
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 13 03303

 ( 220 ) 2013.11.12.

 ( 731 )  Zaraz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; éttermek; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás

panziókban; helyfoglalás szállodákban; kávéházak, motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges -); szállásügynökség[szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek,

 asztalok, asztalterítők; üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; welness szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03268

 ( 220 ) 2021.09.14.

 ( 731 )  Makszim Botond, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; baseball sapkák; divatos kalapok, fejkendők; ellenzős

sapkák; fejfedők horgászathoz; fejpántok sportoláshoz; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők; izzadságelnyelő

fejpántok; kötött sapkák; símaszkok; úszósapkák; vízilabda sapkák; alsónemű és hálóruházat; alul

összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai focimellények;

atlétatrikók; atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból

álló együttesek; baba overallok; ballonkabátok; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek; blúzok;

bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; boksz-nadrágok; bomberdzsekik; bőrdzsekik; bőrből

készült motorosruházat; bőrkabátok; bőrövek; csecsemő felsőruházat; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cső

felsők; csősálak; dzsekik; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; dzsekik sportruházatként; egyenruhák;

egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit);

egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok;

farmerdzsekik; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat;

fejpántok izzadás felfogására; felsőruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi

kabátok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat;

focimellények; francia bugyik; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; futball mezek; futómezek;futónadrágok;

futótrikók; garbó nyakú felsők; gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekruházat;

harisnyák; hétköznapi, utcai viselet; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok,

tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;
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melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények,

kötött mellények; mellények [ruházat]; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; motorkerékpáros

öltözékek; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák; nylon

melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek; öltönyök; övek

[ruházat]; pamutkabátok; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók;

pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rakott szoknyák; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid

kertésznadrágok; rövid együttesek [ruházat]; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; ruhák, edzőruhák

küzdősportokhoz; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruházat kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz;

ruházati cikkek nők számára; síruházat; sportkabátok; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat;

strandruházat; babacipők; bőrcipők; bőrpapucsok; csizmák hölgyek számára; edzőcipők; edzőcipők, sportcipők;

eldobható papucsok; férfi és női lábbeli; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; gyerek lábbelik;

 gyerekcipők, babacipők; hétköznapi, utcai lábbelik; hócsizmák, hótaposók; női lábbeli.

 ( 210 ) M 21 04243

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Fájdalomcsillapítók; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyógynövényes készítmények

 gyógyászati használatra.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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