
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  226.351

 ( 151 )  2018.11.28.

 ( 210 )  M 18 02863

 ( 220 )  2018.10.02.

 ( 732 )  Chemor Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NAF

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyitermékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében 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 állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

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

 ( 111 )  226.375

 ( 151 )  2018.11.28.

 ( 210 )  M 18 02525

 ( 220 )  2018.08.29.

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás); bankügynöki tevékenység.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); pénzügyi

 információk nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  226.509

 ( 151 )  2018.11.28.

 ( 210 )  M 18 03221

 ( 220 )  2018.10.30.

 ( 732 )  Club Play Party Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Bőrruházat, felsőruházat, hosszúnadrágok, ingek, jelmezek, kabátok, dzsekik, kalapáruk, lábbelik,

mellények, műbőr ruházat, nyakkendők, öltönyök, övek, papucsok, pólók, pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati

cikkek, sálak, sapkák, strandruházat, szoknyák,szövetkabátok, felöltők, tornacipők, trikók, vállkendők,

 nagykendők, zoknik.

 41    Bálok szervezése, digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], diszkók szolgáltatásai,
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divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása, hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása,karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas [DJ] szolgáltatások,partik tervezése [szórakoztatás],

 stúdiószolgáltatások, szépségversenyek szervezése,szórakoztatási szolgáltatások, zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kávéházak, terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek], vendéglátás.

 ( 111 )  226.510

 ( 151 )  2018.11.28.

 ( 210 )  M 18 03222

 ( 220 )  2018.10.30.

 ( 732 )  NEGRO CREOL Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Bőrruházat, felsőruházat, hosszúnadrágok, ingek, jelmezek, kabátok, dzsekik, kalapáruk, lábbelik,

mellények, műbőr ruházat, nyakkendők, öltönyök, övek, papucsok, pólók, pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati

cikkek, sálak, sapkák, strandruházat, szoknyák,szövetkabátok, felöltők, tornacipők, trikók, vállkendők,

 nagykendők, zoknik.

 41    Bálok szervezése, digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], diszkók szolgáltatásai,

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása, hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása,karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas [DJ] szolgáltatások,partik tervezése [szórakoztatás],

 stúdiószolgáltatások, szépségversenyek szervezése,szórakoztatási szolgáltatások, zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kávéházak, terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek], vendéglátás.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M2772


		2018-11-27T08:55:13+0100
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




