
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  221.528

 ( 151 )  2017.06.14.

 ( 210 )  M 17 01040

 ( 220 )  2017.03.30.

 ( 732 )  Helmeczi Ferencné, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Nagy és Koczor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  221.573

 ( 151 )  2017.06.14.

 ( 210 )  M 17 01503

 ( 220 )  2017.05.09.

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (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).

 ( 111 )  221.594

 ( 151 )  2017.06.14.

 ( 210 )  M 17 01077

 ( 220 )  2017.04.03.

 ( 732 )  megafit.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Horváth Zoltán, Érd

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Erőfejlesztő, ügyességfejlesztő termékek; futógépek, terem kerékpárok, vízszintes és függőleges mászó

 gépek, evezőgépek, elliptikus trénerek, sí szimulátorok.

  35    Kereskedelmi ügyletek sporteszközökkel; reklámozás.

 41    Csoportos és egyéni fitnesz és sport szolgáltatások; szakmai és gyakorlati képzés; fitnesz órák vezetése;
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sport és kulturális programok szervezése és lebonyolítása; mozgásforma; állóképesség fejlesztő foglalkozások

 tartása.

 ( 111 )  221.626

 ( 151 )  2017.06.14.

 ( 210 )  M 17 01594

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  RUAG Ammotec Magyarországi Zártkörűen Működő Rt., Sirok (HU)

 ( 740 )  Noerr és Társai Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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