (fig) VR 2008 02126
KLIK-EN-VURDERING (w) VR 2008 02125
klik-et-fritidshus (fig) VR 2008 02159
KLIK-ET-FRITIDSHUS (w) VR 2008 02162
klik-et-hus (fig) VR 2008 02112
KLIK-ET-HUS (w) VR 2008 02109
klik-et-salgstjek (fig) VR 2008 02165
KLIK-ET-SALGSTJEK (w) VR 2008 02131
klik-et-sommerhus (fig) VR 2008 02149
KLIK-ET-SOMMERHUS (w) VR 2008 02160
LOOK MY BOOK (fig) VR 2008 02075
LORENAX (w) VR 2008 02193
M MELTON (fig) VR 2008 02169
Made in Heaven (w) VR 2008 02192
MAJCON (w) VR 2008 02163
MALUX (fig) VR 2008 02194
ManuPower (w) VR 2008 02166
men's shop (fig) VR 2008 02128
.....mere TDC .....mere (fig) VR 2008 02141
MONA (w) VR 2008 02211
MOVER TECHNOLOGY (fig) VR 2008 02204
NUNAMINERALS (fig) VR 2008 02197

NUNAMINERALS (w) VR 2008 02196
OOSAFE (w) VR 2008 02202
P (fig) VR 2008 02176
P (fig) VR 2008 02177
P (fig) VR 2008 02178
P (fig) VR 2008 02179
P (fig) VR 2008 02180
P (fig) VR 2008 02181
P (fig) VR 2008 02182
P (fig) VR 2008 02183
P (fig) VR 2008 02184
P (fig) VR 2008 02185
P (fig) VR 2008 02186
P (fig) VR 2008 02187
P (fig) VR 2008 02188
P (fig) VR 2008 02189
PLAY (fig) VR 2008 02102
PLAY (fig) VR 2008 02103
PLAY (fig) VR 2008 02104
PLAY (fig) VR 2008 02105
PLAY (fig) VR 2008 02106
PLAY (fig) VR 2008 02107
PLAY (fig) VR 2008 02108
Polyware (w) VR 2008 02081
pom pom (w) VR 2008 02072
PULZ (fig) VR 2008 02083
Pålæg fra havet (w) VR 2008 02210
sefa design (w) VR 2008 02170
Selvværdsbaseret ledelse (w) VR 2008 02208
Silje & Co (w) VR 2008 02087
Space Screen  (w) VR 2008 02199
STONEGUARD (fig) VR 2008 02085
sæt-din-pris (fig) VR 2008 02127
tast-en-pris (fig) VR 2008 02142
TDC BUSINESS NORDIC (w) VR 2008 02148
TDC Butik (fig) VR 2008 02096
TDC Butik (fig) VR 2008 02097
TDC Erhvervscenter (fig) VR 2008 02092
TDC Erhvervscenter (fig) VR 2008 02093
TDC FASTNET NORDEN (w) VR 2008 02151
TDC (fig) VR 2008 02098
TDC (fig) VR 2008 02099
TDC (fig) VR 2008 02133
TDC (fig) VR 2008 02134
TDC (fig) VR 2008 02135
TDC (fig) VR 2008 02137
TDC (fig) VR 2008 02138
TDC (fig) VR 2008 02143
TDC (fig) VR 2008 02144
TDC (fig) VR 2008 02145
TDC (fig) VR 2008 02146
TDC (fig) VR 2008 02147
TDC (fig) VR 2008 02153
TDC (fig) VR 2008 02154
TDC (fig) VR 2008 02155
TDC (fig) VR 2008 02156
TDC (fig) VR 2008 02157
TDC (fig) VR 2008 02158
TDC IT NORDEN (w) VR 2008 02152
TDC MOBIL NORDEN (w) VR 2008 02150
TDC Online (fig) VR 2008 02094
TDC Online (fig) VR 2008 02095
TDC OPLEV MERE (w) VR 2008 02139
TDC PLAY (w) VR 2008 02172
TDC UPCOMING (w) VR 2008 02174
TDC UPLOAD (w) VR 2008 02173
TDC WEBDISK (w) VR 2008 02084
tjek-en-pris (fig) VR 2008 02124
UPCOMING (w) VR 2008 02175
UPLOAD (fig) VR 2008 02117
UPLOAD (fig) VR 2008 02118
UPLOAD (fig) VR 2008 02119
UPLOAD (fig) VR 2008 02120
UPLOAD (fig) VR 2008 02121
UPLOAD (fig) VR 2008 02122
UPLOAD (fig) VR 2008 02123
WWViews (w) VR 2008 02074
YouDetect (w) VR 2008 02080
ØRKENGRUS (w) VR 2008 02190
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Klasseregister

