
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 17 01501

 ( 220 ) 2017.05.09.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) Juventus FM

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Rádióadás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03706

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  Ceetrus Hungary Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési és

reklámszolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; televíziós-, rádiós reklámozás; sajtófigyelés;

marketing szolgáltatások; értékesítési és promóciósszolgáltatások; kereskedelmi tevékenység; értékesítési

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú

 vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; árusító standok bérbeadása;ingatlan-kereskedelem.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadása; üzlethelyiségek

bérbeadása, kereskedelmi célú helyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

 ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés;ingatlantulajdon-üzemeltetés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztatási tárgyú információk, szabadidős szolgáltatások; klubszolgáltatások; közösségi médián keresztüli

szórakoztatás; kulturális célúkiállítások szervezése; nyereményjátékok működtetése; szimpóziumok szervezése,

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 00762

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00791

 ( 220 ) 2018.03.12.
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 ( 731 )  Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)

 ( 541 ) KOLORFUTÁS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 03151

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03171

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) REMITRIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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