
Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 174.414

 ( 732 ) VIVA Media GmbH, Berlin (DE)

 ( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 ) 9 Átjátszott és átjátszatlan hang- és/vagy képhordozók (megvilágítatlan filmek kivételével), főleg hanglemezek,

CD-ROM (kompakt)-lemezek, hangrögzítő szalagok, fényképészeti, mozgóképi, optikai, elektromos,

elektrotechnikai készülékek és berendezések, ha a9. osztályban szerepelnek; hangok és képek rögzítésére,

 továbbítására és másolására szolgáló készülékek; számítógépek.

16 Papír, keménypapír (karton), papíráru és kartonáru, ha a 16. osztályban szerepel; fényképek, poszterek;

írószerek; postai és üdvözlő lapok; levélpapírok és borítékok, jegyzetlapok, jegyzettáblák, iratgyűjtő, dossziék,

mappák és füzetek; naptárak, papír-és PVC-matricák; íróeszközök, különösen töltőtolltartók, golyóstollak,

 ceruzák; színes jelölő ceruzák; nyomdai termékek, újságok és folyóiratok, könyvek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35 Reklám, elsősorban rádiós és televíziós reklám, szponzoráció formájában is, rádiós- és televíziós

reklámadások rendezése és gyártása, a megfelelő nyereményakciókkal együtt; gazdasági és reklámcélú vásárok és

kiállítások szervezése és rendezése,reklámtanácsadás, reklámközvetítés, marketing, közvélemény-kutatás,

piackutatás és piacelemzés, PR tevékenység (public relations), reklámanyag szétosztása mások számára;

ügyvezetés, vállalati tanácsadás, irodai munka; online-ajánlattevő szolgáltatásai,vagyis adatgyűjtés, -szolgáltatás

 és -továbbítás; statisztikák, tájékoztató brossúrák és piaci elemzések készítése.

38 Rádió- és TV-reklámok sugárzása a megfelelő nyereményakciókkal együtt; rádió- és TV-műsorok sugárzása

és továbbítása, hangok és képek továbbítása vezetékes, kábel- vagy műholdas rádión valamint hasonló műszaki

berendezéseken; hírek és információktovábbítása és nyilvánosságra hozatala, sajtóinformációk és nem

reklámjellegű információk közvetítése; távközlési szolgáltatások, átviteli utak biztosítása a multimédia területén

távközlési célra; adatbankokban vagy adathálózatokban, főleg Internetenlévő adatok és/vagy információk ajánlása

 és/vagy rendelkezésre bocsátása.

41 Szórakoztatás, különösen rádiós és televíziós szórakoztatás, hangfelvételek és filmek gyártása, másolása,

bemutatása és bérbeadása, hang- és filmfelvételek gyártása és más hang- és képi hordozókra való átmásolása,

ezen hang- és/vagy képi hordozókbemutatása és bérbeadása; rádió- és televíziós adások gyártása és kialakítása,

főleg rádiós és televíziós szórakoztató adások; stúdiók üzemeltetése és bérbeadása, beleértve a filmek, rádiós és

televíziós műsorok gyártására szolgáló berendezéseket,készülékeket; zenés előadás; díjkiosztók és kongresszusok

szervezése és rendezése; koncertek, turnék, színházi előadások, táncos és /vagy zenés előadások valamint

szórakoztató show-műsorok szervezése és megrendezése; kulturális és tájékoztató célúvásárok és kiállítások

szervezése és rendezése; multimédia bemutatóanyagok gyártása harmadik személyek részére, amennyiben a 41.

 osztályban szerepelnek, könyvek, újságok és folyóiratok kiadása és közzététele.

42 Szerzői és szomszédos jogok valamint egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és hasznosítása, főleg merchandising

formájában; rádiós és televíziós adások valamint egyéb hang- és képi termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás,

audiovizuális, mechanikus ésSzerzői és szomszédos jogok valamint egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és

hasznosítása, főleg merchandising formájában; rádiós és televíziós adások valamint egyéb hang- és képi

termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás, audiovizuális, mechanikus ésSzerzői és szomszédos jogok valamint

egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és hasznosítása, főleg merchandising formájában; rádiós és televíziós adások

valamint egyéb hang- és képi termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás, audiovizuális, mechanikus ésSzerzői és

szomszédos jogok valamint egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és hasznosítása, főleg merchandising formájában;

rádiós és televíziós adások valamint egyéb hang- és képi termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás,

audiovizuális, mechanikus ésSzerzői és szomszédos jogok valamint egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és

hasznosítása, főleg merchandising formájában; rádiós és televíziós adások valamint egyéb hang- és képi
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termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás, audiovizuális, mechanikus ésegyéb hasznosítási jogok átadása;

multimédiás adatok és előterjesztések számítógépes nyilvántartása és feldolgozása valamint azok adathordozókon

való rögzítése; egyéb hasznosítási jogok átadása; multimédiás adatok és előterjesztések

számítógépesnyilvántartása és feldolgozása valamint azok adathordozókon való rögzítése. egyéb hasznosítási

jogok átadása; multimédiás adatok és előterjesztések számítógépes nyilvántartása és feldolgozása valamint azok

adathordozókon való rögzítése; egyébhasznosítási jogok átadása; multimédiás adatok és előterjesztések

számítógépes nyilvántartása és feldolgozása valamint azok adathordozókon való rögzítése; egyéb hasznosítási

jogok átadása; multimédiás adatok és előterjesztések számítógépes nyilvántartásaés feldolgozása valamint azok

 adathordozókon való rögzítése.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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