Varemærker og fællesmærker
Klasseregister

Register over mærker off. som registreret
i dette tidende angivet efter klasse

01 VR 2008 02085
01 VR 2008 02171
01 VR 2008 02190
03 VR 2008 02073
03 VR 2008 02077
05 VR 2008 02077
05 VR 2008 02168
05 VR 2008 02193
05 VR 2008 02195
05 VR 2008 02198
06 VR 2008 02083
06 VR 2008 02166
07 VR 2008 02079
07 VR 2008 02088
07 VR 2008 02166
07 VR 2008 02199
07 VR 2008 02202
08 VR 2008 02083
09 VR 2008 02073
09 VR 2008 02075
09 VR 2008 02079
09 VR 2008 02080
09 VR 2008 02081
09 VR 2008 02084
09 VR 2008 02086
09 VR 2008 02088
09 VR 2008 02092
09 VR 2008 02093
09 VR 2008 02094
09 VR 2008 02095
09 VR 2008 02096
09 VR 2008 02097
09 VR 2008 02098
09 VR 2008 02099
09 VR 2008 02102
09 VR 2008 02103
09 VR 2008 02104
09 VR 2008 02105
09 VR 2008 02106
09 VR 2008 02107
09 VR 2008 02108
09 VR 2008 02117
09 VR 2008 02118
09 VR 2008 02119
09 VR 2008 02120
09 VR 2008 02121
09 VR 2008 02122
09 VR 2008 02123
09 VR 2008 02133
09 VR 2008 02134
09 VR 2008 02135
09 VR 2008 02137
09 VR 2008 02138
09 VR 2008 02139
09 VR 2008 02140
09 VR 2008 02141
09 VR 2008 02143
09 VR 2008 02144
09 VR 2008 02145
09 VR 2008 02146
09 VR 2008 02147
09 VR 2008 02148
09 VR 2008 02150
09 VR 2008 02151
09 VR 2008 02152
09 VR 2008 02153
09 VR 2008 02154
09 VR 2008 02155
09 VR 2008 02156
09 VR 2008 02157
09 VR 2008 02158
09 VR 2008 02167

09 VR 2008 02172
09 VR 2008 02173
09 VR 2008 02174
09 VR 2008 02175
09 VR 2008 02176
09 VR 2008 02177
09 VR 2008 02178
09 VR 2008 02179
09 VR 2008 02180
09 VR 2008 02181
09 VR 2008 02182
09 VR 2008 02183
09 VR 2008 02184
09 VR 2008 02185
09 VR 2008 02186
09 VR 2008 02187
09 VR 2008 02188
09 VR 2008 02189
09 VR 2008 02199
09 VR 2008 02205
09 VR 2008 02206
09 VR 2008 02215
11 VR 2008 02073
11 VR 2008 02079
11 VR 2008 02081
11 VR 2008 02083
11 VR 2008 02088
11 VR 2008 02170
11 VR 2008 02191
11 VR 2008 02202
12 VR 2008 02073
12 VR 2008 02216
14 VR 2008 02087
14 VR 2008 02207
14 VR 2008 02212
14 VR 2008 02214
16 VR 2008 02075
16 VR 2008 02092
16 VR 2008 02093
16 VR 2008 02094
16 VR 2008 02095
16 VR 2008 02096
16 VR 2008 02097
16 VR 2008 02098
16 VR 2008 02099
16 VR 2008 02102
16 VR 2008 02103
16 VR 2008 02104
16 VR 2008 02105
16 VR 2008 02106
16 VR 2008 02107
16 VR 2008 02108
16 VR 2008 02117
16 VR 2008 02118
16 VR 2008 02119
16 VR 2008 02120
16 VR 2008 02121
16 VR 2008 02122
16 VR 2008 02123
16 VR 2008 02133
16 VR 2008 02134
16 VR 2008 02135
16 VR 2008 02137
16 VR 2008 02138
16 VR 2008 02139
16 VR 2008 02140
16 VR 2008 02141
16 VR 2008 02143
16 VR 2008 02144
16 VR 2008 02145
16 VR 2008 02146
16 VR 2008 02147
16 VR 2008 02148
16 VR 2008 02150
16 VR 2008 02151
16 VR 2008 02152
16 VR 2008 02153
16 VR 2008 02154
16 VR 2008 02155
16 VR 2008 02156
16 VR 2008 02157
16 VR 2008 02158
16 VR 2008 02172
16 VR 2008 02173
16 VR 2008 02174

