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 ( 111 )  217.411

 ( 151 )  2015.12.14.

 ( 210 )  M 15 02950

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Abay és Dr. Török Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kincsem+

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  217.480

 ( 151 )  2015.12.14.

 ( 210 )  M 15 01438

 ( 220 )  2015.05.28.

 ( 732 )  Bakóczy Edvárd, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyiáru).

 16    Albumok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; blokkok (papíráruk); borítékok

(papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból

vagy kartonból (párnázó-, töltőanyagok);csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk);

egészségügyi papír; értesítések (papíráruk); fapép karton (papíráru); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

(papíráruk); folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek;gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;

hajtogatókartonok (irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék;

irattartók (papíráru); írómappák; ívek (papíráruk); jegyek; kalapdobozok kartonból; karakterek (számok ésbetűk);

karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékkartonok (papíráruk); kártyák; katalógusok; képek;

képregények; kézikönyvek; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötések; levelezőlapok; levélpapír;magazinok, revük (időszaki lapok); másolópapír (papíráru); naptárak;

noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék

(papíráruk); palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagypapírból; palackokhoz

csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül;

papírcsokrok (papíráru); papírmasé; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírtartó dobozok (irodai

cikek);papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papír- vagy műanyaglapok nedvesség

ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papír zsebkendők; pauszpapír; pergamenpapír; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; portrék, arcképek;poszterek; prospektusok; sablonok (papíráruk); sokszorosító papírok;
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söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szivargyűrűk; szobrocskák,

figurák papírmaséból; szórólapok; szűrőpapír; tálalátétek, tányéralátétekpapírból; tányéralátétek papírból;

tervrajzok; toalettkendők papírból; töltőanyagok papírból vagy kartonból; transzparensek (papíráruk); újságok;

üdvözlőlapok/kártyák; világító papír; virágcserép burkolók papírból; zacskók csomagolásra papírból

 vagyműanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 18    Bőr és bőrutánzatok, bőr aktatáskák, bőr bankkártyatokok, bőr és irha kulcstartó tokok, bőr

hitelkártyatartók, bőr pénztárcák, bőr szerszámtáskák (üresen), bőr vállszíjak (hevederek), bőrből készült

aktatáskák, bőrből készült bőröndök, bőrből készülthitelkártyatartó tárcák, bőrből készült hitelkártyatartók, bőrből

készült kézitáskák, bőrből készült ruhatáskák utazáshoz, bőrből készült táskák és pénztárcák, kulcstartók bőrből,

ömlesztve árusított bőr, táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből,utazótáskák, bőröndök, tárcák és más

hordozóeszközök, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők,

 napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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