
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
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 ( 732 )  Tranzisztor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

  41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás.
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 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek közlekedési szolgáltatásokhoz, nevezetesen gépjárművek üzemeltetésének

 koordinálásához.

 35    Reklámozás, marketing és promóciós szolgáltatások, menedzseri és adminisztrációs szolgáhatások és az

 ezekhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.

 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen hívásirányító sms és push értesítések diszpécser állomásra

 mobiltelefon használatával.

  39    Járművek, különösen elektromos és benzines személyautók kölcsönzése.

  42    Online nem letölthető szoftverek átmeneti használatának biztosítása járműkölcsönzés során.
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 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetésifelületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökséghirdetési szolgáltatásai;
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reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú,terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztültörténő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás,kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorokterjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdonkeresztül; televízió műsorok fogadása az

 előfizetőknek való továbbküldés céljából.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban;szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziósműsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízió műsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztatószolgáltatások;

 tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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