
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  219.384

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02102

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  GM

 ( 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).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (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 )  219.385

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02103

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  GMed

 ( 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).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (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 )  219.451

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02182

 ( 220 )  2016.06.27.

 ( 732 )  Dr Islam-Bella Andrea, Bük (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

 ( 541 )  Belladent

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; fogászat

 ( 111 )  219.452

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02435

 ( 220 )  2016.07.25.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 19. szám, 2016.10.14.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
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 ( 732 )  Pápai Hús Kft. "f.a.", Pápa (HU)

 ( 740 )  Szegőné Kemerle Judit, Pápa

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok,hurkafélék,

kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt; lángolt, érlelt, sütött, formázott

húsok, formában vagy bélben főtt,pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési

 szalonnafélék, zsírok, tepertők.

 ( 111 )  219.453

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02714

 ( 220 )  2016.08.24.

 ( 732 )  Regős Krisztián, Kozármisleny (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Harcművészeti iskolák működtetése; harcművészeti képzés; harcművészeti oktatás; sport- és kulturális

tevékenységek [harcművészet területén]; sportesemények megrendezése [harcművészet területén]; sportversenyek

 rendezése [harcművészet területén].

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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