
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 17 01254

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  Dani Katalin Georgina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok kivéve hajápolási termékek; natúrkozmetikumok kivéve hajápolási

termékek; kéz- és lábápoló készítmények; arc- és testápoló készítmények; ajakápolók; dezodorok; babaápolási

 készítmények; arctisztító készítmények; arcpakolások;arcszérumok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  40    A 3-as áruosztályban megjelölt termékek gyártása, előállítása.

 ( 210 ) M 17 03113

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  "Schiller 2005" Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, főzött gyümölcsök zöldségek; zselék,

lekvárok, dzsemek; kompótok; tojásalapú készítmények; tejtermékek, étkezési olajok; zsírok; gyümölcs

 konzervek; zöldségkonzervek; húskonzervek.

 30    Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;

 csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták;pizzák; szendvicsek.

 31    Friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszerek, fűszernövények; friss növények; hagymák, palánták és

 magok.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmenetes italok; készítmények italokhoz; smoothie-k

 gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcslevek; sörök; szódavíz; zöldséglevek.

  33    Borok; pálinkák.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és

 lebonyolítása; kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03114

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  "Schiller 2005" Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) KAROLINA

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, főzött gyümölcsök zöldségek; zselék,

lekvárok, dzsemek; kompótok; tojásalapú készítmények; tejtermékek, étkezési olajok; zsírok; gyümölcs
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 konzervek; zöldségkonzervek; húskonzervek.

 30    Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;

 csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták;pizzák; szendvicsek.

 31    Friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszerek, fűszernövények; friss növények; hagymák, palánták és

 magok.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmenetes italok; készítmények italokhoz; smoothie-k

 gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcslevek; sörök; szódavíz; zöldséglevek.

  33    Borok; pálinkák.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és

 lebonyolítása; kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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