
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  214.259

 ( 151 )  2014.11.13.

 ( 210 )  M 14 00744

 ( 220 )  2014.03.12.

 ( 732 )  dr. Csernus Imre, Budapest (HU)

 ( 541 )  DEPRESSO

 ( 511 )  30    Kávé, pörkölt kávé, pörköletlen kávé, eszpresszó, tejeskávé, kávé alapú italok, kávéaromák, jegeskávé,

kakaó, kakaó alapú italok; fagylaltok, jégkrémek; pudingok; cukrászsütemények; csokoládék, cukorkák, müzli,

müzliszeletek, gabonapelyhek, kenyér, péksütemények, szendvicsek, snack ételek, spagetti, pizzák; pattogatott

 kukorica, fűszerek, ételízesítők, só; rágógumi.

  33    Borok, pezsgők, pálinkák, égetett szeszesitalok.

 43    Vendéglátás; éttermek, kávézók, borozók, bárok, büfék; vendéglátóipar; szállásügynökségek, szálláshely

 foglalások; szállodák, panziók, turistaházak, motelek.

 ( 111 )  214.351

 ( 151 )  2014.11.25.

 ( 210 )  M 14 00462

 ( 220 )  2014.02.14.

 ( 732 )  Havran György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meticsné Pap Beáta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 40    Fénymásoló gépek kölcsönzése; laminálás, nyomdai szolgáltatás, fényszedési szolgáltatás, fényképnyomás,

 lézeres bekarcolás, minta nyomás, ofszet nyomás.

 ( 111 )  214.547

 ( 151 )  2014.12.11.

 ( 210 )  M 14 00709

 ( 220 )  2014.03.06.

 ( 732 )  FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt., Pécs (HU)

 ( 541 )  AQUACOIN

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
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adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.601

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01305

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Copper-Field

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  214.602

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01306

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Global Duplo

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  214.603

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01302

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Azo-Speed Amino

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  214.604

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01308

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Talentum

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).
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 ( 111 )  214.605

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01309

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Trifender

 ( 511 ) 1    Mikroorganizmus kultúrák nem humán vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  214.606

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01298

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pannon Starter Energy

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  214.607

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01291

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Lovász Judith, London, E10 7HN (GB)

 ( 740 )  dr. Monori Levente Márk, Monori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EILANA TÜNDÉR ILONA

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  214.608

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01185

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sipos Judit, Budapest

 ( 541 )  Interherb Vital Súlykontroll Éjjel&Nappal fogyókúrás étrend kiegészítéséhez

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  214.609

 ( 151 )  2014.12.12.
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 ( 210 )  M 14 00943

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Jana Beauty Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.611

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01662

 ( 220 )  2014.05.23.

 ( 732 )  GDD Ingatlan Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Smart Ingatlan

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.612

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 00805

 ( 220 )  2014.03.18.

 ( 732 )  Lidl Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mesterséges édesítő készítmények.

5    Diétás ételek gyógyászati és gyógyszerészeti célokra; pelenkák; táplálék kiegészítők; étrend-kiegészítő italok,

 étrend- és táplálék kiegészítők.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt formában is;

hústermékek, haltermékek, baromfi termékek, vadhús termékek, kolbász és kolbásztermékek; húskivonatok,

puhatestűek és rákok, keménytestűek, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt formában is;

tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt gyümölcsök és zöldségek, ezen áruk édesített és/vagy savanyított

formában; hüvelyesek; feldolgozott diófélék és mandulák:; zselék, dzsemek, lekvárok, gyümölcsbefőttek,

lekvárok (citrusfélékből), gyümölcspürék, krémek; tojások, a 29. osztályba tartozó tej és tejtermékek; vaj, sajt,

friss tej, pasztőrözött tej, író, kefir, tejszín, joghurt, aludttej, tejpor étkezési célokra; joghurtból készült desszertek,

aludttej és/vagy tejszín; feldolgozott mogyorófélék; étkezési olajok és zsírok; margarin; sós krémek, mogyoróvaj,

fűszerkrémek, olíva krém, paradicsomkrém, vegetáriánus krémek; készételek és a 29. osztályba tartozó

fagyasztott termékek; diétáskészítményekés a 29. osztályba tartozó nem gyógyászati célra szolgáló élelmiszerek;

gyümölcs és zöldség alapú snackek, burgonya rudak; a 29. osztályba tartozó rágcsálnivalók; mindenfajta a 29.

