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Nemzeti védjegybejelentés módosítása

Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 16 01388
( 220 ) 2016.04.25.
( 731 ) THINKWARE CORPORATION, Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THINKWARE DASH CAM
( 511 ) 9

Autós videokamerák; elektronikus adatgyűjtő és adatrögzítő készülékek gépjárművekhez; hangfelvevők

gépjárművekhez; audiovizuális vevőkészülékek gépjárművekhez; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek gépjárművekhez;kamerák gépjárművekhez; visszapillantó kamerák járművekhez;
számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerákhoz, adatbázis kezelésnél és elektronikus adattárolásnál
használatos szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerákműködtetéséhez; letölthető
számítógépes programok videokamerákhoz, nevezetesen gépjárművekbe szerelt videofelvevőkön rögzített videók
lejátszásához; vezeték nélküli kommunikációs eszközök hang-, adat- vagy képátvitelhez, és vezeték nélküli
kommunikációseszközök autós videokamerák által felvett képek továbbításához.
38

Műholdas adat-, hang- és képátvitel; videó adatátvitel vezeték nélküli interneten keresztül; adatbázis

információk továbbítása telekommunikációs hálózatokon keresztül; műholdas átvitel; kommunikáció fényvezető
szálas rendszereken keresztül; kommunikációsszámítógép terminálokon keresztül; adatkommunikáció; szélessávú
kommunikációs szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus
kommunikációs eszközön keresztül]; értéknövelt hálózati kommunikációs szolgáltatások;információnyújtás
ügynökségek szolgáltatásairól.
42

Termékek formatervezése; termékfejlesztés; gépjármű alkatrészek-tervezése; gépjárművek tervezése;

mechanikai kutatás; műszaki kutatás; terméktervezés elemzése és értékelése; termékfejlesztés elemzése és
értékelése.
( 210 ) M 16 01415
( 220 ) 2016.04.27.
( 731 ) Kozmik Hungária Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KLING
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) ipari és lakossági szekcionált garázskapuk és
egyéb kapuk, parkolás technikai berendezések, sorompók, kerítéselemek.
7

Motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi

járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek; árusító
automaták (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru) kapu- és sorompómozgató motorok
éa automatikák, távirányítók.
37

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

szolgáltatás) építőipari felújítás, kapu automatizálás, szerviz és karbantartási szolgáltatások.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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