
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  236.733

 ( 151 )  2021.12.28.

 ( 210 )  M 21 04061

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Róka Sándor, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatosított olaj; illatszerek, eszenciaolajok; illóolajok háztartási használatra; illóolajok aromaterápiás

használatra; levegőillatosító készítmények; parfüm; parfüm készítmények; parfümkivonatok; parfümvizek,

illatosított vizek; kölnivíz; fogfehérítőkészítmények; fogkrémek; fogmosásra szolgáló készítmények; fogporok;

fogtisztító folyadékok, oldatok; fogápoló készítmények; fogtisztító szerek és szájvizek; szájöblítők, szájvizek;

szájápolási készítmények [nem gyógyhatású]; szájvizek, nem gyógyászaticélra; száj- és fogápoló kozmetikai

készítmények; leheletfrissítők; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakkondicionálók; ajakkrémek; ajakvédők

[kozmetikai]; aknetisztító kozmetikumok; arc- és testkrémek; arc- és testápoló folyadékok; arcemulziók

[kozmetikaialkalmazásra]; archidratálók [kozmetikai]; arckrém (nem gyógyhatású -); arckrémek kozmetikai

használatra; arclemosók [kozmetikumok]; arcmaszkok; arcpakolások; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok (nem

gyógyhatású -); arcszérum kozmetikai használatra;arcápoló folyadékok [kozmetikai]; arctonikok

[kozmetikumok]; arctónus javító krémek [kozmetikai alkalmazásra]; arczselék; aromaterápiás krémek;

babahintőporok; babaápoló folyadékok; babaolajok; babakrémek [nem gyógyszeres]; barnító

készítmények,naptejek; bőr tisztítására és frissítésére szolgáló dezodorok; bőrápoló balzsamok (nem gyógyhatású

-); bőrápoló folyadékok; bőrápoló kozmetikumok; bőrápoló krémek [kozmetikai]; borotválkozás utáni arctejek;

bőrfeszesítő kozmetikai készítmények;bőrfeszesítő krémek; bőrhidratáló folyadékok [kozmetikai]; bőrhidratáló

krémek [kozmetikai]; bőrhidratálók; bőrkrémek; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem gyógyászati használatra;

bőrápoló krémek kozmetikai célokra; bőrnyugtató szérumok; bőrápoló olajok[kozmetikai]; bőrpuhító

készítmények; bőrtexturizálók; bőrtisztító folyadék; bőrtisztító hámlasztók; bőrtisztító krémek; bőrtisztítók

[kozmetikai]; bőrtisztítók [nem gyógyhatású]; éjszakai krém; dermatológiai krémek [nem gyógyhatású];

feszesítő,tonifikáló krémek [kozmetikai]; fürdősók; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; hidratáló krémek

kozmetikai használatra; hidratáló krémek, tejek és zselék; hidratáló készítmények [kozmetikai szerek]; éjszakai

krémek [kozmetikumok]; hidratáló zselék,gélek [kozmetikai]; hidratálókrémek; hidratálók; hintőpor, pipere

célokra; készítmények napozáshoz [kozmetikumok]; kéz- és testvaj; kézkrémek; kézápoló folyadékok;

kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai bőrjavítók; kozmetikai bőrmegújítókészítmények; kozmetikai

krémek a szemkörnyék bőrének feszesítésére; kozmetikai hidratálók; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású

-); krémek testre (nem gyógyhatású -); napozás utáni bőrápoló szerek; napozózselék, -gélek; napozáshoz való

