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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 215.526
( 151 ) 2015.05.14.
( 210 ) M 14 03662
( 220 ) 2014.12.02.
( 732 ) "FEKO 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.527
( 151 ) 2015.05.14.
( 210 ) M 15 00888
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Fluart Innovative Vaccines Kft., Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Bognár Attila, Budapest
( 541 ) INFLUART
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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 szereplővalamennyi áru).
( 111 ) 215.670
( 151 ) 2015.05.14.
( 210 ) M 15 00808
( 220 ) 2015.03.19.
( 732 ) Sas Magyarország Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kollázs
( 511 ) 41

Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen szállodai étteremben nyújtott zene; zenével, élő előadással, show

műsor produkcióval, karaoke és diszkó szolgáltatással kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások.
43

Éttermi és vendéglátó szolgáltatások; vendéglátó, étterem, söröző, kávéház, kávébár, gyorsétterem és bár

szolgáltatások.
( 111 ) 215.688
( 151 ) 2015.05.14.
( 210 ) M 15 00361
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
( 740 ) Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

M846

( 511 ) 9
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Távközlési eszközök, telefonok, mobiltelefonok, kiegészítők telefonokhoz és mobiltelefonokhoz;

bérmentesített és feltölthető mágneskártyák, chip kártyák, SIM kártyák.
16

Nyomtatványok, nyomtatott és/vagy dombornyomásos kártyák kartonból vagy műanyagból; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivételével).
35

Reklámozás távközlési és információs szolgáltatásokhoz.

38

Távközlés, mobil rádiótelefon szolgáltatások, hozzáférés biztosítása telefon-szolgáltatásokhoz; hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálóhoz vagy adatbázisokhoz.
42

Mobiltelefonokra és az ahhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó tanácsadás.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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