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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 16 00780
( 220 ) 2016.03.03.
( 731 ) Starx Hungary Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Napszemüvegek; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok; napszemüveg láncok;

zsinórok napszemüveghez; szemüveg-, napszemüvegtokok; napszemüvegtartó zsinórok; szárak
napszemüvegekhez; orrtámaszok napszemüvegekhez; zsinóroknapszemüvegekhez; szemüvegre csíptethető
napszemüvegek; receptre felírt napszemüvegek; optikai lencsék napszemüvegekhez; szemüveg- és
napszemüvegtokok; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; keretek szemüvegekhez és
napszemüvegekhez; láncokszemüvegekhez és napszemüvegekhez; AC/DC átalakítók; adapterek[elektromosság];
adapterek telefonok hallókészülékhez történő csatlakoztatásához; adatátvitelre szolgáló készülékek.
14

Félnemes bizsu cikkek; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; achát; achát ékszer; akciófigurák [dísz] nemesfémből; állatmodellek nemesfémből
[dísztárgyak]; állatmodellek nemesfémmel bevonva[dísztárgyak]; amulettek; amulettek [ékszerek]; apró
dísztárgyak bronzból; tenyésztett gyöngyök; tenyésztett gyöngyökből készült divatékszerek; természetes
ékkövek; testékszer-gyűrűk; testékszer szegecsek; testre szabott ékszertartó dobozok; tokok,dobozok időmérő
eszközökhöz; tokok időmérő eszközökhöz; topáz; tűk [ékszerek]; tűzzománc ékszer; tűzzománc kitűzők; utazó
órák; üveqből készült ékszerek; vallási ikonokról készült nemesfém szobrok; vezeték nélküli kommunikációs
funkcióval rendelkezőórák; zafír; zenélő ékszerdobozok; zománc ékszerek; zsebórák.
18

Pénztárcák kártyatartóval; bőr pénztárcák; pénztárcák, erszények; erszények, pénztárcák; csuklóra

rögzíthető pénztárcák; kis erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák; nemesfém pénztárcák, erszények;
levéltárcák, pénztárcák nemesfémből;multifunkciós erszények, pénztárcák; pénztárcák kártyatartó rekeszek;
kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); bőrből készült táskák és
pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák; levéltárcák, pénztárcáknemesfémből; multifunkciós erszények,
pénztárcák; pénztárcák kártyatartó rekesszel; ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák [bőráruk]; aktatáskák
[bőrcikkek]; aktatáskák, irattáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi kistáskák; alkalmitáskák
[clutch]; aprópénz tartók; aprópénz tartók (nem nemesfémből készült); aprópénztartó erszények nemesfémből;
atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; babahordozó kendők, oldaltáskák; babahordozók [erszények vagy
kenguruk]; bankjegytartók;bankkártyatartók; anorákok, orkándzsekik kutyáknak; utazótáskák, bőröndök, tárcák
és más hordozóeszközök.
( 210 ) M 16 02086
( 220 ) 2016.06.16.
( 731 ) inSPORTline Hungary kft, Esztergom (HU)
( 541 ) Pennyboard
( 511 ) 28

Gördeszkák; gördeszkák [szabadidős felszerelés]; játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

( 210 ) M 16 02466
( 220 ) 2016.07.28.
( 731 ) Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., Zhaoyuan City, Shandong Province, P.R. (CN)
( 541 ) ATLAS
( 511 ) 12

Gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok járműkerekekhez;
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járműabroncsok; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; belső gumiabroncstömlők; tömör gumiabroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok járműkerekéhez; tömlő nélküligumiabroncsok kerékpárokhoz; repülőgép
abroncsok.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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