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Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 227.253
( 151 ) 2019.02.28.
( 210 ) M 19 00180
( 220 ) 2019.01.22.
( 732 ) Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; üzleti adminisztráció;

irodai munkák.
36

Ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing megújítási szolgáltatások; irodák

[ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;
ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; pénzügyi szolgáltatások.
37

Építés; épületek belső és külső tisztítása; felvonók felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
( 111 ) 227.254
( 151 ) 2019.02.28.
( 210 ) M 19 00179
( 220 ) 2019.01.22.
( 732 ) Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; üzleti adminisztráció;

irodai munkák.
36

Ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing megújítási szolgáltatások; irodák

[ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;
ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; pénzügyi szolgáltatások.
37

Építés; épületek belső és külső tisztítása; felvonók felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
( 111 ) 227.255
( 151 ) 2019.02.28.
( 210 ) M 19 00181
( 220 ) 2019.01.22.
( 732 ) Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; üzleti adminisztráció;

irodai munkák.
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Ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing megújítási szolgáltatások; irodák

[ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;
ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; pénzügyi szolgáltatások.
37

Építés; épületek belső és külső tisztítása; felvonók felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
( 111 ) 227.320
( 151 ) 2019.02.28.
( 210 ) M 19 00232
( 220 ) 2019.01.28.
( 732 ) EcoBuild Kft, Göd (HU)
( 541 ) ICOMIX
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
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.
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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