
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 19 02284

 ( 220 ) 2019.07.22.

 ( 731 )  Nyikes Martin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Abroncsszoknyák; aikido ruhák; alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű; alapréteg felsők; álarcosbálra

való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsóingek kimonókhoz [juban];

állatbőrből készült ruhák; alsóingek,trikók; alsók csecsemőknek; alsóingek kimonókhoz [koshimaki];

alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóneműhöz való betoldások [ruházati cikkek részei]; alsórészek

[ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak;alsószoknyák; alul összepatentozható

body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; alvómaszkok; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai

(bolo) nyakkendők nemesfém csattal; amerikai focimellények; anorák; ápolói egyenruhák; ápolónői

nadrágok;ápolónői overallok; ápolónőruhák; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; atlétikai

ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; baba

alsóneműk; baba body-k; baba nadrágok[ruházat]; baba overallok; babakelengye; bábuska kendők [babushka];

babydollok; balett-trikókhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; balettruhák; balettszoknyák; báli ruhák;

ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat];bandana kendők; báránybőr bekecsek;

báránybőr kabátok; baseball mezek, egyenruhák; bélelt mellények; bermuda nadrágok; betoldások (ruházat

része); biciklisnadrágok; bikinik; birkózó mérkőzéseken viselt ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú

rövidnadrágok;bő szárú szabadidős nadrágok; boák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat];

bokazoknik; boksz-nadrágok; bolerók; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bomberdzsekik; borbélyköpenyek;

bőrből készült motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok;bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat];

bőrruhák; bőrruházat; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];

bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; bundák, szőrmekabátok; burkák; burnuszok;

búvárkesztyűk;búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; chaps nadrág (ruházat); capri nadrágok; cheongsam

(kínai hagyományos ruha); chino nadrágok; csadorok; csecsemő felsőruházat; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cselgáncsozáshozviselt ruha; csípőszorítók;

csizmaszárvédők; cső felsők; csokornyakkendők; csogori felett viselt, felöltőhöz hasonló koreai kabát

[magodzsa]; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok; csúszásgátló

zoknik;derékfűzők, gyógyfűzők; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki]; derékszíjak, övek; derékzsinórok

kimonókhoz [koshihimo]; díszzsebkendők [ruházat]; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik

motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző

rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák; egyenruhák

kereskedelmi használatra; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok(playsuit); egyrészes

ruhák; egyujjas kesztyűk; eldobható alsóneműk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esküvői ruhák; eső elleni

viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók;

esőruhák; esőruhák,esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok,

kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; fátylak [ruházat]; farmerruházat;
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favágó-kockás dzsekik; fehérnemű; fehér köpenyek kórházihasználatra; fehérnemű kismamáknak; fejdíszek

[fátylak]; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak,

fejkendők; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz; felsőruházat;fényvisszaverő

kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi alsóneműk; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi,

női ésgyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú rövidnadrágok

[alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia bugyik; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek; funkcionális fehérnemű;fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei];futball

mezek; futballmezek; futómezek; futótrikók; futónadrágok; fűzők; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk,

fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; gabardin ruházat; gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek;

gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbónyakú ingek; garbó nyakú pulóverek; gaucsók; golfnadrág; golfnadrágok;

golfnadrágok, -ingek és -szoknyák; golfruházat, a kesztyűk kivételével; golfszoknyák; guernsey-k [kötött

tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek; gyapjú harisnyanadrágok;gyapjúmellények; gyapjúruházat;

gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;

gyermekruházat; hagyományos japán ruházat; hagyományos koreai női mellény [baeja]; hagyományos koreai

felöltők[durumagi]; hagyományos koreai öltözék hosszú ujjú felső része [csogori]; hajszalagok [ruházat];

hajmosó gallérok; halászkabátok; halloween-jelmezek; hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok;

hálóköntösök; pongyolák; hálóruhák; hálóruhák,alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hálós

jelzőtrikók; hálózoknik; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők;

