
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  225.675

 ( 151 )  2018.09.28.

 ( 210 )  M 18 02294

 ( 220 )  2018.07.29.

 ( 732 )  Dr. Gyuga Pál, Keszthely (HU)

 ( 541 )  HERZ CAFE NEW YORK

 ( 511 )   30    Kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; pörkölt kávébab.

  43    Kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás.

 ( 111 )  225.676

 ( 151 )  2018.09.28.

 ( 210 )  M 18 02431

 ( 220 )  2018.08.16.

 ( 732 )  AP-OFFICE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pobori Krisztián, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Tinták [tonerek] fénymásoló gépekhez; tintapatronok [töltve] nyomtatókhoz és fénymásolókhoz.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok,fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.677

 ( 151 )  2018.09.28.

 ( 210 )  M 18 01896

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  Taxim Infinity Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Ádám, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 39    Autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; futárszolgálatok

[üzenetek vagy áruk küldésére]; garázsok bérlése; közlekedési információ; parkolási szolgáltatások;

parkolóhelyek bérbeadása; sofőrszolgáltatás;szállítás; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási

ügynökség; taxi szolgáltatások; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vízi járművek tárolása; vízi járművel

 történő szállítás.

 ( 111 )  225.678

 ( 151 )  2018.09.28.
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 ( 210 )  M 18 02483

 ( 220 )  2018.08.24.

 ( 732 )  Zsámboki Judit, Iklad (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.692

 ( 151 )  2018.09.28.

 ( 210 )  M 18 02131

 ( 220 )  2018.07.11.

 ( 732 )  Gábossy Ádám 1/1, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fjord's

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek; elsősorban tejtermékből készített

kávékrémporok; krémpor [tejtermékek]; növényi tejszín [tejtermék-helyettesítő]; tejszín [tejtermékek];

tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek; tejtermékekből készült desszertek; tejtermékekből készült italok;

állati olajok étkezési célokra; étkezési olajok; étkezési olajok élelmiszerek fényezésére; étkezési olajok ételek

elkészítéséhez; fűszerezett olajok; hidrogénezett étkezési olajok; ízesített olajok; keményített étkezési olajok;

 kevert növényi olajok konyhai célokra; növényi olajok étkezési célra; olajok, étkezési.

 ( 111 )  225.693

 ( 151 )  2018.09.28.

 ( 210 )  M 18 02280

 ( 220 )  2018.07.29.

 ( 732 )  Dr. Gyuga Pál, Keszthely (HU)

 ( 541 )  HERZ VANILLA NEW YORK

 ( 511 )  30    Vanília; vaníliahüvelyek; vaníliaaromák konyhaművészeti célokra; vanília ízesítőszerek; vanília

 [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló].

 ( 111 )  225.694

 ( 151 )  2018.09.28.

 ( 210 )  M 18 02432

 ( 220 )  2018.08.16.

 ( 732 )  MyHome FM Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés; helyfoglalás, utazás; helyfoglalás utazással kapcsolatban; kalauzoló szolgáltatás.

 43    Vendéglátás, élelmezés; időleges szállásadás; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz érkezések

és távozások ügyintézése; szállásfoglalás; szállásügynökségek, szállodák; szállodai szobafoglalás; szállásfoglalás;

 szállodai szolgáltatások;terembérlés találkozókhoz, tárgyalótermek; vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; masszázs.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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