
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 19 02533

 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  Etsberger Kft., Nemesnádudvar (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, bútorelemek, bútorszerelvények.

  40    Gyártás és összeszerelő szolgáltatások egyedi megrendelésre.

  42    Tervezői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00560

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  RSM Connect Tax Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) CONNECTAX

 ( 511 ) 9    Számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok (letölthető

szoftverek); számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthetőformában.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; honlap-alapú adatindexek

létrehozása és tervezése harmadik fél számára (információtechnológiai szolgáltatások);

honlaptervezésitanácsadás; információtechnológiai (IT) tanácsadásiszolgáltatások; internetes keresőmotorok

biztosítása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatostanácsadás;

számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógép-programozás;

számítógép szoftver tanácsadás;szerver hosting, szerver bérlés; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás

(SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.; elektronikus adattárolás;

 felhőalapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 20 01716

 ( 220 ) 2020.06.18.

 ( 731 )  QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 541 ) KWM

 ( 511 )   12    Motorkerékpár, kerékpár, robogó, elektromos motorkerékpár, elektromos kerékpár, elektromos robogó.

 35    Vásárlási megrendelések ügyintézése; hirdetés, reklámozás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi közvetítő szolgáltatások; import-export ügynökségek; marketing

szolgáltatások; marketing vizsgálatok,kutatások; médiakapcsolati szolgáltatások; kiállításszervezés üzleti és

reklámozási célokra; vásárlók szervezése; kültéri reklámok; áruk bemutatása média kommunikációval kölcsönzés

céljából; sportesemények promóciós menedzselése; üzleti információknyújtása weboldalon keresztül;

közönségszolgálat; tervszerű eladási propaganda mások számára; kereső motor értékesítés optimalizálása; célzott

 marketing szolgáltatás; web indexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 210 ) M 20 02521
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 ( 220 ) 2020.08.27.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) LIOLASOFT

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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