
Dansk
Varemærke
Tidende

Nr. 24. 119. årgang. 1998-06-17 Dansk Varemærketidende



Dansk Varemærketidende

Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patentdirektoratet, Helgeshøj allé 81, 2630 Tåstrup,
tlf. 43 50 85 40 eller 43 50 85 35, Gironr. 4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr.

Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn
Trykt hos Patentdirektoratet ISSN 0903-8809

Indholdsfortegnelse

Offentliggørelse af registreringer .......................................................................................... 939
Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger ............................................................................... 940
Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold .............................................................. 941
Ansøgningsregister ............................................................................................................... 942
Navneregister ....................................................................................................................... 943
Mærkeregister ...................................................................................................................... 944
Klasseregister ....................................................................................................................... 945



Dansk Varemærketidende 1998-06-17

939

Offentliggørelse af registreringer

Varemærker og fællesmærker
Offentliggørelse af registreringer
Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra
dato, jf. varemærkelovens § 23

(111) Reg.nr.: VR 1998 02260 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1997 05957 (220) Ans.dato: 1997-12-02

 TEF-COAT
(730) Indehaver:  SILCOFA A/S, Stamholmen 193 A, 2650 Hvidovre,

Danmark
(511) Klasse 06:  Uædle metaller og legeringer heraf,  byggematerialer
af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til
jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål),
kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe,
andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm.

(111) Reg.nr.: VR 1998 02261 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1998 01642 (220) Ans.dato: 1998-04-03

 AXION
(730) Indehaver:  CN-Børma A/S, Chr. Nielsens Vej 3, 8700 , Danmark
(740/750)  Fuldmægtig:  Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S,

Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark
(511) Klasse 11:  Sanitetsinstallationer, herunder  vandhaner og
armaturer med og uden termostatstyring, dele og tilbehør hertil, ikke
indeholdt i andre klasser, kontraventiler, bundventiler, fordelerventiler,
omskifterventiler, forskruninger, luftblandere, de nævnte varer som dele
til sanitetsinstallationer, brusere, forskruninger og indmuringsblokke
hertil.

(111) Reg.nr.: VR 1998 02262 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1998 01641 (220) Ans.dato: 1998-04-03

 BØRMA AXION
(730) Indehaver:  CN-Børma A/S, Chr. Nielsens Vej 3, 8700 , Danmark
(740/750)  Fuldmægtig:  Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S,

Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark
(511) Klasse 11:  Sanitetsinstallationer, herunder  vandhaner og
armaturer med og uden termostatstyring, dele og tilbehør hertil, ikke
indeholdt i andre klasser, kontraventiler, bundventiler, fordelerventiler,
omskifterventiler, forskruninger, luftblandere, de nævnte varer som dele
til sanitetsinstallationer, brusere, forskruninger og indmuringsblokke
hertil.

(111) Reg.nr.: VR 1998 02263 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1998 01594 (220) Ans.dato: 1998-04-02

 Dancem
(730) Indehaver:  Aalborg Portland A/S, Postboks 165, 9100 Ålborg,

Danmark
(740/750)  Fuldmægtig:  Advokat Jeppe Opstrup, Søndergade 53 Box 3,

8100 Århus C, Danmark
(511) Klasse 19:  Cement og andre bygningsmaterialer  (ikke af metal),
stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen,
transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal).

(111) Reg.nr.: VR 1998 02264 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1997 04670 (220) Ans.dato: 1997-09-23

 FILTEX
(730) Indehaver:  Filtex Aktiebolag, Box 64 510 20 Fritsla, Sverige
(740/750)  Fuldmægtig:  Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt

Annæ Plads 11 Postboks 3007, 1021 København K, Danmark
(511) Klasse 11:  Luftfiltre (dele til luftfiltreringsinstallationer).
(511) Klasse 42: Måling af forurening, tryk- og luftmængder.

(111) Reg.nr.: VR 1998 02265 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1997 05164 (220) Ans.dato: 1997-10-20

 FLU-SHIELD
(730) Indehaver:  American Home Products Corporation, One Campus

Drive Parsippany New Jersey 07054, USA
(740/750)  Fuldmægtig:  Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33,

1553 København V, Danmark
(511) Klasse 05:  Farmaceutiske præparater, nemlig  vacciner til human
brug.

(111) Reg.nr.: VR 1998 02266 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1998 00831 (220) Ans.dato: 1998-02-17

 MælkeSyrner
(730) Indehaver:  NutriScan a/s, Rørsangervej 8, 8300 Odder, Danmark
(511) Klasse 05:  Veterinærmedicinske præparater i form  af
syrningsprodukt til syrning af mælk.
(511) Klasse 31:  Næringsmidler til dyr i form af  syrningsprodukter til
syrning af mælk.
(500) Bemærkninger:  Mærket er registreret på baggrund af
indarbejdelse

