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Elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; mobileszközökön használt számítógépes játékszoftverek;

játék szoftver; számítógépes játékprogramok; számítógépes játékszoftverek online interaktív játékokhoz; filmek,
mozgófilmek; letölthető filmek;mozifilmek, cinematográfiai filmek; letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek.
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Könyvek; regények; regénysorozatok; képregények; képregény-könyvek; poszterek; művészi képek; képek;

füzetek; noteszok; mappák.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pólók, pulóverek,

nadrágok, kabátok, dzsekik, sapkák, bögrék, korsók, csészék és bögrék, hátizsákok, poszterek, képek, művészi
képek, füzetek, noteszok, mappák.
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Nem letölthető filmek biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása.
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A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kereskedelmi szolgáltatások: kerámiaanyagokból

készült bögrék, kerámiaanyagokból készült tálak, tálak, edények [háztartási eszközök], zoknik, sálak, kesztyűk,
szövet tartóban potpourrittartalmazó aromaterápiás párnák, párologtatók, táskák, kézitáskák, neszesszerek, pólók,
könyvek, testápolók, tusfürdők, fürdősók, illóolajok, aromaterápiás illatgyertyák, szakállápoló készítmények,
szakállápoló oldatok, folyadékok, por állagú bőrradír,szappanok, csokoládék, cukorkák, mézek, teák, alkoholos
italok (sörök kivételével), asztali borok, kakaóbab, nyers, kakaó, kávé, kávébab, kerámiaanyagokból készült
bögrék, kerámiaanyagokból készült tálak, kerámiaanyagból készült müzlis tálak, bőrbőlkészült ékszerek,
ékszerek, kulcstartók bőrből, üvegpoharak/ivópoharak, fürdősók, nem gyógyhatású fürdősók, hidratáló krémek
tejek és zselék, arcpakolások.
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Férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; melegítő

felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák;
nyomtatott pólók; papucsok; pólók;pulóverek, mezek; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek; sálak [ruházati
cikkek]; sapkák; sport sapkák és baseball sapkák; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; zoknik.
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Közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor
szolgáltatás); e-sport játékvezetés; e-sport oktatás;e-sport tevékenység; e-sportlétesítmények biztosítása;
e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; e-sportversenyek szervezése;
elektronikus játék szolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagyglobális számítógépes
hálózat segítségével biztosítottakat is; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; elektronikus játékokkal
kapcsolatos, interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; elektronikus játékversenyek szervezése; élő
e-sporteseményeklebonyolítása; élő szórakoztatási szolgáltatások; előadások szervezése és lebonyolítása; globális
számítógépes hálózaton keresztül nyújtott elektronikus játék szolgáltatások; információnyújtás e-sportokkal
kapcsolatban; információszolgáltatás játékosokrészére az általuk elért eredményekről weboldalakon keresztül;
interneten és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül elérhető interaktív, több szereplős számítógépes
játékok szolgáltatása; interneten keresztül használható elektronikus játékok ésvetélkedők biztosítása;
kommunikációs világhálózat segítségével biztosított elektronikus játékszolgáltatások; online interaktív
szórakoztatás; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül;
számítógépesadatbázisból vagy az internet segítségével használható elektronikus játék szolgáltatások;
szórakoztatási szolgáltatások az e-sportok területén.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

M174

