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 ( 511 ) 9 Távközlési eszközök, telefonok, mobiltelefonok, kiegészítők telefonokhoz és mobiltelefonokhoz; bérmentesített

 és feltölthető mágneskártyák, chip kártyák, SIM kártyák.

16 Nyomtatványok, különösen nyomtatott és/vagy dombornyomásos kártyák kartonból vagy műanyagból; tanítási

 és oktatási anyagok (készülékek kivételével), irodai cikkek (bútorok kivételével).

 35 Reklámozás távközlési és információs szolgáltatásokhoz.

38 Távközlés, különösen mobil rádiótelefon szolgáltatások, hozzáférés biztosítása telefonszolgáltatásokhoz;

 hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, vagy adatbázisokhoz.

 42 Mobiltelefonokra és az ahhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó tanácsadás.
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 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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