
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 03687

 ( 220 ) 2015.12.08.

 ( 731 )  Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Balázs, Volsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; digitális jelek; hangfelvételhordozók; hanglemezek; letölthető zenei fájlok;

 magnetofonszalagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 210 ) M 16 01268

 ( 220 ) 2016.04.14.

 ( 731 )  Elter Világítás Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Kültéri világítás, beltéri világítás, világítástechnikai berendezések, kerti világítás, világítókészülékek,

reflektorok, lámpák, lámpaüvegek, lámpatalpak, lámpaernyők, lámpatestek, lámpa foglalatok, reflektor lámpák,

éjjeli lámpák, beltéri lámpák, kültéri lámpák, asztali lámpák, íróasztali lámpák, kerti lámpák, lámpások,

világítótestek, égőfejek lámpákhoz, burák lámpákhoz, szerelvények lámpákhoz, lámpaernyők, mennyezeti

világítás, mennyezeti lámpák, mélysugárzók, mélysugárzó lámpák, felfelé világító lámpák, hordozható lámpák

(világításhoz), lámpák kültéri használatra, mozgásérzékelő biztonsági lámpák, mozgásérzékelők, izzók,

villanykörték, árnyékolék fényforrásokhoz, LED lámpák, kültéri LED lámpák, sínes lámpák, LED-es

 lámpatestek, fényforrások.

  20    Bútorok, lakberendezési tárgyak, lámpák, tükrök.

 35    Világítótestek, lámpák, lakberendezési tárgyak kereskedelme, reklámozása világítással kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások, világítással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01661

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Médea-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvedi Iroda, budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 18. szám, 2016.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1751



 ( 210 ) M 16 01665

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  Erdős Zoltán, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) EV Smart

 ( 511 )   11    Víztisztító berendezés.

  35    Víztisztító berendezés és tartozékok forgalmazása.

  37    Víztisztítás berendezések szervizelése és javítása, karbantartása.

 ( 210 ) M 16 02195

 ( 220 ) 2016.06.28.

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02362

 ( 220 ) 2016.07.15.

 ( 731 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) Xylactive

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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