(111) Reg.nr.: VR 1998 02267 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1998 01841 (220) Ans.dato: 1998-04-17

 NEUROSEARCH
(730) Indehaver:  NeuroSearch A/S, Smedeland 26B, 2600 Glostrup,

Danmark
(511) Klasse 01:  Kemiske produkter til industrielle  eller videnskabelige
formål, kemiske produkter til anvendelse i landsbrugs-, havebrugs-,
skovbrugs- eller fiskerivirksomhed, kemiske produkter til anvendelse i
lægemiddelvirksomhed, kemiske produkter til anvendelse ved
behandling af neurologiske lidelser.
(511) Klasse 05:  Farmaceutiske eller veterinærmedicinske  præparater,
præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug,
neurofarmaceutiske præparater, præparater til behandling af
neurologiske lidelser.
(511) Klasse 42:  Videnskabelig eller industriel  forskning,
lægemiddelvirksomhed, farmaceutisk forskningsvirksomhed,
neurofarmaceutisk forskningsvirksomhed, forskning i behandling af
sygdomme i centralnervesystemet (CSN).

(111) Reg.nr.: VR 1998 02268 (151) Reg.dato: 1998-06-16
(210) Ans.nr.: VA 1997 05958 (220) Ans.dato: 1997-12-02

 TEF-LOCK
(730) Indehaver:  SILCOFA A/S, Stamholmen 193 A, 2650 Hvidovre,

Danmark
(511) Klasse 06:  Uædle metaller og legeringer heraf,  byggematerialer
af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til
jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål),
kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe,
andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm.
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Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger

Varemærker og fællesmærker
Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger

VA 1994 07256
VA 1995 04374
VA 1996 05995
VA 1996 06752
VA 1997 00243
VA 1997 00444
VA 1997 01631
VA 1997 03118
VA 1997 03257
VA 1997 04321
VA 1997 04322
VA 1997 04323
VA 1997 04501
VA 1997 04607
VA 1997 06164
VA 1997 06165
VA 1997 06230
VA 1998 00023
VA 1998 01329
VA 1998 01330
VA 1998 02146
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Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold

Varemærker og fællesmærker
Tilførsler af registreringer  Ændringer af
indehaver- og/eller fuldmagtsforhold

(111) Reg.nr.: VR 1978 02360
(730) Indehaver:  Esselte A/S, Nordre Fasanvej 117 Postboks 55, 2000

Frederiksberg, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1996 03928
(730) Indehaver:  Voetmanns Tømmerhandel A/S, Møllemærsk 18, 6200

Åbenrå, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1990 08164
(730) Indehaver:  GN Store Nord A/S, Kongens Nytorv 28, 1050

København K, Danmark
(740/750) Fuldmægtig:  Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S,

Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark
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(210) Ans. nr. (111) Reg. nr.

942

Ansøgningsregister

Varemærker og fællesmærker
Ansøgningsregister  Register over mærker i
dette tidende  angivet i
ansøgningsnummerorden

VA 1977 04928 VR 1978 02360
VA 1990 03768 VR 1990 08164
VA 1994 07256
VA 1995 04374
VA 1996 02833 VR 1996 03928
VA 1996 05995
VA 1996 06752
VA 1997 00243
VA 1997 00444
VA 1997 01631
VA 1997 03118
VA 1997 03257
VA 1997 04321
VA 1997 04322
VA 1997 04323
VA 1997 04501
VA 1997 04607
VA 1997 04670 VR 1998 02264
VA 1997 05164 VR 1998 02265
VA 1997 05957 VR 1998 02260
VA 1997 05958 VR 1998 02268
VA 1997 06164
VA 1997 06165
VA 1997 06230
VA 1998 00023
VA 1998 00831 VR 1998 02266
VA 1998 01329
VA 1998 01330
VA 1998 01594 VR 1998 02263
VA 1998 01641 VR 1998 02262
VA 1998 01642 VR 1998 02261
VA 1998 01841 VR 1998 02267
VA 1998 02146
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(730) Indehaver                        (210) Ans. nr./(111) Reg. nr.

