
Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalomról való részleges lemondás

 ( 111 ) 179.090

 ( 732 ) Meios, Inc., Oceanside, California (US)

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 ) 236.798

 ( 732 ) Spájz Szörp Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)

 ( 511 )  32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

35 A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; A

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények

italok készítéséhez; A következő árukkalkapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; A következő árukkal kapcsolatos interneteskiskereskedelmi

szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; A következőárukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 211.253

 ( 732 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2023.03.02.

 ( 111 ) 211.146

 ( 732 ) Hungaropharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2023.03.03.

 ( 111 ) 212.141

 ( 732 ) Zsákai Ildikó, Derecske (HU)

 ( 156 ) 2023.03.06.

 ( 111 ) 139.210

 ( 732 ) GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 156 ) 2023.02.22.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 237.472

 ( 732 ) Pham Truong Son, Budapest (HU)

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra,szemészeti célokra vagy szemészeti felhasználásra szánt gyógyszerek kivételével; gyógyászati vagy

állatgyógyászati használathoz adaptáltdiétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és

 állatok számára.
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Nemzeti védjegyoltalom részleges megszűnése

M619



30 Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; cukor, méz, melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított

 fűszernövények.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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