
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 21 04282

 ( 220 ) 2021.12.20.

 ( 731 )  Hossein Janpour, Teherán (IR)

 ( 740 )  Dr. Tóth T. Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

6    Nem nemesfémek es ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek es fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

es csővezetékek; páncélszekrények; hordócsapokfémből; padlóburkolatok fémből (1); burkolólapok fémből,

épületekhez; rézgyűrűk; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); rézhuzal, nem szigetelt; sárgaréz,

 nyers vagy félig megmunkált állapotban (2); ércek.

7    Csapágyak [gépalkatrészek]; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); csapágybakok,

csapágykonzolok gépekhez csapágyak sebességváltók tengelyéhez; csapágyak [gépalkatrészek]; szíjak gépekhez;

hengerfejek motorokba; hengerek gépekhez; hengerekmotorokhoz és hajtóművekhez; védőlapok, védőpajzsok

[gépalkatrészek] (1);olajfinomító gépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók es

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézimüködtetésű mezőgazdasági

 eszközök, keltetőgépek.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám es ezek pótanyagai, tengelykapcsoló betétek; félig

megmunkált fékbetét anyagok; hengertömítések; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- es

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; kartotéktartó szekrények (1); kartotéktartó szekrények (2); zuhanyülőkék;

asztalok; asztalok fémből; asztallapok (2); székek [ülések]; tükörcsempék; irodabútorok; ajtócsukók (nem

 elektromos, nem fémből).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 22 01642

 ( 220 ) 2022.06.23.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) RILVA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 22. szám, 2022.11.28.

Nemzeti védjegybejelentés módosítása
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