943

Navneregister

Varemærker og fællesmærker
Navneregister  Register over mærker nævnt
i dette tidende  angivet i alfabetisk orden
efter indehaver

ASTRA AKTIEBOLAG VA 1997 04607
Aalborg Portland A/S VR 1998 02263
Active Sportswear Int. A/S VA 1998 00023
American Home Products Corporation VR 1998 02265
Bookers & Co/1 A/S VA 1996 06752
British Shoe Corporation Limited VA 1995 04374
CN-Børma A/S VR 1998 02261
CN-Børma A/S VR 1998 02262
Dankraft v/I/S Eldistributionssamarbejdet for Jylland
 og Fyn VA 1997 03257
Dendek A.m.b.A. VA 1997 03118
Esselte A/S VR 1978 02360
Filtex Aktiebolag VR 1998 02264
Forbo-Forshaga AB VA 1997 04321
Forbo-Forshaga AB VA 1997 04322
Forbo-Forshaga AB VA 1997 04323
GN Store Nord A/S VR 1990 08164
Idé & Koncepthuset A/S VA 1997 00444
MD Foods Plc VA 1997 00243
NeuroSearch A/S VR 1998 02267
NutriScan a/s VR 1998 02266
REMA 1000 DANMARK A/S VA 1998 02146
RPM/Belgium, naamloze vennootschap VA 1997 06230
SILCOFA A/S VR 1998 02260
SILCOFA A/S VR 1998 02268
SVENSKA ÖRTMEDICINSKA INSTITUTET AB VA 1996 05995
Skovgaard Agentur A/S VA 1997 04501
Sætre AS VA 1998 01329
Sætre AS VA 1998 01330
Telefonaktiebolaget L M Ericsson VA 1997 06164
Telefonaktiebolaget L M Ericsson VA 1997 06165
Torben Bo Olsen VA 1997 01631
UNIT FÖRSÄLJNINGS AB VA 1994 07256
Voetmanns Tømmerhandel A/S VR 1996 03928
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(540) Mærke         (111) Reg. nr.

944

Mærkeregister

Varemærker og fællesmærker
Mærkeregister  Register over mærker
offentliggjort som registreret i dette tidende
angivet i  alfabetisk rækkefølge efter
mærketekst

AXION (w) VR 1998 02261
BØRMA AXION (w) VR 1998 02262
Dancem (w) VR 1998 02263
FILTEX (w) VR 1998 02264
FLU-SHIELD (w) VR 1998 02265
MælkeSyrner (w) VR 1998 02266
NEUROSEARCH (w) VR 1998 02267
TEF-COAT (w) VR 1998 02260
TEF-LOCK (w) VR 1998 02268



Dansk Varemærketidende 1998-06-17

(551) Klasse         (111) Reg. nr.

945

Klasseregister

Varemærker og fællesmærker
Klasseregister

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

01 VR 1998 02267
05 VR 1998 02265
05 VR 1998 02266
05 VR 1998 02267
06 VR 1998 02260
06 VR 1998 02268
11 VR 1998 02261
11 VR 1998 02262
11 VR 1998 02264
19 VR 1998 02263
31 VR 1998 02266
42 VR 1998 02264
42 VR 1998 02267



(12.1-1/98) ls/PR
Udgivet 16. dec. 1997

Prisliste vedr. internationale ansøgninger (PCT) og
europæiske patentansøgninger (EPK) samt vedr.
ansøgninger om international varemærkeregistrering 
og EU-varemærkeregistrering kan fås ved henvendelse
til direktoratet.

Erhvervsministeriet

Patentdirektoratet
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup
Telefon 43 50 80 00
Telefax 43 50 80 01
Telex 16046 DPO DK
Postgiro 8 989923

E-mail: Patentdirektoratet@dkpto.dk400.dk
Web: Http://www.dkpto.dk

1. januar 1998Prisliste
Patenter

Supplerende beskyttelsescertifikater

Brugsmodeller

Mønstre (design)

Chips (halvledertopografier)

Vare- og fællesmærker

Kommunevåbener og -segl

Publikationer

Erhvervsservice

Kopiservice

Kurser og foredrag abcdefg



(12.1-1/98) ls/PR
Udgivet 16. dec. 1997

Patenter
kr.

1. Ansøgningsgebyr
a. Grundgebyr ................................................................... 3000,00
b. Tillægsgebyr for hvert patentkrav ud over 10 ................. 300,00
c. Tillægsgebyr for nyhedsundersøgelse og patenter-

barhedsvurdering på grundlag af engelsksproget
patentansøgning ........................................................... 1500,00

2. Gebyrer for nyhedsundersøgelse af international type
(PL §9)
I Når den svenske patentmyndighed er nyheds-

undersøgende:
a. Grundgebyr .............................................................. 5300,00
b. Tillægsgebyr for hvert krav ud over 10 ...................... 115,00
c. Ekspeditionsgebyr ....................................................... 500,00

