
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  234.867

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 01953

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  BÜKI ÉS TÁRSAI Kereskedelmi Kft., Ács (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországon előállított hentesáruk; Magyarországon előállított hús; Magyarországon előállított húsok;

Magyarországon előállított hússzeletek; Magyarországon előállított hús és hústermékek; Magyarországon

előállított szárított hús; Magyarországonelőállított sózott hús; Magyarországon előállított hús, tartósított;

Magyarországon előállított szeletelt hús; Magyarországon előállított konyhakész hús; Magyarországon előállított

friss húsok; Magyarországon előállított fagyasztott húsok; Magyarországonelőállított füstölt húsok;

Magyarországon előállított csomagolt húsok; Magyarországon előállított főtt húsok; Magyarországon előállított

pácolt húsok; Magyarországon előállított fagyasztott hústermékek; Magyarországon előállított

feldolgozotthústermékek; Magyarországon előállított hústermékek hamburgerek formájában; Magyarországon

előállított kolbász; Magyarországon előállított kolbásztermékek; Magyarországon előállított füstölt kolbászok;

 Magyarországon előállított kolbászok, tartósítva;Magyarországon előállított sonka.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: magyarországon előállított hentesáruk; magyarországon előállított hús; Magyarországon előállított

húsok; magyarországon előállítotthússzeletek; Magyarországon előállított hús és hústermékek; Magyarországon

előállított szárított hús; Magyarországon előállított sózott hús; Magyarországon előállított hús, tartósított;

Magyarországon előállított szeletelt hús; Magyarországon előállítottkonyhakész hús; Magyarországon előállított

friss húsok; Magyarországon előállított fagyasztott húsok; Magyarországon előállított füstölt húsok;

Magyarországon előállított csomagolt húsok; Magyarországon előállított főtt húsok; Magyarországon

előállítottpácolt húsok; Magyarországon előállított fagyasztott hústermékek; Magyarországon előállított

feldolgozott hústermékek; Magyarországon előállított hústermékek hamburgerek formájában; Magyarországon

előállított kolbász; Magyarországon előállítottkolbásztermékek; Magyarországon előállított füstölt kolbászok;

 Magyarországon előállított kolbászok, tartósítva; Magyarországon előállított sonka.

 ( 111 )  234.932

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 02531

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  SZNOB RAKTÁR Kft., Zirc (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes e-kereskedelmi szoftver; számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé

teszik a felhasználóknak elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton

keresztül; letölthető alkalmazások mobileszközökkel történő használatra; szoftverek online ügyletek
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 közvetítéséhez.

 35    Felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklám célokra; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül;

kereskedelmi közvetítőiszolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; szolgáltatások kereskedelmi ügyletek kezelésére;

hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklámszolgáltatások; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

bérbeadása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre

 bocsátása az interneten.

 ( 111 )  234.933

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01938

 ( 220 )  2021.05.14.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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