harcművészeti egyenruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyákhoz való betoldások[ruházati cikkek

részei]; harisnyanadrágok; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók; harisnyatartós fűzők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek;

házikabátok; hétköznapi,utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hidzsábok; hivatalos viselet; hódeszkás egyujjas

kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljtoldatok [ruhák részei]; hónaljvédők;

horgászcipők; horgászingek; horgászmellények; hosszú alsóneműk;hosszú kabátok; hosszú kimonók (nagagi);

hosszú szárú bugyik; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú zakók; hosszú ujjú pulóverek;

hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hosszúszárú alsóneműk; hőszigetelt ruházat; időjárásálló

felsőruházat;ingek; időjárásálló ruházat; ingek legombolt gallérral; ingek ramiból [hócsalán]; ingelők, ingblúzok;

ingfazonú dzsekik; iskolai egyenruhák; izzadásgátló zoknik; izzadtságfelszívó alsóruházat; izzadtságfelszívó

harisnyák; izzadtságfelszívó zoknik;izzadtságfelszívó csuklópántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez;

izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; jampecruhák; japán hálóköntösök [nemaki]; japán kimonók; japán

stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); jasmakok [arcot takarófátyol, kendő]; játékvezetői, bírói

egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégeralsók; jégtáncos ruházat;

jelmezek;jelmezek, kosztümök; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; jóganadrágok; jógafelsők; jógapólók;

jógazoknik;judo egyenruhák; judo ruhák; kabátok nőknek; kabátok, dzsekik; kaftánok; kalóz nadrágok; kamáslik

[lábszárvédők]; kámzsák; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapacitív kesztyűk

érintőképernyős készülékekhez; kapucnis felsők;kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karate

egyenruhák; karateruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kasmír

ruházat; kasmírsálak; kemény ingmellek, plasztronok; kendők fejre; kendők[ruházat]; kendőruhák; kerékpáros

felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; keresztelőruhák; készruhák;

kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből; kesztyűk kerékpárosoknak;kesztyűk

[ruházat]; két gombsoros vastag katona kabát [pea coat]; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábas

overallok; kezeslábas pizsamák gyerekeknek; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat];

kezeslábasok, overallok;kézmelegítők [ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; khimarok; kifordítható dzsekik;

kimonó megkötésére szolgáló díszes öv (obiage); kimonók; kikerikik obi-csomókhoz (obiage-shin); kipárnázott

ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok atlétikaihasználatra; kipárnázott rövidnadrágok atlétikai
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használatra; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok;

kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; kismamaruhák;

kockásskótszoknyák; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek [chemise];

köntösök, pongyolák; köpenyek; korcsolyaruhák; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas

pulóverek; körsálak [ruházat]; kórusi talárok;koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz;

kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; kötött alsónemű;

kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötöttruhadarabok; kötött topok;

kötöttáruk [ruházat]; kravat [nyaksál, nyakkendő]; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei];

labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik;

laborköpenyek;lábszármelegítők; lábszárvédők; lábujjzoknik; lányka ruhák; laza, informális öltönyök; lányka

felsőruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk];

levehető gallérok;levehető nyakrészek kimonókhoz(haneri); lezser, hétköznapi ingek; libériák, inasruhák; lovagló

dzsekik; lovaglókesztyűk; lovaglónadrágok; matróz- és tengerészruházat; mankinik; melegítő felsők; melegítő

felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók;melegítődzsekik; melegítőfelsők;

melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellbimbó

takarók; mellények [gilet]; mellények; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; melltartók;

 melltartópántok[ruházati részek]; menyasszony

 ( 210 ) M 19 03448

 ( 220 ) 2019.11.12.

 ( 731 )  Gerencsér Ferenc, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények társállatok számára; étrend-kiegészítők

társállatok számára; gyógyhatású olajok társállatok számára; gyógyhatású teák, főzetek társállatok számára;

gyógynövények társállatok számára;gyógynövény kivonatok társállatok számára; gyógynövény kivonatok

 állatorvosi célokra.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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