Il Når Den Europæiske Patentmyndighed er nyheds-
undersøgende
a. Grundgebyr ............................................................ 11390,00
b. Ekspeditionsgebyr ....................................................... 500,00

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

4. Genoptagelsesgebyr. ......................................................... 700.00

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

er betalt ansøgningsgebyr .............................................. 300,00

6. Gebyr for publicering af oversættelser af
europæiske patentskrifter
a. Grundgebyr ................................................................... 2850,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider ..................... 80,00

7. Gebyr for publicering af ændrede patentskrifler
a. Grundgebyr ................................................................... 2850,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider ....................... 80.00

8. Genoprettelsesgebyr. .......................................................3000 00

9. Årsgebyrer
  1. gebyrår ............................................................................ 500,00
  2. gebyrår ............................................................................ 500,00
  3. gebyrår ............................................................................ 500,00
  4. gebyrår .......................................................................... 1000,00
  5. gebyrår .......................................................................... 1150,00
  6. gebyrår .......................................................................... 1300,00
  7. gebyrår .......................................................................... 1500,00
  8. gebyrår .......................................................................... 1700,00
  9. gebyrår .......................................................................... 1900,00
10 gebyrår .......................................................................... 2150,00
11. gebyrår .......................................................................... 2400,00
12. gebyrår .......................................................................... 2650,00
13. gebyrår .......................................................................... 2900,00
14. gebyrår .......................................................................... 3150,00
15. gebyrår .......................................................................... 3400,00
16. gebyrår .......................................................................... 3650,00
17. gebyrår .......................................................................... 3900,00
18. gebyrår .......................................................................... 4200,00
19. gebyrår .......................................................................... 4500,00
20. gebyrår .......................................................................... 4800,00

Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%.
Gebyret skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen.

10.Gebyr for fremsættelse af indsigelse. ............................ 2000,00

11.Gebyr for administrativ omprøvning. ............................. 7000,00

12.Klagegebyr. ....................................................................... 8000,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Chips (halvledertopografier)
kr.

1. Ansøgningsgebyr. ............................................................ 1500,00

2. Gebyr for behandling af anmodning om overførelse
af ansøgning om registrering. ......................................... 1000,00

3. Klagegebyr. ....................................................................... 4000,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Supplerende
beskyttelsescertifikater

kr.
1. Ansøgningsgebyr. ............................................................ 3000,00

2. Genoptagelsesgebyr. ......................................................... 600,00

3. Genoprettelsesgebyr. ....................................................... 3000,00

4. Årsgebyr pr. påbegyndt gebyrår. .................................... 4800,00

Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%.
Gebyret skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen.

5. Gebyr for administrativ omprøvning. ............................. 1500,00

Der skal betales et gebyr på 7000 kr. for eventuel
omprøvning af grundpatentet

6. Klagegebyr. ........................................................................ 4000,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Brugsmodeller
kr.

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

2. Gebyr for senere indlevering af dansk oversættelse
af international ansøgning. .............................................. 1100,00

3. Genoptagelsesgebyr. ......................................................... 400,00

4. Fornyelsesgebyrer
For 1. periode ..................................................................... 2000,00
For 2. periode ..................................................................... 3000.00

Fornyelsesgebyrer, der betales efter udløbet af den pågældende
registreringsperiode, forhøjes med 20%.

5. Gebyr for prøvning før eller efter registrering
a. Grundgebyr ................................................................... 4000,00
b. Tillægsgebyr for prøvning før registrering på grundlag

af engelsksproget brugsmodelansøgning .................... 1000,00

6. Gebyr for behandling af anmodning om udslettelse. ... 2000,00

7. Gebyr for bekendtgørelse af ændret registrering og
publicering af ændret formulering. ................................. 1100,00

8. Klagegebyr. ....................................................................... 5000,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

abcdefg
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Udgivet 16. dec. 1997

Mønstre (design)
kr.

1. Ansøgningsgebyr. ............................................................ 1300,00

Tillægsgebyrer:
a. Ved samregistrering for hvert mønster ud over det

første ............................................................................... 800,00

b. For bekendtgørelse af hver afbildning ud over den
første ............................................................................... 400,00

2. Genoptagelsesgebyr. ......................................................... 200,00

3. Fornyelsesgebyr. .............................................................. 2200,00

Tillægsgebyr ved fornyelse:
Ved samregistrering for hvert mønster ud over det første . 1100,00

Fornyelsesgebyrer inkl. tillægsgebyr, der betales efter udløbet af
den pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%.

4. Klagegebyr. ....................................................................... 4000,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Vare- og fællesmærker
kr.

