
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  221.331

 ( 151 )  2017.05.15.

 ( 210 )  M 17 01013

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Magyar Állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Duna Aréna

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáru (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.357

 ( 151 )  2017.05.15.

 ( 210 )  M 17 00639

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  GLOBAL ELEKTRIC SERVICE Kft., Gyula (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc egyéni ügyvéd, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Webáruház működtetésével kapcsolatos reklámozás, marketing tevékenység, műszaki-, elektronikai- és

 informatikai termékek internetes kis- és nagykereskedelme.

 39    Távollevők között, webáruházon keresztül létrejött szerződésekhez kapcsolódó szállítási, raktározási,

 csomagolási tevékenység.

 42    Webáruház létesítésével, használatával kapcsolatos számítástechnikai, hardware, software tervezés,

 fejlesztés.

 ( 111 )  221.358

 ( 151 )  2017.05.15.

 ( 210 )  M 17 01031

 ( 220 )  2017.03.29.

 ( 732 )  PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készitmények gyógyászati

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  221.446

 ( 151 )  2017.05.15.

 ( 210 )  M 17 01104

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  PLUGEE

 ( 511 ) 4    Elektromos energia, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek,

 tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 9    Töltőállomások elektromos járművekhez.

  37    Eleketromos töltőállomások építése, javítása, szerelési szolgáltatások.

  39    Energiaszolgáltatás.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 9. szám, 2017.05.15.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M1039


		2017-05-11T12:30:15+0200
	Szabó Richárd István




