
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  230.666

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 20 00166

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Tresorit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  tresor

 ( 511 )  9    Számítógépes programok, rögzített; számítógépes programok [letölthető szoftverek].

 38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal;

elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek küldése; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; üzenetküldő

 készülékek kölcsönzése; digitális fájlok továbbítása.

 42    Felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; adatmásolási és átalakítási

szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás;

webtárhely és szoftver szolgáltatások,szoftver bérlés; adatbiztonsági tanácsadás; internetbiztonsági

szaktanácsadás; felhasználók jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; felhasználói hitelesítési

szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásávalonline

szoftveralkalmazásokhoz; digitális vízjellel való ellátás; magán felhőalapú tárhely-szolgáltatások; nyilvános

felhő-alapú tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és

alkalmazások területén; üzenetekkódolása; digitális képek kódolása; információk, hírek és adatok kódolása,

dekódolása és hitelesítése; adatok dekódolása; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatkódolási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.667

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 20 00165

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Tresorit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok, rögzített; számítógépes programok [letölthető szoftverek].

 38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal;

elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek küldése; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; üzenetküldő

 készülékek kölcsönzése; digitális fájlok továbbítása.

 42    Felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; adatmásolási és átalakítási

szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás;

webtárhely és szoftver szolgáltatások,szoftver bérlés; adatbiztonsági tanácsadás; internetbiztonsági

szaktanácsadás; felhasználók jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; felhasználói hitelesítési

szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásávalonline

szoftveralkalmazásokhoz; digitális vízjellel való ellátás; magán felhőalapú tárhely-szolgáltatások; nyilvános

felhő-alapú tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és

alkalmazások területén; üzenetekkódolása; digitális képek kódolása; információk, hírek és adatok kódolása,

dekódolása és hitelesítése; adatok dekódolása; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatkódolási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.704
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 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 20 00336

 ( 220 )  2020.02.04.

 ( 732 )  Monrietta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  TRENDKÖZELBEN

 ( 511 )  35    Reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok

megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése;

vizuális reklámanyagok gyártása; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; nyomtatott

reklámanyagok terjesztése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]

terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként

katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés

céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok,

minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok];

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok

utcai terjesztése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámfilmek készítése; reklámterjesztés;

reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési

szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató

szolgáltatások;reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; piackutatás reklámozáshoz; ruházattal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámozás; televíziós reklámok elkészítése; televíziós, reklámcélú,

terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós és rádiós reklámok gyártása; mások

 termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével.

 41    Filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; élő előadásokkal kapcsolatos

szolgáltatások; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő

szórakoztatási szolgáltatások;szórakoztatási célú élő bemutatók; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártási

szolgáltatások; szórakoztatási célú filmgyártás; video- és DVD-filmgyártás; filmgyártás; előre felvett

szórakoztató anyagok bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatásaszórakoztató vagy kulturális célokra;

könnyed szórakoztató szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; rádiós

és televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztatórendezvények

szervezése formájában; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten

keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása stílussal és divattal

kapcsolatban; szórakoztatóbemutatók szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;

szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató

műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató rendezvényeklebonyolítása; szórakoztató show-k rendezése;

szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások

audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- ésvideofelvételek

felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; szórakoztató

szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok

formájában;szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; filmes szórakoztatás; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; onlineinteraktív szórakoztatás; online szórakoztatás; online

szórakoztatás nyújtása; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatás; szórakoztatás divatbemutatók formájában;szórakoztatás tévéműsorok

formájában; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs
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személyiségekkel; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási információs

szolgáltatások;szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; tanácsadási szolgáltatások a szórakoztatás területén;

tanácsadási szolgáltatások az internetenkeresztül a szórakoztatás területén; telefonos szórakoztatás; televíziós és

rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; vizuális szórakoztatás szervezése; bemutatók szervezése

 szórakoztatási célokra; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból.

 ( 111 )  230.803

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 20 00074

 ( 220 )  2020.01.13.

 ( 732 )  Taródy Zsolt Ferenc, Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Személygépkocsik.

  37    Gépkocsik karbantartása és javítása.

  39    Gépkocsikölcsönzés.

 ( 111 )  230.844

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 20 00345

 ( 220 )  2020.02.05.

 ( 732 )  "KAPU-KER" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos motorok garázskapukhoz; elektromos motorok szekciónál garázskapukhoz; garázskapu

hajtóműszerek; garázskaput működtető motor szettek; motorok garázskapukhoz; szekcionált garázskaput mozgató

 elektromos húzómotor; szekcionált garázskaput mozgatóhúzómotor.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos motorok

garázskapukhoz; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos motorok

szekcionál garázskapukhoz; a következő árukkalkapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: garázskapu

hajtóműszerek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: garázskaput működtető

motor szettek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmiszolgáltatások: motorok garázskapukhoz;

a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szekcionált garázskaput mozgató

elektromos húzómotor; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:

 szekcionáltgarázskaput mozgató húzómotor.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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