
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  220.765

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 03354

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Vincze Balázs Attila, Pécs

 ( 541 )  Fényfeszt

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.766

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 03355

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Vincze Balázs Attila, Pécs

 ( 541 )  Fényfesztivál

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.767

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 03529

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  Wine Concept Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Wine Concept Budapest Dreams

 ( 511 )   33    Borok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  220.768

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 03530

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  Wine Concept Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Wine Concept Budapest Selection

 ( 511 )   33    Borok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  220.772
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 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 17 00137

 ( 220 )  2017.01.16.

 ( 732 )  Mega-Bonus 2009 Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karsai Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AKÁCFA SÖRÖZŐ

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés) vendéglátási szolgáltatások (étel- és italkiszolgálás); ételek és italok szolgáltatása.

 ( 111 )  220.773

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 17 00255

 ( 220 )  2017.01.26.

 ( 732 )  LISS Patrongyártó, töltő és forgalmazó Kft., Répcelak (HU)

 ( 740 )  XLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); fémpalackok, tartályok sűrített gáz vagy

folyékony levegő tárolására, gázkivezetők, esőtoldatok fémből, szelepek fémből, nemgéprészek, tömítőfedelek

 fémből.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); üzleti tájékoztatás, információnyújtás, szabadtéri

reklámozás, hirdetés, reklámterjesztés,árubemutatás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése, termékminták, áruminták terjesztése, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból, kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás], vásárlási

megrendelések ügyintézése, áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése, kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül, online piactér biztosítása áruk

 ésszolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) csiszolás,

kadmiumozás, fémek bevonása, galvanizálás, marás [forgácsolás], köszörülés, fémkezelés, fémek hőkezelése,

 edzése, polírozás [csiszolás], anyagokgyalulása, anyagok fűrészelése.

 ( 111 )  220.774

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 17 00256

 ( 220 )  2017.01.25.

 ( 732 )  Lengyelová Beáta, Košice (SK)

 ( 740 )  Dr. Szabó Oszkár Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres

 hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.775

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 17 00264

 ( 220 )  2017.01.26.

 ( 732 )  RE LOCATION DREAMS LTD., Tel-Aviv (IL)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ALEX MILLER

 ( 511 )  45    Bevándorlók részére nyújtott, más áruosztályokba nem sorolt szolgáltatások, beleértve a vízum

 megszerzésével kapcsolatos segítségnyújtási és tanácsadási szolgáltatásokat.

 ( 111 )  220.790

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 17 00580

 ( 220 )  2017.02.21.

 ( 732 )  Gyapjas László, Tiszakécske (HU)

 dr. Gyapjas Tamás, Tiszakécske (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegek és tartozékaik.

  14    Órák és más időmérő eszközök és ékszerek.

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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