(551) Klasse  (111) Reg. nr.
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16 VR 2008 02175
16 VR 2008 02176
16 VR 2008 02177
16 VR 2008 02178
16 VR 2008 02179
16 VR 2008 02180
16 VR 2008 02181
16 VR 2008 02182
16 VR 2008 02183
16 VR 2008 02184
16 VR 2008 02185
16 VR 2008 02186
16 VR 2008 02187
16 VR 2008 02188
16 VR 2008 02189
16 VR 2008 02219
17 VR 2008 02213
18 VR 2008 02072
18 VR 2008 02087
18 VR 2008 02207
18 VR 2008 02213
18 VR 2008 02214
19 VR 2008 02085
19 VR 2008 02171
19 VR 2008 02190
20 VR 2008 02083
20 VR 2008 02101
20 VR 2008 02170
20 VR 2008 02192
21 VR 2008 02083
21 VR 2008 02101
21 VR 2008 02191
21 VR 2008 02192
21 VR 2008 02214
22 VR 2008 02192
24 VR 2008 02083
24 VR 2008 02091
24 VR 2008 02192
25 VR 2008 02072
25 VR 2008 02087
25 VR 2008 02128
25 VR 2008 02169
25 VR 2008 02192
25 VR 2008 02207
25 VR 2008 02214
27 VR 2008 02085
28 VR 2008 02072
28 VR 2008 02083
28 VR 2008 02213
29 VR 2008 02089
29 VR 2008 02090
29 VR 2008 02168
29 VR 2008 02194
29 VR 2008 02201
29 VR 2008 02209
29 VR 2008 02210
29 VR 2008 02211
30 VR 2008 02089
30 VR 2008 02090
30 VR 2008 02100
30 VR 2008 02168
30 VR 2008 02201
30 VR 2008 02209
30 VR 2008 02211
31 VR 2008 02089
31 VR 2008 02090
31 VR 2008 02101
31 VR 2008 02166
31 VR 2008 02171
31 VR 2008 02190
31 VR 2008 02201
31 VR 2008 02203
31 VR 2008 02211
32 VR 2008 02089
32 VR 2008 02090
32 VR 2008 02200
32 VR 2008 02201
32 VR 2008 02220
32 VR 2008 02221
33 VR 2008 02076
33 VR 2008 02201
35 VR 2008 02074
35 VR 2008 02078
35 VR 2008 02084
35 VR 2008 02086

