
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 18 00089

 ( 220 ) 2018.01.11.

 ( 731 )  Maketing ZOOM Kft., Zalasárszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Székely G. Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 18 01099

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyásztés minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyiveszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01100

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyásztés minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyiveszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01101

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyásztés minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyiveszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01102

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) Bizalom, kölcsönösség, KöBE.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyásztés minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyiveszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01103

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) KöBE, a magyar tulajdonú biztosító.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyásztés minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyiveszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01104

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) KöBE, a magyar otthonok biztosítója.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyásztés minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyiveszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01105

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) KöBE, a magyar családok otthonbiztosítója.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok
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biztosítása (beleértve az árut, a poggyásztés minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyiveszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01106

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) KöBE, a magyar tulajdonú vagyonbiztosító.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyásztés minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyiveszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.

Nemzeti védjegybejelentés módosítása

M3115


		2018-12-27T11:07:26+0100
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