1. Ansøgningsgebyr
a. Grundgebyr .................................................................... 2700,00
b. Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 ........................... 600,00
Der er i alt 42 klasser

2. Gebyr for videreførelse af international varemærke-
registrering som dansk vare- eller fællesmærke-
ansøgning. ......................................................................... 1500,00

3. Fornyelsesgebyr
a. Grundgebyr .................................................................... 2800,00
b. Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 ............................ 600,00

Fornyelsesgebyrer inkl. tillægsgebyr, der betales efter udløbet af
den pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%.

4. Gebyr for anmodning om deling af en ansøgning
eller en registrering
For hver udskilt ansøgning eller registrering ..................... 2000,00

5. Gebyr for fremsættelse af indsigelse. ............................ 2000,00

6. Gebyr for administrativ ophævelse. ............................... 2500,00

7. Klagegebyr. ....................................................................... 4000,00

8. Gebyr for overvågning af dansk varemærkerettighed
Årligt gebyr ......................................................................... 1400,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Kommunevåbener og -segl
kr.

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

Ovennævnte pris skal ikke tillægges moms

Publikationer
kr.

1. Årsabonnement
a. Dansk Patenttidende ..................................................... 1000,00
b. Patentskrifter

- på papir ....................................................................... 8000,00
- på CD-ROM (ESPACE-DK) ........................................ 5000,00

c. Dansk Patentregister ...................................................... 400,00
d. Sammendrag af almindeligt tilgængelige danske

patentansøgninger
- Alle sektioner ............................................................... 8000,00
- sektion A ...................................................................... 1600,00
- sektion B ..................................................................... 1600,00
- sektion C07 + C12 ...................................................... 1600,00
- sektion C, resten ........................................................... 900,00
- sektion D ....................................................................... 500,00
- sektion E ....................................................................... 900,00
- sektion F ........................................................................ 900,00
- sektion G ....................................................................... 900,00
- sektion H ....................................................................... 900,00

e. Oversættelser af EP-skrifter .......................................... 8000,00
f. Dansk Brugsmodeltidende .............................................. 600,00
g. Brugsmodelskrifter ........................................................ 8000,00
h. Dansk Varemærketidende ............................................ 1000,00
i. Dansk Varemærkeregister .............................................. 200,00
j. Varemærke-særtidende med §13-afslag ........................ 100,00
k. Varemærkeindsigelsestidende ....................................... 200,00
I. Nye danske varemærkeansøgninger, ugeliste ............... 450,00
m. Dansk Mønstertidende .................................................... 600 00
n. Dansk Mønsterregister .................................................... 200,00
o. Patenthåndbog, ved tegning af abonnement ................. 500,00

- løsblade hertil, pr side ..................................................... 10,00
p. Brugsmodelhåndbog, ved tegning af abonnement ........ 500,00

- løsblade hertil, pr. side .................................................... 10,00
q. Ankenævnskendelser

- alle kendelser .............................................................. 4200,00
- kendelser/patent- og brugsmodelområdet ................. 2000,00
- kendelser/vare- og fællesmærkeområdet .................. 2000,00
- kendelser/mønster- og chipsområdet ........................... 400,00

Abonnementer tillægges porto

2. Løssalg
a. Dansk Patenttidende ......................................................... 40,00
b. Dansk Patentregister ...................................................... 400,00
c. Sammendrag af alm. tiIgængelige patentansøgninger .... 30,00
d. Dansk Varemærketidende ................................................ 40,00
e. Dansk Varemærkeregister .............................................. 200,00
f. Varemærke-særtidende med § 13-afslag ....................... 100,00
g. Varemærkeindsigelsestidende ....................................... 200,00
h. Varemærkeindsgelsestidende, udk. 1995 ...................... 300,00
i. Dansk Mønstertidende ...................................................... 40,00
j. Dansk Mønsterregister .................................................... 200 00
k. Dansk Brugsmodeltidende ................................................ 40,00
I. Sammendrag af alm. tilgængelige brugsmodel-

ansøgninger ...................................................................... 30,00
m. Fremlæggelses- og patentskrifter på CD-ROM

(ESPACE-DK)
- 1993-1997, pr. årgang ................................................ 5000,00
- 1990-1992, pr. årgang ................................................ 2000,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Fremlæggelses-, patent- og brugsmodelskrifter samt oversættelser
af EP-skrifter leveres til gældende kopipris

3. Love og bekendtgørelser
vedr. industriel ejendomsret ........................................ 12,00-33,00

4. Gennemførelsesforskrifter til EPK i dansk oversættelse. 200,00

5. Landekoderegister. ............................................................. 100,00

6. Andre publikationer
a. Varemærkeklassifikation

- alfabetisk liste ................................................................ 500,00
- klassedelt liste ............................................................... 400,00

b. Mønsterklassifikation ......................................................... 35,00
- ændringer og tilføjelser hertil .......................................... 15,00

c. Registreringspraksis, varemærker .................................. 185,00
- tillæg hertil ....................................................................... 65,00

d. “Fra væsen til virksomhed” Danske patenter gennem
100 år (fås på dansk og engelsk), inkl. moms ................ 195,00

Ovennævnte priser tillægges moms, hvis andet ikke er angivet
abcdefg
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Kopiservice
kr.

