
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  220.552

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 04051

 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Terra Office Center 100 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Krisztina Palace

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; irodagépek és készülékek kölcsönzése;

 reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámügynökségek; szabadtéri hirdetés.

 36    Ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanügynökségek; irodák, ingatlanok bérlete; bútorok

karbantartása; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések felszerelése és javítása;

elektromos berendezésekzavarmentesítése; építés; épületek tisztítása; felvonók felszerelése, javítása; gépek

 üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása.

 37    Bútorok karbantartása; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; épületek tisztítása; felvonók

felszerelése, javítása; gépek üzembe helyezése,karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és

 javítása.

 ( 111 )  220.553

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 03813

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

 ( 541 )  Elasticool

 ( 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 valamennyiáru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek 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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  220.555

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 03263

 ( 220 )  2016.10.13.

 ( 732 )  Bally Holding Trust Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   19    Pécsről származó porcelán csempék.

 21    Pécsről (Magyarország) származó porcelánok; Pécsről (Magyarország) származó porcelándíszek; Pécsről

(Magyarország) származó porcelándobozok; Pécsről (Magyarország) származó porcelánszobrok; Pécsről

(Magyarország) származó porcelán tojások; Pécsről(Magyarország) származó porcelán mellszobrok; Pécsről

(Magyarország) származó porcelán emléktáblák; Pécsről (Magyarország) származó porcelán dísztáblák; Pécsről

(Magyarország) származó porcelán műtárgyak; Pécsről (Magyarország) származó szobrocskákporcelánból;

Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült díszszobrok; Pécsről (Magyarország) származó

porcelánáruk díszítő célokra; Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült díszes modellek; Pécsről

(Magyarország) származóporcelánból készült díszes figurák; Pécsről (Magyarország) származó porcelánból

készült díszes szobrocskák; Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült információs táblák; Pécsről

(Magyarország) származó művészeti tárgyak porcelánból; Pécsről(Magyarország) származó porcelán virágtartók;

Pécsről (Magyarország) származó porcelán díszcserepek; virágcserepek porcelánból; Pécsről (Magyarország)

származó porcelán kávéskészletek; Pécsről (Magyarország) származó porcelán tálcák; Pécsről(Magyarország)

származó porcelán bögrék; Pécsről (Magyarország) származó dekoratív porcelán; Pécsről (Magyarország)

származó porcelán dísztárgyak; Pécsről (Magyarország) származó porcelán tortadíszek; Pécsről (Magyarország)

 származó porcelánpoháralátétek, csészealjak.

  42    Pécsen (Magyarország)történő porcelántervezés.

 ( 111 )  220.556

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 03604

 ( 220 )  2016.11.15.

 ( 732 )  Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kincsem+ TUTI

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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