 osztályba tartozó péksütemény; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből állnak.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek, rizs,

tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonakészítmények, gabonapelyhek, müzli; teljes kiőrlésű lisztből készült

termékek; lisztből készült tészták, ízesítőszerek/aromák italokhoz; kávé, tea, kakaó és csokoládé italok; kávé, tea

vagy kakaó készítmények alkoholos vagy nem alkoholos italok készítéséhez; élelmiszerek ízesítők; kenyér;
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süteménytészta és sütemény, cukrászáru, édesség csokoládé és csokoládéból készült áruk, desszertek; édes

krémek; cukorkák, édességek, étkezési célú jég, fagylaltok és jégkrémek; jég; fagyasztott joghurt, sörbetek,

szorbék (fagylaltok); puding; a 30. osztályba tartozó desszertek; méz, szirupok és melasz; élesztő, sütőpor,

keményítő; sütőkeverékek süteménykészítéshez, lepények, panír, tészta vagy péksütemények; a 30. osztályba

tartozó sütési alapanyagok; só, mustár; majonéz; ketchup; ecet, szószok, ízesítőszerek, fűszeres mártások;

salátaöntetek; fűszerek; fűszerkivonatok, szárított fűszerek; a 30. osztályba tartozó készételek és fagyasztott

ételek; diétás készítmények és a 30. osztályba tartozó nem gyógyászati célra szolgáló élelmiszerek; gabonából

készült snackek; sós snackek; készételek és sós snackek, kukorica, gabona liszt és szezárn alapú snackek;

kekszek, rágcsálnivalók és krékerek; gombócok, galuskák, palacsinták:, tészta, rizs és gabona, pástétomok és

piték, valamint liszttartalmú ételek, szendvicsek és pizza, tavaszi tekercs és? tengeri alga tekercs, gőzölt kenyér

 tekercs, tortilla-ételek; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből állnak.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek;

friss fűszernövények; diófélék; vetőmagok, élő növények és virágok; szárított növények; tápanyagok és

élelmiszer adalékok állatok számára; táplálékok és takarmányok állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak;

 maláta, élő állatok.

 32    Sörök; alkoholmentes sörök; diétás sörök; malátasörök; ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb

 alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 33    A 33. osztályba tartozó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) borok, habzóbor, pezsgő, szeszes italok

és likőrök, alkoholtartalmú tej mix italok, szeszes ital és/vagy bor alapú koktélok és aperitifek; bort tartalmazó

 italok; alkoholos készítmények alkoholos italok készítéséhez.

 35    Reklám; marketing; eladási, értékesítési promóciók; élelmiszerekkel, luxus élelmiszerekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  214.613

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 00455

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes

 szoftverek.

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  214.614

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01065

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

  35    Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  214.615

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 13 03882

 ( 220 )  2013.12.30.

 ( 732 )  Fish and Friends Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  the bigfish seafood bistro

 ( 511 )  29    Fésűkagyló, nem élő; garnéla rákok, nem élő; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási

használatra; halfilé; halikra elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;

hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; joghurt; kagylók (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; kefir;

kolbász; languszták, nem élő; lazac; levesek; leves készítmények; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem

élő; rákok, folyami, nem élő; roston sült tengeri moszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia; tengeri moszat

 (roston sült-); tengeri rákok; tengeri-uborka, nem élő; tonhal.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  214.616

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01621

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  Hello Wood Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HelloWood