1. Fotokopier af patent- og brugsmodelpublikationer
og af danske ansøgninger
a. Ekspeditionsgebyr ............................................................. 30,00
b. Kopipris, pr. side .................................................................. 3,25

Dog minimum 30 kr. pr. publikation (svarende til 9 sider)

2. Fotokopier, taget på læsesalen
Ved kontant betaling, pr. side, inkl. moms ............................... 3,00

3. Udenlandske patentpublikationer, der ikke findes
i egne samlinger
I Ved hjemtagning fra udlandet

a. Pris for hiemtagning ................................................... 100,00
b. Pris pr. publikation ...................................................... 100,00
Hjemtagning af sagsakter fra USA og patentpubli-
kationer og sagsakter fra Sydafrika: Pris efter aftale.

Il Ved levering af tilsvarende publikation fra egne
samlinger
a. Identifikation ............................................................... 100,00
b. Kopipris (3,25 kr pr. side)

4. Engelsksprogede sammendrag, der ikke findes i egne
samlinger, pr. sammendrag .................................................. 50,00

5. Tidsskriftsartikler o.l., der ikke findes i egne samlinger
a. Pris for hjemtagning ........................................................ 100,00
b. Pris pr. artikel ................................................................... 100,00

6. Aktindsigt i europæiske patenter og patentansøgninger
a. Ekspeditionsgebyr (inkl. EPO-gebyr) .............................. 315,00
b. Kopier

- ved tilsendelse, pr. side .................................................... 3,25
- ved afhentning, pr. side ..................................................... 2,50
- ved afhentning og kontant betaling pr. side inkl. moms ... 3,00

Ovennævnte priser tillægges moms, hvis andet ikke er angivet

7. Bekræftet kopi af en patent-, brugsmodel-, mønster-
eller varemærkeansøgning. ............................................... 300,00
Hertil skal lægges kopiprisen

8. Bekræftet udskrift af patent-, certifikat-, brugsmodel-,
topografi-, mønster- eller varemærkesagsregistret. ...... 300,00

9. Udskrift af patent-, certifikat-, brugsmodel-, topografi-,
mønster- eller varemærkesagsregistret. ........................... 50,00

10. Udskrift af registret over kommunevåbener og -segl. ... 200,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

11. Leveringsgebyrer
a. Levering pr. telefax ............................................................ 75,00
b. Ekspreslevering pr. telefax .............................................. 275,00
c. Ekspreslevering pr. post .................................................. 200,00
Hertil lægges porto

Ovennævnte priser tillægges moms

Erhvervsservice
kr.

1. Timepris*. ............................................................................750,00

2. Løbende overvågninger
a. Konkurrentovervågning

Første søgning inkl. oprettelse af søgeprofil og levering
af op til 40 nyeste referencer ........................................ 2000,00
Overvågningskørsel pr. gang efter tilbud

b. Overvågning af ansøgninger
Overvagning af dansk patent-, brugsmodel-
eller varemærkeansøgning sammensættes af:
Årligt gebyr ...................................................................... 350,00
Gebyr pr. meddelelse ...................................................... 350,00

c. Øvrige overvågninger beregnes efter timepris
Hertil skal lægges evt. online-udgifter

3. Navneundersøgelser*
a. International undersøgelse af patentrettigheder i

1-2 navne inkl. op til 40 referencer ............................... 2000,00
Yderligere referencer, pr. reference .................................. 16,00
Yderligere navne, pr. navn .............................................. 700,00

b. Undersøgelse af patent- og brugsmodelrettigheder
med gyldighed for Danmark i 1-2 navne ...................... 1500,00
Yderligere navne, pr. navn .............................................. 350,00

c. Øvrige navneundersøgelser beregnes efter timepris
Hertil skal lægges evt. online-udgifter

4. Patentfamilieundersøgelser og statusundersøgelser*
a. Patentfamilieundersøgelse ............................................. 800,00
b. Patentfamilieundersøgelse inkl. status ......................... 1600,00
c. Tillæg for statusoplysninger, der knytter sig til tidligere

udførte patentfamilieundersøgelser .............................. 1600,00
d. Statusundersøgelse af udenlandske rettigheder

