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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 232.370
( 151 ) 2020.10.14.
( 210 ) M 20 02610
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Flexibill Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Flexibill - Digitális Faktoring
( 511 ) 9

Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló
média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szerződések elektronikus

adminisztrációja, elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere és archiválási szolgáltatás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; faktoring-, követelés adásvételi és pénzkölcsön
szerződések elektronikus úton és automatizált folyamat részeként történő létrejöttének, adminisztrációjának,
teljesítésének, elszámolásának és megszüntetésének támogatása.
( 111 ) 232.382
( 151 ) 2020.10.14.
( 210 ) M 20 02683
( 220 ) 2020.09.08.
( 732 ) UNDECAGON Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 38
45

Csevegő vonalak, csevegő szobák és internetes fórumok útján történő elektronikus üzenetváltás.
Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások.

( 111 ) 232.442
( 151 ) 2020.10.14.
( 210 ) M 20 01976
( 220 ) 2020.07.10.
( 732 ) Szamosfalvi Zsófia, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; festészettel kapcsolatos workshopokat
[műhelyeket] biztosító oktatási szolgáltatások;festőművészeti oktatás; kulturális célú műhelyek, képzési célú
műhelyek; festő- és díszítőtechnikák szemléltetése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
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szórakoztató szolgáltatások; művészeti stúdiók által nyújtott kulturális, oktató ésszórakoztató szolgáltatások;

művészeti galériák szolgáltatásai, művészeti stúdiók szolgáltatásai; művészeti kiállításokkal kapcsolatos
szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése.
( 111 ) 232.463
( 151 ) 2020.10.14.
( 210 ) M 20 02800
( 220 ) 2020.09.21.
( 732 ) Magyar Polo Club Lovaspóló Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mezei András Ügyvédi Iroda, Solymár
( 546 )

( 511 ) 41

Lovaspóló versenyek rendezése.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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