
(210) M 06 01753 (220) 2006.05.18.
(731) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Portfolio Online Tõzsde
(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzé-

sek, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kutatások
ügyéletekkel kapcsolatban, on-line hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás keres-
kedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzlet-
vezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelé-
se, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
36 Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási
szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, hitel-
kártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás),
kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási
ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalá-
sa, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bank-
ügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi ta-
nácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások ta-
karékpénztárak, telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgálta-
tások, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés,
tõzsdeügynöki tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hi-
telezése.

(210) M 07 00226 (220) 2007.01.25.
(731) dr. Horváth Gyula, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ARANY CSOKITOJÁS
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 08 00271 (220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) Radnóczy & Mészáros NÖRR STIEFENHOFER LUTZ Iroda,

dr. Bajorfi Ákos, Budapest

(541) BROKERNET
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés.

(210) M 09 00372 (220) 2009.02.11.
(731) Koroknai Árpád 50%, Debrecen (HU);

Sándor József 50%, Debrecen (HU)
(740) Dr. Helmeczi Ügyvédi Iroda, dr. Helmeczi András ügyvéd,

Debrecen

(541) P. BOX
(511) 41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység, zenekarok

szolgáltatásai.

(210) M 09 02005 (220) 2009.07.08.
(731) Meglepkék.hu Kft., Budapest (HU)

(541) Részegedj okosan
(511) 28 Játékok, kifejezetten felnõttek részére.

(210) M 09 02811 (220) 2009.09.30.
(731) Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Rokonai Balázs, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

38 Számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével.

42 Hozzáférési idõ biztosítása számítógéphez adatok manipu-
lációjára; szakmai tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével);
szakmai tanácsadás biztonsági kérdésekben; számítógép-progra-
mozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógépek kölcsön-
zése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszer-
elemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számító-
gépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsíté-
se; számítógépprogramok kölcsönzése.

45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 09 03385 (220) 2009.11.20.
(731) Allianz Hungária Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 09 03456 (220) 2009.11.26.
(731) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

(541) Állatvilág
(511) 41 Sorsjátékok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek.

(210) M 09 03546 (220) 2009.12.04.
(731) Tóth Gábor, Erdõkertes (HU);

Heit Gábor, Budapest (HU)

(541) CONTACTPORT
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
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(210) M 09 03613 (220) 2009.12.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 09 03615 (220) 2009.12.10.
(731) ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH,

Bécs (AT)
(740) dr. Gödölle István, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS

& SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) OEKO-TEX
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és bõ-
röndök; zsákok, zacskók.

20 Bútorok; ágyak; hálózsákok; párnák; matracok, ágybetétek.

22 Pehely; toll; fonalak textilipari használatra; párnázó és tö-
mõanyagok; gyapjú.

23 Fonalak és cérnák textilipari célokra.

24 Pamutanyagok; takarók; ágynemûk; párna- és bútorhuza-
tok; kelmék textilipari használatra; textil anyagokból készült tö-
rölközõk; háztartási vászonnemûk; kötszövött/hurkolt anyagok;
szövetek; textilanyagok cipõkhöz; nemszövött kelmék; ágynemû;
kártolt gyapjúszövetek; textil falborítások; textilek és anyagok
dekorációs célokra; függönyök; textiláruk, amelyek nem tartoz-
nak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek; fejfedõk; kalapok; lábbelik; cipõk, csiz-
mák; textilpelenkák; zoknik; harisnyák; ingek, blúzok; alsóne-
mûk.

26 Ruházati kellékek, különösen húzózárak, kapcsok és paten-
tok; gombok; csatok; ruhakapcsok és fûzõlyukak; válltömések
ruhanemûkhöz.

27 Textil padlóburkolók; szõnyegek; nem textilbõl készült fal-
borítások, tapéták és drapériák.

(210) M 09 03618 (220) 2009.12.11.
(731) CeWe Color AG & Co. OHG, Oldenburg (DE)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes szoftverek, különösen szoftverek képek és
képadatok feltöltéséhez, letöltéséhez és feldolgozásához, vala-
mint szofverek fotókönyvek készítéséhez és feldolgozásához.

16 Fényképek papírfényképek és poszterek formájában; albu-
mok; nyomdaipari termékek, különösen poszterek és fotóköny-
vek.