ápolófolyadékok; naptej; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; narancsbőr, cellulitisz elleni

folyadékok; nem gyógyhatású bőrkrémek; nem gyógyhatású bőrszérumok; olajok kozmetikai célokra; öregedés

elleni bőrápoló készítmények; öregedés ellenikozmetikumok; pelenka krémek [nem gyógyhatású]; popsibalzsam

csecsemők számára; ránctalanító bőrápoló készítmények; sminkalap; szemápoló termékek, nem gyógyhatású;

száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok; szempillafestékek; szépség tonikok arcon valóalkalmazáshoz;

szépség tonikok testen való alkalmazáshoz; testfeszesítő krémek; testhintőporok; testradír; testápolók; tisztító

krémek; tisztító maszkok; tisztító zselék; tisztító tejek kozmetikai használatra; tonikok [kozmetikumok];

tusfürdő;védőkrémek; fürdőgolyók; fürdőgyöngyök; fürdőgélek, fürdőzselék; fürdőolajok; fürdőolajok
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kozmetikai célokra; fürdősók kozmetikai használatra; gyógynövények fürdéshez; habfürdő; kozmetikai

készítmények fürdőkhöz; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; nemgyógyhatású szépségápoló szerek

fürdővízbe; tusfürdők (nem gyógyhatású -); babasamponok; hajápoló folyadékok; hajápoló készítmények, nem

gyógyászati célokra; hajápoló pakolások; hajápoló szerek férfiaknak; hajápoló szérumok; hajkezelő

készítmények;hajkondicionáló készítmények; hajkozmetikai termékek; hajsamponok emberek számára;

hajszeszek, balzsamok, hajra való folyadékok; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; hajzselék; kozmetikai

készítmények hajra és fejbőrre; nem gyógyhatású hajápolókészítmények kozmetikai célokra; szépítő

készítmények a hajra; száraz samponok; szakállápoló oldatok, folyadékok; szakállápoló készítmények;

samponok; ajakkozmetikumok; ajakrúzs; arc- és testcsillám; arcpúder; arcfestékek; arcsmink;

arcszínezékek;bőralapozó; dekoratív kozmetikai termékek; korrektorok bőrfoltokra és -hibákra; kozmetikai

ceruzák arcra; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikumok szemhéjfesték formájában;

kozmetikumok szemöldökhöz; kozmetikai szerek szempillákhoz; napozók,barnítók [kozmetikumok]; smink arcra

és testre; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkkészítmények arcra és testre; szemceruzák;

szemfesték; szemhéjtusok, szemkihúzók [kozmetikumok]; szempillaspirál; szemöldökceruzák;

szemöldökfestékek;folyékony szappanok; kozmetikai szappanok; szappan; szappan termékek; tusfürdők;

tusolókrémek; tusolózselék; borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni krémek; borotválkozás utáni

arcszeszek; készítmények borotválkozáshoz; szakállbalzsam;folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek;

szakállolaj; babaápoló termékek (nem gyógyhatású); gyermekkozmetikai cikkek; kozmetikai testápoló

készítmények; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; masszázsolajok és -tejek; natúrkozmetikumok;

nemgyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; természetes

kozmetikumok; alapozók; napozókrémek, barnítókrémek; rúzsok; szemhéjfesték; szemfestő kozmetikumok;

 sminkceruzák; szemöldökfestékek ceruzák és porokformájában.

 ( 111 )  236.759

 ( 151 )  2021.12.28.

 ( 210 )  M 21 03077

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  Karamell Choco Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kosztolánszki Tamás, Budapest

 ( 541 )  DIELAND

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő,sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  236.768

 ( 151 )  2021.12.28.

 ( 210 )  M 21 03852

 ( 220 )  2021.11.16.

 ( 732 )  WineMaster.hu Kft., Balatonvilágos (HU)

 ( 541 )  WineMatch

 ( 511 )  33    Borok; acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú

italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok;

feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt bor;forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel

 ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 111 )  236.782

 ( 151 )  2021.12.28.

 ( 210 )  M 21 03975
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 ( 220 )  2021.11.22.

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács István, Budapest

 ( 541 )  Viasat Movie

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  236.783

 ( 151 )  2021.12.28.

 ( 210 )  M 21 04105

 ( 220 )  2021.12.03.

 ( 732 )  Holland Unió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Gyepes és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak; állateledelek [kekszfélék].

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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