
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 17 02734

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalamazó Kft., Tiszalúc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Csomagoláshoz szolgáló műanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak), szüretelőzsák, nagyméretű

szemeteszsák, szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos szemeteszsák, takarófólia,

simítózáras tasakok, hütőtasak, uzsonnás tasak;ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka (jéggolyó)

tasak; védőkesztyű (női-férfi); esőkabát; asztalterítő; zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska; műanyag fóliák

 (frissentartó fólia, sztreccsfólia, habtálca csomagoló).

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket;üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 02735

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalamazó Kft., Tiszalúc (HU)

 ( 541 ) HEWA

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Csomagoláshoz szolgáló műanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak), szüretelőzsák, nagyméretű

szemeteszsák, szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos szemeteszsák, takarófólia,

simítózáras tasakok, hűtőtasak, uzsonnás tasak;ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka (jéggolyó)

tasak; védőkesztyű (női-férfi); esőkabát; asztalterítő; zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska; műanyag fóliák

 (frissentartó fólia, sztreccsfólia, habtálca csomagoló).

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket;üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 21. szám, 2018.11.14.

Nemzeti megszüntetett lajstromozási eljárások
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