
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  222.903

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 02902

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  UBM Farm Takarmány Zrt., Környe (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; táplálékok

 és italok állatoknak.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  222.904

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 02903

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  UBM Feed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WeanKing

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; táplálékok

 és italok állatoknak.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  222.905

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 03306

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; bankügyletek lebonyolítása, finanszírozási szolgáltatások,

jelzálogbank, kölcsön [finanszírozás], pénzügyek intézése építőipari projektekhez, pénzügyi értékbecslés

[biztosítás, bankügyletek, ingatlan], részletfizetésihitelnyújtás; hitelszolgáltatások, hitelügyintézés, hitelnyújtás,

hitelfolyósítás, lakáshitelek, garantált hitelek, hitelfinanszírozás, hiteltanácsadás, hitelképességi vizsgálat és

tanácsadás, hitelkezeléshez kapcsolódó szolgáltatások, hitelközvetítés,hitellel kapcsolatos információnyújtás,

 hitelnyújtási szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; hitelbiztosítás, hitelkockázati biztosítás.

 ( 111 )  222.995

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 03483
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 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, rádiós piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában, reklámkommunikációs stratégiáravonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámszövegek

 publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  222.996

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 03480

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest

 ( 541 )  POP Rádió

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, rádiós piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában, reklámkommunikációs stratégiáravonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámszövegek

 publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  222.997

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 03481

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, rádiós piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában, reklámkommunikációs stratégiáravonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámszövegek

 publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  222.998

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 03378
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 ( 220 )  2017.10.25.

 ( 732 )  NEW YORKER HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolóanyagok; műanyag tasakok csomagoláshoz; papírzacskók csomagoláshoz; borítékok, papír vagy

 műanyag tasakok csomagoláshoz; nyomtatott promóciós anyag.

 18    Bőr és bőrutánzatok, és ezekből az anyagokból készült, más osztályba nem sorolt termékek, állatbő-rök,

irhák, bőröndök, aktatáskák és utazótáskák, hétköznapi utcai táskák, általános hordtáskák, sporttáskák,

kézitáskák, iskolatáskák, hátizsákok,utazókészletek [bőráruk], kis méretű bőráruk, erszények, pénztárcák,

 kulcstartó tokok, övtáskák, deréktáskák, esernyők, napernyők, sétapálcák, ostorok, hámok, lószerszámok.

 35    Online reklámozás; reklámhirdetések és reklámanyagok terjesztése; üzleti menedzsment; üzleti

adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai; eladási, értékesítési promóciók; fehérítő készítmények és

egyéb ruhanemű-tisztító készítmények, tisztító,polírozó, súroló és csiszoló készítmények, szappanok, illatszerek,

toalettszerek, parfümök, kölnivizek [eau de toilet], személyes használatra szolgáló dezodorok, illóolajok, szépség-

és testápoló termékek, hajvizek, hajtisztító és hajápoló készítmények,kozmetikumok, bőrápoló krémek, folyékony

kozmetikumok, borotválkozáshoz használt készítmények és borotválkozás utáni készítmények, fogápolásra

használt készítmények, kozmetikai fürdőadalékok, ajakrúzs, kozmetikai célú vattapálcikák,

körömlakkok,cipőfényezők és sminkkészítmények értékesítésével kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások,

marketing szolgáltatások és kiskereskedési bolti szolgáltatások; elektronikus adathordozók, hanghordozók, zenét

tartalmazó fonográf felvételek, zenéttartalmazó hangfelvételek, zenét tartalmazó hangszalagok, zenét tartalmazó

műsoros audio lemezek, hangfelvételek, zenei műsoros hangszalagok, zenei műsoros videolemezek, zenei

műsoros videoszalagok, zenei műsoros kompakt lemezek [CD-k], zenei műsorosDVD-k, szemüveggel és

alkatrészeivel ellátott előre rögzített videokazetták, szemüvegek és szemüveg-alkatrészek, napszemüvegek,

sportszemüvegek, síszemüvegek, védőszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok

értékesítésével kapcsolatoskiskereskedelmi szolgáltatások; nemesfémek és ötvözeteik, valamint nemesfémből

készült vagy nemesfém bevonattal ellátott áruk, ékszerek, bizsuk, drágakövek, időmérő és kronográf eszközök és

műszerek, karórák értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmiszolgáltatások; bőr és bőrutánzatok, valamint

ezekből az anyagokból készült áruk, állatbőrök, irhák, bőröndök, aktatáskák és utazótáskák, hétköznapi utcai

táskák, általános hordtáskák, sporttáskák, kézitáskák, iskolatáskák, hátizsákok, utazókészletek[bőráruk],

kisméretű bőráruk, erszények, pénztárcák, kulcstartó tokok, övtáskák, deréktáskák, esernyők, napernyők,

sétapálcák, ostorok, hámok és nyergesáruk értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati

cikkek, lábbelik, fejfedők,férfi és női felsőruházat, gyermekruházat, csecsemőruházat, fehérnemű, alsóruházat,

fűzők, harisnyanadrágok, övek, harisnyatartók, sálak, kesztyűk, nyakkendők, fejpántok, férfi és női fürdőruha,

kiránduláshoz, túrához, szabadtéri sportokhoz éshegymászáshoz való ruházat, férfi és női szabadidő- és utcai

cipők, gyermekcipők, kiránduláshoz, túrához, szabadtéri sportokhoz és hegymászáshoz való cipők, focihoz,

kosárlabdához, kézilabdához és röplabdához való ruházat, lábbelik és fejfedők,kocogáshoz, fitnesz edzéshez és

gimnasztikához való ruházat, lábbelik és fejfedők, teniszhez, squashhoz és tollaslabdához való ruházat, lábbelik

és fejfedők, inline görkorcsolyázáshoz, gördeszkázáshoz, görkorcsolyázáshoz, jégkorongozáshoz, futballhoz

ésbokszoláshoz való ruházat, lábbelik és fejfedők, kerékpározáshoz való ruházat, lábbeli és fejfedők, lovas

sportokhoz való ruházat, lábbelik és fejfedők, golfozáshoz való ruházat, lábbelik és fejfedők, vízi sportokhoz való

ruházat, lábbelik és fejfedők,szörfözéshez, vitorlázáshoz, evezéshez, kenuzáshoz és búvárkodáshoz való ruházat,

lábbelik és fejfedők, alpesi síeléshez, sífutáshoz és snowboardozáshoz való ruházat, lábbelik és fejfedők,

jégkorcsolyázáshoz és jégkorongozáshoz való ruházat, lábbelik ésfejfedők értékesítésével kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékok és játékszerek, gimnasztikai és sportcikkeket és alkatrészeik, túrázás,

hegymászás, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tenisz, squash, tollaslabda, hoki, futball,kerékpározás,
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lovaglás, golf, szörfözés, vitorlázás, csónakázás, kenuzás, búvárkodás, alpesi síelés, sífutás, hódeszkázás,

jégkorcsolyázás, jégkorongozás, fitnesz edzés, korcsolyázás, görkorcsolyázás, gördeszkázás céljára szolgáló

sportcikkeket, valamintsításkák, sporteszközök tárolására és szállítására szolgáló speciális tartók, síléctáskák,

snow/boardtáskák, gördeszka-táskák, sícipőtáskák, görkorcsolyatáskák, korcsolyatáskák és inline korcsolyatáskák

 értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmiszolgáltatások.

 ( 111 )  222.999

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 03482

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest

 ( 541 )  POP FM

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, rádiós piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában, reklámkommunikációs stratégiáravonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámszövegek

 publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

 szolgáltatások.

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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