
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 10 03121

 ( 220 ) 2010.10.21.

 ( 731 )  Woop Media Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PLACES

 ( 511 ) 9    Számítástechnikai szoftverfejlesztési eszközök; közösségi hálózatépítéshez kapcsolódó online

szolgáltatásokat, közösségi hálózatépítő alkalmazások készítését segítő és adatlehívást, -feltöltést, -letöltést,

 -hozzáférést, -bloggolást és -kezelést lehetővétevő számítógépes szofverek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ideértve különösen

információk és adatok gyűjtését, tárolását, elemzését és helyreállítását, információk és adatok számítógépes

 adatbázisokba rendezését, szerkesztését,számítógépes nyilvántartások kezelését.

 38    Számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; távközlési szolgáltatások,

nevezetesen adatok, üzenetek és információk elektronikus továbbítása; online kommunikációs fórumok

biztosítása; online csevegő szolgáltatásokbiztosítása; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

 mobiltelefonon elérhető információs szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.

 ( 210 ) M 11 03935

 ( 220 ) 2011.12.12.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 541 ) NEUTRA-BALANCE

 ( 511 ) 3    Mosószerek; mosodai célokra szolgáló fehérítő készítmények és más anyagok; textilápoló készítmények;

textillágyító készítmények; folttisztító szerek; illatosító és frissítő készítmények ruhákhoz és textilekhez;

textilfrissítő szappanok; ruha éstextilmosó készítmények kézi mosáshoz; mosodai keményítő; tisztító-, fényesítő-,

súroló és csiszolószerek; mosogatószerek; folyékony mosogatószerek; tisztító vagy fényesítő készítményekkel és

anyagokkal impregnált kendők; szappanok; kéz-testmosókészítmények; illatszerek, toalett vizek, borotválkozás

utáni készítmények, kölni; illóolajok; dezodorok és izzadás gátlók; fejbőr- és hajápoló készítmények; samponok

és hajkondicionálók; hajszínezők; hajformázó termékek; fogkrémek; szájvizek nem orvosihasználatra; száj- és

fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdő- és tusoló

készítmények; bőrápoló készítmények; bőrápoló olajok, krémek, balzsamok, tonikok és oldatok; borotválkozási

készítmények; borotválkozáselőtti és borotválkozás utáni készítmények; szőrtelenítő készítmények; barnító és

napvédő készítmények; kozmetikumok; sminkek és sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló

készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlőkvagy kendők; nedvesített vagy

impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők; szépségmaszkok, arcpakolások, gyógyhatású szappanok;

fertőtlenítő szappanok és gélek; haj, fejbőr és bőr tisztítására, ápolására, szépítésére és kezelésére

 szolgálókészítmények.

5    Fertőtlenítőszerek; egészségügyi készítmények; férgek, rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; gombaölő szerek; fertőtlenítő szerek; csíraölő szerek; parazitaölő szerek; algicidek; rovarirtó

szerek; gyomirtó szerek; dezodorok nemszemélyi használatra; légfrissítő készítmények; rovarriasztók; fertőzés

gátló szerek; fertőtlenítő szerekkel impregnált tisztító anyagok; háztartási fertőtlenítőszerek (nem szappan

 formában); impregnált fertőtlenítő törlők.

 16    Eldobható termékek felnőttek és gyermekek részére, eldobható pelenkák vagy betétek, eldobható

 pelenkabetétek; főleg papírból készült szoktató nadrágpelenkák, eldobható kendők és törlők.

 21    Nem elektromos eszközök és anyagok tisztítás céljára; tisztító-, portörlő és fényesítő kendők; impregnált

tisztító-, portörlő és fényesítő kendők; adagolóeszközök; kefék; súroló- vagy tisztítópárnák; szivacsok és

 gumibetétes felmosók.
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A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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