35 VR 2008 02087
35 VR 2008 02092
35 VR 2008 02093
35 VR 2008 02094
35 VR 2008 02095
35 VR 2008 02096
35 VR 2008 02097
35 VR 2008 02098
35 VR 2008 02099
35 VR 2008 02102
35 VR 2008 02103
35 VR 2008 02104
35 VR 2008 02105
35 VR 2008 02106
35 VR 2008 02107
35 VR 2008 02108
35 VR 2008 02109
35 VR 2008 02110
35 VR 2008 02111
35 VR 2008 02112
35 VR 2008 02113
35 VR 2008 02114
35 VR 2008 02115
35 VR 2008 02116
35 VR 2008 02117
35 VR 2008 02118
35 VR 2008 02119
35 VR 2008 02120
35 VR 2008 02121
35 VR 2008 02122
35 VR 2008 02123
35 VR 2008 02124
35 VR 2008 02125
35 VR 2008 02126
35 VR 2008 02127
35 VR 2008 02129
35 VR 2008 02130
35 VR 2008 02131
35 VR 2008 02132
35 VR 2008 02133
35 VR 2008 02134
35 VR 2008 02135
35 VR 2008 02136
35 VR 2008 02137
35 VR 2008 02138
35 VR 2008 02139
35 VR 2008 02140
35 VR 2008 02141
35 VR 2008 02142
35 VR 2008 02143
35 VR 2008 02144
35 VR 2008 02145
35 VR 2008 02146
35 VR 2008 02147
35 VR 2008 02148
35 VR 2008 02149
35 VR 2008 02150
35 VR 2008 02151
35 VR 2008 02152
35 VR 2008 02153
35 VR 2008 02154
35 VR 2008 02155
35 VR 2008 02156
35 VR 2008 02157
35 VR 2008 02158
35 VR 2008 02159
35 VR 2008 02160
35 VR 2008 02162
35 VR 2008 02164
35 VR 2008 02165
35 VR 2008 02172
35 VR 2008 02173
35 VR 2008 02174
35 VR 2008 02175
35 VR 2008 02176
35 VR 2008 02177
35 VR 2008 02178
35 VR 2008 02179
35 VR 2008 02180
35 VR 2008 02181
35 VR 2008 02182
35 VR 2008 02183
35 VR 2008 02184
35 VR 2008 02185
35 VR 2008 02186
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35 VR 2008 02187
35 VR 2008 02188
35 VR 2008 02189
35 VR 2008 02196
35 VR 2008 02197
35 VR 2008 02203
35 VR 2008 02208
35 VR 2008 02217
35 VR 2008 02219
36 VR 2008 02078
36 VR 2008 02092
36 VR 2008 02093
36 VR 2008 02094
36 VR 2008 02095
36 VR 2008 02096
36 VR 2008 02097
36 VR 2008 02098
36 VR 2008 02099
36 VR 2008 02109
36 VR 2008 02110
36 VR 2008 02111
36 VR 2008 02112
36 VR 2008 02113
36 VR 2008 02114
36 VR 2008 02115
36 VR 2008 02116
36 VR 2008 02124
36 VR 2008 02125
36 VR 2008 02126
36 VR 2008 02127
36 VR 2008 02129
36 VR 2008 02130
36 VR 2008 02131
36 VR 2008 02132
36 VR 2008 02133
36 VR 2008 02134
36 VR 2008 02135
36 VR 2008 02136
36 VR 2008 02137
36 VR 2008 02138
36 VR 2008 02139
36 VR 2008 02140
36 VR 2008 02141
36 VR 2008 02142
36 VR 2008 02143
36 VR 2008 02144
36 VR 2008 02145
36 VR 2008 02146
36 VR 2008 02147
36 VR 2008 02148
36 VR 2008 02149
36 VR 2008 02150
36 VR 2008 02151
36 VR 2008 02152
36 VR 2008 02153
36 VR 2008 02154
36 VR 2008 02155
36 VR 2008 02156
36 VR 2008 02157
36 VR 2008 02158
36 VR 2008 02159
36 VR 2008 02160
36 VR 2008 02162
36 VR 2008 02164
36 VR 2008 02165
37 VR 2008 02092
37 VR 2008 02093
37 VR 2008 02094
37 VR 2008 02095
37 VR 2008 02096
37 VR 2008 02097
37 VR 2008 02098
37 VR 2008 02099
37 VR 2008 02109
37 VR 2008 02110
37 VR 2008 02111
37 VR 2008 02112
37 VR 2008 02113
37 VR 2008 02114
37 VR 2008 02115
37 VR 2008 02116
37 VR 2008 02124
37 VR 2008 02125
37 VR 2008 02126
37 VR 2008 02127

