
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 17 03139

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  Ruszthy Dávid, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek;cégbemutatófilmek, chipkártyák [integrált áramkörös kártyák],

csatolók[adatfeldolgozó berendezés], digitális jelek, diktafonok, egérpadok, egér [számítógépperiféria],

elektronikus interaktív táblák, elektronikus jeladók, elektronikus kijelzőtáblák,fénykibocsátó elektronikus

mutatóeszközök, filmfelvevő készülékek, berendezések, filmvágó készülékek, hangátvitelre szolgáló készülékek,

hangfelvétel-hordozók, hordozható médialejátszók, interaktív érintőképernyős terminálok,

interkommunikációsberendezések, készülék, internetes prezentáció szoftverek, írásvetítő berendezések,

játékszoftverek,jelzőpanelek, világító vagy mechanikus, laptop számítógépek, mobiltelefonok, modemek,

monitorok [számítógép programok], okoskarórák, okostelefonok,oktatási készülékek, olvasók [adatfeldolgozó

eszközök], operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített, optikai adathordozók, optikai készülékek és

eszközök, prezentációs szoftverek, számítógépek, számítógépes hardver, számítógépes programok[letölthető

szoftverek], számítógépes programok, rögzített, számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető, TV-készülékek,

 USB pendrive-ok, videokamerák, videokazetták, videoképernyők, videotelefonok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutatás, hirdetési- és

reklámszolgáltatások,animációs prezentáció, animációs prezentáció szerkesztése, cégbemutató animáció,film

prezentáció, interneten lejátszható prezentáció,internetes prezentáció, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

kommunikáció átírása [irodai funkciók], közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás,

marketing szolgáltatások, mobil alkalmazásokon lejátszható prezentáció, mobilalkalmazáson szerkeszthető

prezentáció, nyelvfüggetlen prezentációs internetes alkalmazás, nyelvfüggetlen prezentációs mobilalkalmazás,

nyelvfüggetlen videós prezentáció internetes alkalmazás, nyelvfüggetlen videós prezentáció

mobilalkalmazás,okostelefonon szerkeszthető prezentáció, online cégprezentáció, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, online interaktív prezentáció, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére, online prezentáció, onlineprezentáció idegen nyelven, online prezentáció idegen nyelven

mobilalkalmazásként, online szerkeszthető prezentáció készítő alkalmazás, outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás], Pay Per Click (PPC) hirdetés, prezentáció idegen nyelven,prezentáció szerkesztése, prezentációs

mobil alkalmazás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámcélú forgatókönyvírás, reklámeszközök tervezése

ésformatervezése, reklámfilmek készítése, reklámszövegek írása, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében, szabadtéri

reklámozás, hirdetés, számítógépenszerkeszthető prezentáció, számítógépes fájlkezelés, adatkezelés,

szövegszerkesztés, tableten szerkeszthetö prezentáció, telemarketing szolgáltatások, telefonon szerkeszthető

prezentáció, televíziós reklámozás, üzleti értékelések, üzleti információknyújtása weboldalon keresztül, üzleti

konzultációs szolgáltatások, üzleti tájékoztatás, információnyújtás,üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, videóprezentáció, weben szerkeszthető prezentáció, weben szerkeszthetőprezentáció

 készítő alkalmazás, webes cégprezentáció, webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés, adatbiztonsági tanácsadás,

felhőalapú számítástechnika,grafikai tervezés, honlaptervezési tanácsadás, informáciotechnológiai (IT)

 tanácsadási szolgáltatások, szoftver, mint szolgáltatás [SaaS].
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Nemzeti megszüntetett lajstromozási eljárások

M2809



 ( 210 ) M 18 01455

 ( 220 ) 2018.05.11.

 ( 731 )  Bélay Bence 50%, Tát (HU)

 Szügyi Lilla 50%, Makó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók; női felsőruházat; férfi felsőruházat.

 ( 210 ) M 18 01648

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)

 Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; polcok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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