38 Távközlés on-line platform szolgáltatásával képek és kép-
adatok feltöltéséhez, letöltéséhez és feldolgozásához, valamint
fotókönyvek készítéséhez és feldolgozásához; távközlés on-line
platform szolgáltatásával olyan termékek rendeléséhez, amelyre a
megrendelõ képadatai vannak felvive.

40 Fotólaboratóriumi szolgáltatások, különösen fotókönyvek
készítése, filmek elõhívása, fényképészeti levonatok készítése,
exponált filmek és fényképek másolása; poszterek, fényképek és
fotókönyvek nyomtatása; képadatok felvitele árukra nyomtatás-
sal gravírozással és/vagy vasalással és/vagy nyomással.

(210) M 09 03623 (220) 2009.12.11.
(731) Way-On (Hungary) Sports Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Testnevelési és sport cikkek.

(210) M 09 03668 (220) 2009.12.16.
(731) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalai Réka, Dr. Szalai Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03745 (220) 2009.12.23.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) ARIALZ
(511) 5 Piperidin-származékok; acetilkolinészteráz gátló gyógysze-

rek; orális gyógyszerkészítmények; szilárd humán orális gyógy-
szerkészítmények; tabletták, gyógyszerek humángyógyászati
használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti
készítmények; vegyi készítmények humán gyógyászati haszná-
latra; vegyi termékek humán gyógyszerészeti használatra.

(210) M 09 03756 (220) 2009.12.29.
(731) Disney Online Studios Canada, Inc., Vancouver, BC. (CA)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PUFFLE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, melyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, kivéve
könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek,
papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek
részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek(bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok(készülékek kivételével); csomagolás-
ra szolgáló mûanyagok(amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); nyomdabetûk; klisék.

25 Atlétikai cipõk; tarka selyemkendõk; baseballsapkák;
strandtakarók; strandruházat; övek; partedlik; bikinik; blézerek;
csizmák; csokornyakkendõk; melltartók; sapkák; chaps(cowboy
nadrág); textilbõl készült partedlik; kabátok; (nõi)ruhák; fülvé-
dõk; lábbelik; kesztyûk; golf ingek; Halloween kosztümök; kala-
pok; fejpántok; fejfedõk; hurkolt/kötöttáruk; csecsemõruházat;
dzsekik; farmernadrágok; kötött mellények; kendõk; torna-
dresszek; lábmelegítõk; ujjatlan kesztyûk; nyakkendõk; hálóin-
gek; hálóköntösök; kezeslábasok; pizsamák; nadrágok; harisnya-
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nadrágok; pólók; poncsók; esõ elleni ruházat; laza nadrá-
gok(slack); papucsok; hálóruházat; zoknik; harisnyák; pulóverek;
tréningnadrágok; tréningfelsõk; fürdõruhák; ujjatlan toppok; fe-
szes nadrágok; pólók; alsõnemûk; mellények; csuklópántok.

28 Akció ügyességi játékok; akciófigurák és tartozékaik; tábla-
játékok; kártyajátékok; sokoldalú ügyességi gyerekjátékok; tol-
laslabda készletek, lufik; baseballütõk; kosárlabdák; fürdõjáté-
kok; baseball labdák; strandlabdák; babzsákok; babzsák babák;
építõkockák; bowling labdák; buborék készítõ, pálcát és oldatot
tartalmazó készletek; baseball kesztyûk; sakk készletek; játék
kozmetikumok gyerekeknek; karácsonyi zoknik; karácsonyfadí-
szek; gyûjthetõ játékfigurák; forgók kiságyhoz, játékok kiságyak-
hoz; korong hajító játékok; játék babák; játék babaruhák; jaták ba-
bák kiegészítõi; játék baba készletek; elektronikus akciójátékok;
kártyajáték készletek; horgászfelszerelések; golf labdák; golf
kesztyûk; golflabda markerek; elektronikus játékok kézi egysé-
gei; jégkorongok; felfújható játékok; puzzle-ok; ugrókötelek; (re-
pülõ)sárkányok; bûvész trükkök(játékok); üveggolyók; manipu-
lációs játékok; mechanikus játékok; zenélõ dobozok; zenélõ játé-
kok; társasjátékok; köszönõajándékok kis játékok formájában;
parti játékok; játékkártyák; plüss játékok; homok boxzsákok; bá-
bok; görkorcsolyák; gumilabdák; gördeszák; hódeszkák; hógöm-
bök; futball labdák; búgócsigák; összenyomható játékok; kitö-
mött játékok; asztalitenisz asztalok; célbadobó játékok; játék
mackók; tenisz labdák; játék akciófigurák; játék vödör és lapát-
készletek; játék mobilok; játék jármûvek; játék rollerek; játékau-
tók; hobbi játék modell készletek; játékfigurák; játékbankok;
játék teherautók; játék órák; vízfröcskölõ játékok; felhúzható
játékok; jojók.