Første nummer ................................................................ 700 00
Pr. følgende nummer ....................................................... 350,00

e. Statusundersøgelse af danske rettigheder, pr. nummer .. 350,00
f. Øvrige undersøgelser beregnes efter timepris

Hertil skal lægges evt. online-udgifter

5. Kollisionsundersøgelser af varemærker,
inkl. 3 klasser* ................................................................... 2100,00
Yderligere klasser, pr. 10 klasser ......................................... 500,00

6. Skanning af varemærker*
a. Første klasse ................................................................... 500,00
b. Yderligere klasser, pr. klasse .......................................... 200,00
c. Skanning af alle 42 klasser ........................................... 3000,00

7. LOGO-skanning*, inkl. op til 25 referencer .................... 1800,00
Yderligere referencer, pr. 25 referencer ............................... 500,00

8. Varemærkedatabase*
a. Første klasse ................................................................. 6000,00
b. Yderligere klasser, pr. klasse ........................................ 3000,00

9. Skanning af varemærker ansøgt eller registreret
i udlandet*
a. Første klasse for 1-2 lande ........................................... 1000,00
b. Følgende lande, pr. Iand ................................................. 500,00
c. Følgende klasser, pr. klasse ........................................... 200,00

10.Gebyr for levering pr. telefax. .............................................. 75,00

* Hastelevering kan aftales mod pristillæg.

Ovennævnte priser tillægges moms

Kurser og foredrag
kr.

1. Kurser
Priser på åbne og virksomhedsinterne kurser fås ved
direkte henvendelse til KursusCentret

2. Foredrag*
Første time .......................................................................... 2000,00
Følgende timer, pr. time ...................................................... 1500,00

* Særpriser afhængig af deltagerantal og forberedelsestid

Ovennævnte priser skal ikke tillægges momsabcdefg



Varer:
Klasse 1. 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, gødningsmidler, ildsluknings-
midler, præparater til hærdning og lodning,
kemiske konserveringsmidler til levenedsmid-
ler, garvestoffer, bindemidler til industrielle for-
mål.

Klasse 2. Maling, fernis lak, rustbeskyttel-
sesmidler og træimprægneringsmidler, farve-
stoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå til-
stand, bladmetaller og metalpulver til brug for
malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstne-
re.

Klasse 3. Blegemidler og andre midler til vask
og rensning af tøj, præparater til rengøring,
polering og fjernelse af pletter samt slibemid-
ler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier,
kosmetiske præparater, hårvand, tandpleje-
midler.

Klasse 4. Olier, fedtstoffer til industrielle for-
mål, smøremidler, midler til absorbering, fugt-
ning og binding af støv, brændstoffer (her-
under motordrivmidler) og belysningsstoffer,
lys og væger.

Klasse 5. Farmaceutiske og veterinærmedi-
cinske præparater samt præparater til sund-
hedspleje, diætetiske præparater til medicinsk
brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og
forbindingsstoffer, materiale til tandplombering
og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præpara-
ter til udryddelse af skadedyr, svampe- og
ukrudtsdræbende midler.

Klasse 6. Uædle metaller og legeringer heraf,
byggematerialer af metal, transportable byg-
ninger af metal, materialer af metal til jern-
baneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til
elektriske formål), kleinsmedearbejder, isen-
kramvarer af metal, metalrør, pengeskabe,
andre varer af metal (ikke indholdt i andre
klasser), malm.

Klasse 7. Maskiner og værktøjsmaskiner,
motorer (ikke til befordringsmidler til brug på
land), koblinger og transmissionsdele (ikke til
befordringsmidler til brug på land), landbrugs-
redskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

Klasse 8. Håndværktøj og instrumenter
(hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og ske-
er, hug- og stikvåben, barbermaskiner.

Klasse 9. Videnskabelige, nautiske, geodæti-
ske, elektriske, fotografiske, kinematografiske
og optiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter til vejning, måling,
signalering, kontrol, livredning og undervis-
ning, apparater til optagelse, transmission og
gengivelse af lyd eller billede, magnetiske
databærer, lydplader, møntautomater og -
apparater, kasseapparater, regnemaskiner og
databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

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

Klasse 11. Apparater til belysning, opvarm-
ning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, 

ventilation og vandledning samt sanitets-
installationer.

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

Klasse 13 . Skydevåben, ammunition og pro-
jektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande.

Klasse 14. Ædle metaller og legeringer heraf
samt varer af ædle metaller eller varer over-
trukket hermed og ikke indholdt i andre klas-
ser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure
og kronometriske instrumenter.