37 VR 2008 02129
37 VR 2008 02130
37 VR 2008 02131
37 VR 2008 02132
37 VR 2008 02133
37 VR 2008 02134
37 VR 2008 02135
37 VR 2008 02136
37 VR 2008 02137
37 VR 2008 02138
37 VR 2008 02139
37 VR 2008 02140
37 VR 2008 02141
37 VR 2008 02142
37 VR 2008 02143
37 VR 2008 02144
37 VR 2008 02145
37 VR 2008 02146
37 VR 2008 02147
37 VR 2008 02148
37 VR 2008 02149
37 VR 2008 02150
37 VR 2008 02151
37 VR 2008 02152
37 VR 2008 02153
37 VR 2008 02154
37 VR 2008 02155
37 VR 2008 02156
37 VR 2008 02157
37 VR 2008 02158
37 VR 2008 02159
37 VR 2008 02160
37 VR 2008 02162
37 VR 2008 02163
37 VR 2008 02164
37 VR 2008 02165
37 VR 2008 02196
37 VR 2008 02197
37 VR 2008 02219
38 VR 2008 02084
38 VR 2008 02086
38 VR 2008 02092
38 VR 2008 02093
38 VR 2008 02094
38 VR 2008 02095
38 VR 2008 02096
38 VR 2008 02097
38 VR 2008 02098
38 VR 2008 02099
38 VR 2008 02102
38 VR 2008 02103
38 VR 2008 02104
38 VR 2008 02105
38 VR 2008 02106
38 VR 2008 02107
38 VR 2008 02108
38 VR 2008 02117
38 VR 2008 02118
38 VR 2008 02119
38 VR 2008 02120
38 VR 2008 02121
38 VR 2008 02122
38 VR 2008 02123
38 VR 2008 02133
38 VR 2008 02134
38 VR 2008 02135
38 VR 2008 02137
38 VR 2008 02138
38 VR 2008 02139
38 VR 2008 02140
38 VR 2008 02141
38 VR 2008 02143
38 VR 2008 02144
38 VR 2008 02145
38 VR 2008 02146
38 VR 2008 02147
38 VR 2008 02148
38 VR 2008 02150
38 VR 2008 02151
38 VR 2008 02152
38 VR 2008 02153
38 VR 2008 02154
38 VR 2008 02155
38 VR 2008 02156
38 VR 2008 02157
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38 VR 2008 02158
38 VR 2008 02172
38 VR 2008 02173
38 VR 2008 02174
38 VR 2008 02175
38 VR 2008 02176
38 VR 2008 02177
38 VR 2008 02178
38 VR 2008 02179
38 VR 2008 02180
38 VR 2008 02181
38 VR 2008 02182
38 VR 2008 02183
38 VR 2008 02184
38 VR 2008 02185
38 VR 2008 02186
38 VR 2008 02187
38 VR 2008 02188
38 VR 2008 02189
39 VR 2008 02218
40 VR 2008 02085
40 VR 2008 02166
40 VR 2008 02196
40 VR 2008 02197
40 VR 2008 02204
41 VR 2008 02074
41 VR 2008 02075
41 VR 2008 02078
41 VR 2008 02086
41 VR 2008 02092
41 VR 2008 02093
41 VR 2008 02094
41 VR 2008 02095
41 VR 2008 02096
41 VR 2008 02097
41 VR 2008 02098
41 VR 2008 02099
41 VR 2008 02102
41 VR 2008 02103
41 VR 2008 02104
41 VR 2008 02105
41 VR 2008 02106
41 VR 2008 02107
41 VR 2008 02108
41 VR 2008 02117
41 VR 2008 02118
41 VR 2008 02119
41 VR 2008 02120
41 VR 2008 02121
41 VR 2008 02122
41 VR 2008 02123
41 VR 2008 02133
41 VR 2008 02134
41 VR 2008 02135
41 VR 2008 02137
41 VR 2008 02138
41 VR 2008 02139
41 VR 2008 02140
41 VR 2008 02141
41 VR 2008 02143
41 VR 2008 02144
41 VR 2008 02145
41 VR 2008 02146
41 VR 2008 02147
41 VR 2008 02148
41 VR 2008 02150
41 VR 2008 02151
41 VR 2008 02152
41 VR 2008 02153
41 VR 2008 02154
41 VR 2008 02155
41 VR 2008 02156
41 VR 2008 02157
41 VR 2008 02158
41 VR 2008 02161
41 VR 2008 02172
41 VR 2008 02173
41 VR 2008 02174
41 VR 2008 02175
41 VR 2008 02176
41 VR 2008 02177
41 VR 2008 02178
41 VR 2008 02179
41 VR 2008 02180
41 VR 2008 02181