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru); fából készült installációk, ideiglenes és újrafelépíthető épületek és

 szerkezetei; funkcionális tárgyak fából; a fent nevezett anyagokból készült iparművészeti tárgyak és termékek.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ipar- és képzőművészeti valamint építészeti, design workshopok,

 táborok, előadások, képzések és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információadás, tanácsadás és konzultáció az iparművészet,

 építészet és design területén; építészeti tervezői tevékenység.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M59



 ( 111 )  214.617

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01500

 ( 220 )  2014.05.12.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  PS Double

 ( 511 ) 1    Mikroorganizmus kultúrák, nem humán vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  214.618

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01619

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  Kovács Tibor, Esztergom (HU)

 ( 541 )  PENGE ÉLES BRUT

 ( 511 )  8    Borotvapengék.

 ( 111 )  214.619

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01377

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  KT & G Corporation, Daedeok-gu, Daejeon (KR)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ESSE SENSE

 ( 511 )  34    Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák nem nemesfémből; cigaretta filterek; cigaretta

dobozok nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák; pipatisztítók; hamutartók

 dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.

 ( 111 )  214.620

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 02138

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  Borbély László, Gödöllő (HU)

 Sebők Judit, Gödöllő (HU)

 ( 541 )  DROVAL

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 111 )  214.621

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01620

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrém.
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 ( 111 )  214.622

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01379

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  KT & G Corporation, Daedeok-gu, Daejeon (KR)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ESSE CHANGE

 ( 511 )  34    Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák nem nemesfémből; cigaretta filterek; cigaretta

dobozok nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák; pipatisztítók; hamutartók

 dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.

 ( 111 )  214.623

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 02487

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  CRISSOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.624

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 02488

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HIXAMON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.628

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 210 )  M 14 00628

 ( 220 )  2014.03.03.

 ( 732 )  Tele 5 Taxi Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.632

 ( 151 )  2014.12.23.

 ( 210 )  M 14 01772

 ( 220 )  2014.06.04.

 ( 732 )  SCART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Albertista (HU)

 ( 740 )  Dr. Giba Tibor, Dr. Giba Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  medimarket

 ( 511 )  5    Gyógyászati és egészségügyi készítmények és anyagok, étrend-kiegészítők, tapaszok.
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  10    Orvosi, gyógyászati, diagnosztikai készülékek és eszközök.

 35    Kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi tevékenység, reklámozás, értékesítési hálózatok szervezése és

 működtetése, termékértékesítés, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  214.633

 ( 151 )  2014.12.30.

 ( 210 )  M 14 02139

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  Rotovill Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás.

 44    Csoportos terápia; egészség felmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi

 tanácsadás; egyéni terápia;terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  214.634

 ( 151 )  2014.12.30.

 ( 210 )  M 14 02012

 ( 220 )  2014.06.26.

 ( 732 )  BIGO BRAND LTD., East Grinstead, West Sussex (GB)

 ( 740 )  Dr. Ormós Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.635

 ( 151 )  2014.12.30.

 ( 210 )  M 14 02013

 ( 220 )  2014.06.26.

 ( 732 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HYGIDERMA

 ( 511 )  3    Fertőtlenítő szappanok, fertőtlenítő krémek.

 5    Fertőtlenítő készítmények, fertőtlenítő szerek egészségügyi használatra, bőrfertőtlenítő készítmények.

 ( 111 )  214.636

 ( 151 )  2014.12.30.

 ( 210 )  M 14 02140

 ( 220 )  2014.07.03.
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 ( 732 )  Rotovill Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; háztartási

gépek, háztartási elektromos és elektronikus készülékek értékesítéséhez kapcsolódó nagykereskedelmi és

kiskereskedelmi szolgáltatások; háztartási készülékekhez alkatrészek értékesítése; hűtésre szolgáló

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hűtésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; intemeten keresztüli vásárlásokhoz kapcsolódó, termékkezelésre és árakra

vonatkozó tájékoztatás internetes oldalakon; online áruházi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 
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