(210) M 09 03757 (220) 2009.12.29.
(731) L’Oreal, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) L ’OREAL PERFECT CLEAR
(511) 3 Parfüm, kölnivíz; gélek, sók fürdéshez és zuhanyozáshoz

nem gyógyászati célokra; pipereszappanok, dezodorok; kozmeti-
kai szerek, nevezetesen krémek, tejek, lotion-ok, gélek és púderek
arcra, testre és a kézre; napvédõ szerek(kozmetikai termékek);
sminktermékek, samponok; gélek, spray-k, habok és balzsamok
hajformázáshoz és hajápoláshoz; hajlakkok; hajszínezõ és szõkítõ
készítmények; tartóshullámosító és göndörítõ készítmények; illó-
olajok személyes használatra.

(210) M 10 00002 (220) 2010.01.04.
(731) Pécsi Operabál Rendezvényszervezõ Kft., Biatorbágy (HU)

(546)

(511) 41 Bálok szervezése.

(210) M 10 00004 (220) 2010.02.05.
(731) Weinzierl Anett, Pécs (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00042 (220) 2010.01.11.
(731) Domino TV Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, kereskedelmi információs ügynökségek, keres-
kedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, közönségszolgá-
lat, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklám-
anyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése,
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták terjesztése), reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete
távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügy-
nökségek, sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, televíziós reklá-
mozás.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás), fórumok biztosítása az interneten, hírügynöksé-
gek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós
mûsorszórás, mûholdas átvitel, televíziós mûsorszórás telexszol-
gáltatások.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus deszktop kiadói tevékenység, élõ
adások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, feliratozása (filmek)
filmgyártás, filmstúdiók, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, online elérhe-
tõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok szol-
gáltatása számítógépes hálózatból, rádió- és televízió programok
készítése, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûso-
rok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sorsjátékok lebo-
nyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás szórakoztatás, szó-
rakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklám-
célú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolat-
ban, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek kölcsön-
zése, videofilmezés, videofilmgyártás videokamerák kölcsönzé-
se, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, világítóbe-
rendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.

(210) M 10 00053 (220) 2010.01.13.
(731) Biggeorge’s Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, alkuszi/ügynöki tevékeny-
ség, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki te-
vékenység, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatá-
sok, hitelirodák; információk nyújtása biztosítási ügyekben; in-
gatlanlízing, kölcsön (finanszírozás),pénzügyi elemzések, pénz-
ügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi ta-
nácsadás.

(210) M 10 00179 (220) 2010.01.22.
(731) Vibrawatch Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Miskolc (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) VIBRAWATCH
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
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másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 10 00234 (220) 2010.01.28.
(731) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

(541) Soproni. Minõség mindenek felett.
(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények.

(210) M 10 00239 (220) 2010.01.29.
(731) Éltechnika Bútoripari Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) JAGORTA
(511) 19 Nem fém építõanyagok; burkolatok, nem fémbõl, építési cé-

lokra; burkolólapok építéshez, nem fémbõl; burkolólapok, nem
fémbõl; burkolólemezek, nem fémbõl; lépcsõfokok, nem fémbõl;
világító burkolatok nem fémbõl; táblás faburkolatok.

20 Bútorok; fából, mûanyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 10 00372 (220) 2010.02.10.
(731) MERKAPT Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 10 00373 (220) 2010.02.10.
(731) MERKAPT Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 10 00387 (220) 2010.02.10.
(731) Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)
(740) Szõcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Cilixyl
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-

szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 10 00443 (220) 2010.02.15.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Egészségügyi papír; papíráruk; szalvéták; toalett kendõk
papírból; törlésre szolgáló termékek.

(210) M 10 00580 (220) 2010.02.22.
(731) Stylist-Jewels Kft., Újfehértó (HU)

(541) ZEMA
(511) 6 Nem nemesfémek és azok ötvözetei.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, drágakövek,
órák.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek, ál-
latbõrök és irhák, utazótáskák.

(210) M 10 00646 (220) 2010.02.26.
(731) Meditop Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Pécsváradi János, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AVATAX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00653 (220) 2010.03.01.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) SANNELIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 31 db közlést tartalmaz.
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