41 VR 2008 02182
41 VR 2008 02183
41 VR 2008 02184
41 VR 2008 02185
41 VR 2008 02186
41 VR 2008 02187
41 VR 2008 02188
41 VR 2008 02189
41 VR 2008 02200
41 VR 2008 02208
41 VR 2008 02217
41 VR 2008 02218
42 VR 2008 02074
42 VR 2008 02078
42 VR 2008 02079
42 VR 2008 02081
42 VR 2008 02084
42 VR 2008 02092
42 VR 2008 02093
42 VR 2008 02094
42 VR 2008 02095
42 VR 2008 02096
42 VR 2008 02097
42 VR 2008 02098
42 VR 2008 02099
42 VR 2008 02133
42 VR 2008 02134
42 VR 2008 02135
42 VR 2008 02137
42 VR 2008 02138
42 VR 2008 02139
42 VR 2008 02140
42 VR 2008 02141
42 VR 2008 02143
42 VR 2008 02144
42 VR 2008 02145
42 VR 2008 02146
42 VR 2008 02147
42 VR 2008 02148
42 VR 2008 02150
42 VR 2008 02151
42 VR 2008 02152
42 VR 2008 02153
42 VR 2008 02154
42 VR 2008 02155
42 VR 2008 02156
42 VR 2008 02157
42 VR 2008 02158
42 VR 2008 02163
42 VR 2008 02166
42 VR 2008 02167
42 VR 2008 02196
42 VR 2008 02197
42 VR 2008 02204
42 VR 2008 02205
42 VR 2008 02206
43 VR 2008 02082
44 VR 2008 02203



518

2008-06-25 Dansk Varemærketidende

Offentliggørelse af  internationale registreringer

Internationale registreringer
Offentliggørelse af registreringer

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

(111) Reg. nr.: MP918471 (800) Design. dato: 2007-02-05

 optigrain
(730) Indehaver: Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG,

Weizenmühlenstrasse 20, D-40221 Düsseldorf, Tyskland
(740/750)  International fuldmægtig: Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH &

Co. KG, Postfach 10 19 45, D-40010 Düsseldorf, Tyskland
(511) Klasse 31: Foodstuffs for animals, food compositions containing cereals
(not for medical purposes).
(800) International registreringsdato: 2007-02-05
Gazette No.: 16/2007

(111) Reg. nr.: MP919451 (800) Design. dato: 2007-03-01

 Eternit Pictura
(730) Indehaver: Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Tyskland
(740/750)  International fuldmægtig: Dipl.-Ing. Reiner Prietsch, Patent attorney,

P.O. Box 14 55, 82170 Puchheim, Tyskland
(511) Klasse 19: Building materials (not made of metal), namely cement bonded
flat sheets for outer walls of buildings.
(300) Prioritetsoplysninger:
2006-09-28      DE 306 60 302.0/19     Tyskland
(800) International registreringsdato: 2007-03-01
Gazette No.: 17/2007

(111) Reg. nr.: MP925272 (800) Design. dato: 2007-05-18

 PRIOCHECK
(730) Indehaver: Prionics AG, Wagistrasse 27 A, CH-8952 Schlieren, Schweiz
(740/750)  International fuldmægtig: Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse

16A, CH-3007 Bern, Schweiz
(511) Klasse 05: Diagnostic preparations and research preparations, in particular
products for diagnosis.
(300) Prioritetsoplysninger:
2006-12-15      CH 554029     Schweiz
(800) International registreringsdato: 2007-05-18
Gazette No.: 25/2007

(111) Reg. nr.: MP928231 (800) Design. dato: 2006-10-20

(730) Indehaver: Ace Co., Ltd., 5-2, 4-chome, Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0059, Japan

(740/750)  International fuldmægtig: NAKAGAWA Hiroshi, Kitahama TNK
Building, 7-1, Dosho-machi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-
0045, Japan