Klasse 15. Musikinstrumenter.

Klasse 16. Papir, pap, varer heraf og ikke
indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinde-
riartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbe-
midler til papirvarer og til husholdningsbrug,
artikler til brug for kunstnere, pensler, skrive-
maskiner og kontorartikler (dog ikke møbler),
instruktions- og undervisningsmateriale (dog
ikke apparater), plasticmateriale til emballe-
ringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spil-
lekort, tryktyper, klichéer.

Klasse 17. Kautsjuk, guttaperka, gummi, as-
best, glimmer samt varer fremstillet af disse
materialer og ikke indeholdt i andre klasser,
plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-,
paknings- og isoleringsmateriale, slanger dog
ikke af metal.

Klasse 18. Læder og læderimitationer samt
varer fremstillet af disse materialer og ikke
indeholdt i andre klasser, skind og huder, kuf-
ferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og
spadserstokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 19. Byggematerialer (ikke af metal),
stive rør til bygningsbrug (ikke af metal),
asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable
bygning-er (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, elfen-
ben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, og
merskum, samt af erstatningsstoffer for disse
materialer eller af plastic.

Klasse 21. Husholdnings- og køkkenredska-
ber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller
eller overtrukket hermed), kamme og svampe,
børster, børstenbindermateriale, redskaber til
rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halv-
forarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til
bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og kera-
mik (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 22. Tovværk, reb, liner, snore, net, tel-
te, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke
indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale
(dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubear-
bejdet fibermateriale til tekstilfabrikation.

Klasse 23. Garn og tråd til tekstilfabrikation.

Klasse 24. Vævede stoffer og tekstilvarer
(ikke indeholdt i andre klasser), senge- og
bordtæpper.

Klasse 25. Beklædningsgenstande, fodtøj og
hovedbeklædning.

Klasse 26. Kniplinger og broderier, bånd og
possementmagervarer, knapper, hægter og
maller, knappenåle og synåle, kunstige blom-
ster.

Klasse 27. Tæpper, måtter, linoleum og andet
belægningsmateriale til eksisterende gulve,
vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstil-
varer.

Klasse 28. Spil og legetøj, gymnastik- og
sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser),
julepynt.

Klasse 29. Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødeks-
trater, konserverede tørrede og kogte frugter
og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce,
æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier
og spisefedt.

Klasse 30. Kaffe, the, kakao, sukker, ris,
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel, og
næringsmidler af korn, brød, konditori- og kon-
fekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder
vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.

Klasse 31. Landbrugs- skovbrugs- og have-
brugsprodukter samt korn, (ikke indeholdt i
andre klasser), levende dyr, friske frugter og
grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og
blomster, næringsmidler til dyr, malt.

Klasse 32. Øl, mineralvand og kulsyreholdige
vande og andre ikke alkoholholdige drikke,
frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præpa-
rater til fremstilling af drikke.

Klasse 33. Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Klasse 34. Tobak, artikler for rygere, tænd-
stikker.

Tjenesteydelser
Klasse 35. Annonce- og reklamevirksomhed,
bistand ved forretningsledelse og forretnings-
administration, bistand ved varetagelse af 
kontoropgaver.

Klasse 36. Forsikringsvirksomhed, finansiel
virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendoms-
mæglervirksomhed.

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
materialer og genstande.

Klasse 41. Uddannelses- og undervisnings-
virksomhed, underholdningsvirksomhed,
sportsarrangementer og kulturelle arrange-
menter.

Klasse 42. Restaurationsvirksomhed og
udbringning af mad og drikke, værelsesudlej-
ning, lægevirksomhed, sundheds- og skøn-
hedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed,
veterinærvirksomhed, juridisk bistand, viden-
skabelige og industriel forskning, programme-
ring af computere, tjenesteydelser, der ikke
kan henføres til andre klasser.

Klassefortegnelse
International klassifikation af varer og tjenesteydelser
(Nice Arrangement) 7. udgave 1997

Patentdirektoratet
Helgeshøj Allé 81
2630 Tåstrup
Telefon 43 50 80 00
Telefax 43 50 80 01
Telex 16046 DPO DK
Postgiro 4 02 05 53 nov94/ls/PR



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

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

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

stration/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/hol-

der of the registration
(740)/(750) Name and address of the repre-

sentative/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.

Internationalt vedtagne Numre til
Identifikation af Data (INID)

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 regi-
streringen kun de særligt nævnte varer eller tje-
nesteydelser.

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.

jul.97-ls/PR
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