
Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalomról való részleges lemondás

 ( 111 ) 232.825

 ( 732 ) Aeron Zrt., Budapest (HU)

 ( 511 ) 9 MP3 lejátszók; kapcsolók, elektromos; fejhallgatók; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; akkumulátor- és

elemtöltők; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltők laptop számítógépekhez; akkumulátortöltők

elektromos cigarettákhoz; tokok okostelefonokhoz; táblagép tokok; mobiltelefonok; táblagépek; táblagép

monitorok; számítógép képernyők, monitorok; számítógép billentyűzetek; számítógép memória eszközök;

mikroszámítógépek; személyi számítógépek; laptop számítógépek; tenyérszámítógépek; szemüvegkeretek;

digitális fényképkeretek; nagyítók, lupék [optika]; színházi látcsövek; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; pormentes

üvegek; védőszemüvegek sportoláshoz; síszemüvegek; optikai üveg; tűzoltókészülék; adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó berendezések; számológépek; bankjegykiadó automaták [atm]; pénzérmével

működtetett szerkezetek; dvd tokok; digitális videolemez [dvd] felvevők; dvd-meghajtók; dvd-lejátszók;

cd-lejátszók; cd tokok; cd-rom-írók; cd-rom-meghajtók; írható (üres) cd-lemezek; videomagnók, képmagnók;

lemezjátszók; gépek faxküldéshez; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangok és képek továbbítására szolgáló

elektromos kábelek; határolók, limiterek [elektromosság]; elektromosságmérő berendezések; vezetékek,

elektromos; életmentő tutajok; kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencsék; láncok cvikkerhez, csíptetős

szemüveghez; hordozható médialejátszók; multimédiás vetítők; szemüvegtokok; háromdimenziós szkennerek;

fényképezőgépek, kamerák; elektronikus naplók; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; tv-készülékek;

rádiókészülékek;hordozható rádiók; napszemüvegek; napszemüveg lencsék; napszemüvegtartó zsinórok; keretek

szemüvegekhez és napszemüvegekhez; súlymérő berendezések; távolságmérő, távmérő berendezések;

gazométerek [mérőműszerek]; lézerek mérési célokra; légszennyezettség-mérő készülékek; homokórák;

jelzőcsengők; led-es képernyők; tanító robotok; dekóderek televíziókészülékekhez; magnók [kazetták

lejátszásához]; üres videoszalagok; lejátszók optikai lemezekhez; relék, elektromos; erősítők; mikrochip kártyák;

sim-kártyák; memóriakártyák; kártyaolvasó készülékek, berendezések; fejvédő eszközök; védőszemüvegek;

elektronikus számológépek; multiplexerek; töltőállomások elektromos járművekhez; bébiőrök; füstjelző

berendezések; búvárruhák; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; pörgettyűs iránytűk; tengeri navigációs

berendezések; meteorológiai műszerek; bőrnedvesség-elemzők, nem gyógyászati célokra; napfénymérők;

légsűrűségmérők, aerométerek; biomikroszkópok; dns-chipek; mikroszkóp-objektívek; vevőkészülékek globális

helymeghatározó rendszerekhez [gps]; fülhallgatók; nyomtatók számítógépekhez; fényképnyomtatók;

 fényképészeti lencsék; filmkamerák; filmfelvevő berendezések.

14 Órák; szíjak órákhoz; karkötők, szíjak órákhoz; órarugók; óraláncok; óraüvegek; stopperórák; nemesfémek;

nemesfém ötvözetek; ékkövek; féldrágakövek; drágakő-bemutató dobozok; időmérő eszközök; óradobozok,

óratokok; zsebórák; mechanikus órák; sportórák; ékszerdobozok; dobozok nemesfémből; óraszíjak csatjai;

nyakkendőtűk; mandzsettagombok; nyakláncok [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; fityegők, díszek kulcskarikákhoz;

kulcstartók nemesfémből; medálok; nagy érmék, medalionok; karperecek és karkötők; karkötők [ékszerek];

 fülbevalók; ékszerláncok; dísztűk; kámeák [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyutánzatok; függők.

18 Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;

bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;

retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy

műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;

lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen

árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók

[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és

 ruhaszállító táskák.
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25 Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat]; rövid

együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; kalapáruk; pelerin, köpeny;

sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok; prémsálak

[szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek; pólóingek;

hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;

zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas

kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;

kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;

 sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok.

 42 Ruhatervezés; anyagtesztelés.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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