(511) Klasse 18: Suitcases; trunks (luggage); travelling bags; Boston bags;
handbags; attaché cases; backpacks; rucksacks; bags and the like; bags for
campers; bags for climbers; beach bags; briefcases; card cases [notecases];
carry-on bags; chain mesh purses, not of precious metal; charm bags (Omamori-
ire); folding briefcases; garment bags for travel; Gladstone bags; haversacks;
Japanese utility pouches (Shingen-bukuro); key cases; kori wicker trunks;
leather shoulder belts; music cases; net bags for shopping; pocket wallets;
pouches and the like; purses; purses, not of precious metal; rucksacks;
school bags; school satchels; school children''s backpacks; shopping bags;
shoulder bags; leather shoulder straps; suitcase belts; suitcase handles;
travelling sets (leatherware); valises; wallets, not of precious metal; wheeled
shopping bags; drawstring bags; vanity cases (not fitted).
(300) Prioritetsoplysninger:
2006-07-24      JP 2006-68670     Japan
(800) International registreringsdato: 2006-10-20
Gazette No.: 28/2007

(111) Reg. nr.: MP931282 (800) Design. dato: 2007-06-27

 QUADRARACK
(730) Indehaver: Chatsworth Products, Inc., 31245 Agoura Road, Westlake

Village, CA 91361-4614, USA
(740/750)  International fuldmægtig: Karl S. Sawyer, Jr. Kennedy Covington

Lobdell & Hickman, L.L.P., Hearst Tower, 47th Floor, 214 North Tryon
Street, Charlotte, NC 28202, USA

(511) Klasse 20: Equipment racks for use with computers, computer data
storage, and computer network equipment in building computer networks, data
centers and computer room environments.
(300) Prioritetsoplysninger:
2007-06-22      US 77212737     USA
(800) International registreringsdato: 2007-06-27
Gazette No.: 32/2007
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Delvis ugyldiggjort efter indsigelse

Internationale registreringer
Delvis ugyldiggjort efter indsigelse

(111) Reg. nr.: MP878701
(511) Klasse 30: Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry, ices; honey treacle, yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.



(730) Indehaver                        (210) Ans. nr./(111) Reg. nr.
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Navneregister internationale registreringer

Internationale registreringer
Navneregister

Register over mærker nævnt i dette tidende
angivet i alfabetisk orden efter indehaver

ACE CO., LTD. MP928231
CHATSWORTH PRODUCTS, INC. MP931282
DEUTSCHE TIERNAHRUNG CREMER GMBH & CO. KG MP918471
ETERNIT AG MP919451
PRIONICS AG MP925272
SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SI MP878701



(540) Mærke         (111) Reg. nr.
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Mærkeregister internationale registreringer

Internationale registreringer
Mærkeregister

Register over mærker offentliggjort som
registreret i dette tidende angivet i alfabe-
tisk rækkefølge efter mærketekst

ACE (fig) MP928231
Eternit Pictura (w) MP919451
optigrain (w) MP918471
PRIOCHECK (w) MP925272
QUADRARACK (w) MP931282



(111) Reg. nr.
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Registreringsregister internationale registreringer

Internationale registreringer
Registreringsregister

Register over mærker i dette tidende
angivet i registreringsnummerorden

MP878701
MP918471
MP919451
MP925272
MP928231
MP931282



5.2-dec01/ls

Klassefortegnelse
International klassifikation af varer og tjenesteydelser
(Nice Arrangementet) 9. udgave - 2007

Varer

Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle,
videnskabelige og fotografiske formål samt til
anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skov-
brugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, pla-
stic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præ-
parater til hærdning og lodning, kemiske kon-
serveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer,
bindemidler til industrielle formål.

Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelse-
smidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer,
bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, blad-
metaller og metalpulver til brug for malere, de-
koratører, bogtrykkere og kunstnere.

Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask
og rensning af tøj, præparater til rengøring, po-
lering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumeriva-
rer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår-
vand, tandplejemidler.

Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle
formål, smøremidler, midler til absorbering, fugt-
ning og binding af støv, brændstoffer (herunder
motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væ-
ger til belysning.

Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicin-
ske præparater, sanitære præparater til medicin-
ske formål, diætetiske præparater til medicinsk
brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og for-
bindsstoffer, materiale til tandplombering og til
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til
udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudts-
dræbende midler.

Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf,
byggematerialer af metal, transportable bygnin-
ger af metal, materialer af metal til jernbane-
spor, ikke elektriske kabler og tråd af metal,
kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, me-
talrør, pengeskabe, varer af metal ikke inde-
holdt i andre klasser, malm.

Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, mo-
torer (ikke til befordringsmidler til brug på land),
koblinger og transmissionsdele (ikke til befor-
dringsmidler til brug på land), landbrugsredska-
ber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånd-
drevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug-
og stikvåben, barbermaskiner.

Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodæti-
ske, fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon-
trol, livredning og undervisning, apparater og
instrumenter til ledning, omkobling, transforma-
tion, akkumulering, regulering eller kontrol af
elektricitet, apparater til optagelse, transmissi-
on og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske
databærere, lydplader, salgsautomater og me-
kanismer til mønt-opererede apparater, kasse-
apparater, regnemaskiner og databehandlings-
udstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologi-
ske og veterinære apparater og instrumenter
samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopæ-
diske artikler, suturmaterialer.

Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning,
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventila-
tion og vandledning samt sanitetsinstallationer.

Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug
på land, i luften eller i vandet.

Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projek-
tiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande.

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf
samt varer af ædle metaller eller varer overtruk-
ket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), ju-
velerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kro-
nometriske instrumenter.

Klasse 15: Musikinstrumenter.

Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke inde-
holdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartik-
ler, 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 inde-
holdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.

Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, as-
best, glimmer samt varer fremstillet af disse ma-
terialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic
i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation,
tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bø-
jelige slanger, ikke af metal.

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i
andre klasser), skind og huder, kufferter og rej-
setasker, paraplyer, parasoller og spadserestok-
ke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), sti-
ve 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, kamme og svampe, børster, bør-
stenbindermateriale, redskaber til rengøringsfor-
mål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet til-
stand (undtagen glas til bygningsbrug), glasva-
rer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre
klasser.

Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte,
markiser, presenninger, sejl, sække (ikke inde-
holdt 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 pos-
sementmagervarer, knapper, hægter og maller,
knappenåle og synåle, kunstige blomster.

Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet
belægningsmateriale til eksisterende gulve, væg-
beklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer.

Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sports-
artikler (ikke indeholdt i andre klasser), jule-
pynt.

Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødeks-
trakter, konserverede, tørrede og kogte frugter
og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg,
mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedt-
stoffer.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapio-
ka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler
af korn, brød, konditori- og konfekturevarer,
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt,
sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier,
råis.

Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugs-
produkter samt korn (ikke indeholdt i andre klas-
ser), levende dyr, friske frugter og grøntsager,
frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næ-
ringsmidler til dyr, malt.

Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige
vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugt-
drikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
fremstilling af drikke.

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstik-
ker.

Tjensteydelser

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed,
bistand ved forretningsledelse og forretningsad-
ministration, bistand ved varetagelse af kontor-
opgaver.

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virk-
somhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæg-
lervirksomhed.

Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirk-
somhed, installationsvirksomhed.

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.

Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og
opbevaring af varer, arrangering af rejser.

Klasse 40: Forarbejdning og behandling af ma-
terialer og genstande.

Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisn-
ingsvirksomhed, underholdningsvirksomhed,
sportsarrangementer og kulturelle arrangement-
er.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tje-
nesteydelser samt forskning og design i forbin-
delse dermed, industriel analyse og forskning,
design og udvikling af computer hardware og
computer software.

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke,
midlertidig indkvartering.

Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksom-
hed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker
og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugs-
virksomhed.

Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige
ydelser til beskyttelse af ejendom og menne-
sker, personlige og sociale ydelser udøvet af
andre for at efterkomme individuelle behov.



Internationalt vedtagne Numre til
Identifikation af Data (INID)

Dato for registreringsprocedurens afslutning

Registreringsnummer
Dato for udslettelse af registreringen

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/korrespondanceadres-se

Licensoplysninger
Data vedrørende Madridprotokol-registreringer

Interne koder til identifikation
af data

Henlæggelses/tilbagetagelsesdato
Pantsætningsoplysninger

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

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

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

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

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

(100) Date of termination of the procedure regard-
ing registration

(111) Registration number
(141) Date of termination of the registration of the

mark
(151) Registration date
(180 Date of expected expiration of the registra-

tion/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 representa-

tive/Correspondance address
(791)/(793) Data concerning license
(800) Data relating to registration under the Madrid

Protocol

Domestic Codes for the
Identification of Data

(DC) Date of shelving/withdrawal
(DP) Data concerning pawning

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.

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.

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

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