
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  224.910

 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01619

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  Arsenal Firearms Limited, Nicosia, Egkomi (CY)

 ( 740 )  dr. Sili Dódra, Budapest

 ( 541 )  ARCHON FIREARMS

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.964

 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01812

 ( 220 )  2018.06.13.

 ( 732 )  Szilágyi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 )  SZILÁGYI

 ( 511 ) 8    Manikűr- és pediküreszközök; manikűrkészletek elektromos; manikűr kellékek; manikűrkészletek; tokok

manikűreszközökhöz; körömpolírozó eszközök manikűrhöz; pedikűr készletek:; pedikűrkellékek; elektromos

pedikűr készletek; pedikűr kellékek[kéziszerszámok]; higiéniai és szépségápoló eszközök emberek és állatok

 részére; kézi eszközök szépségápoláshoz.

  10    Orvosi műszerek; orvosi kéziszerszámok.

 40    Eszközök mások megrendelésére való gyártása; áruk egyedi gyártása; fémcikkek igény szerinti gyártása;

orvostechnikai készítmények egyedi gyártása; orvostechnikai eszközök mások megrendelése szerinti egyedi

 gyártása.

 ( 111 )  224.979

 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01704

 ( 220 )  2018.06.04.

 ( 732 )  Index Middle East FZE 100%, Umm Al Quwain (AE)

 ( 740 )  dr. Csaba Anita LL.M ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  225.001
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 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01221

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Myspa Hotel Consultancy Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spirit Thermal Water

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és

 csiszolószerek (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatokszámára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  225.002

 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01770

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft. 100%, Csenger (HU)

 ( 541 )  SAMOS KIDS

 ( 511 )  25    Cipők, magas szárú cipők; lábbelik, magas szárú lábbelik; papucsok; sárcipők; sportcipők, sportlábbeli;

 szandálok; tornacipők.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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