
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 13 01278

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Rádió Juventus Műsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Érd

  

( 591 )

 ( 511 )  9    CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

 35    Rádiós reklámozás, ennek keretében: szórólapon- és plakáton történő megjelenés(saját, avagy támogatóként,

rendezvény kapcsán), szpot-megjelenés moziban történő vetítések alkalmával, TV-szpot (támogatóként történő

megjelenés), belépőjegyen és meghívókontörténő megjelenés (a jegyiroda koncertek és egyéb események

kapcsán, a nyomtatások során használja a megjelölést), arculati megjelenés rendezvényeken (pl. molinó, roll up,

display, pult, lufi, öltözet), web-es felületen történő megjelenés (sajátkezelésű honlap, kisfilmek, sajtóanyagok),

 reklámtárgyakon történő megjelenés (pl. toll, sapka, póló, bögre).

  38    Rádióadás, rádióműsorok és rádiókapcsolat közvetítése, rádiós összeköttetés, közlés.

 41    Szórakoztató és kulturális tevékenységek kizárólag rádiós szolgáltatásokkal összefüggésben és rádiós

 szolgáltatások formájában.

 ( 210 ) M 13 01279

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Rádió Juventus Műsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Érd

  

( 546 )

 ( 511 )  9    CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

 35    Rádiós reklámozás, ennek keretében: szórólapon- és plakáton történő megjelenés(saját, avagy támogatóként,

rendezvény kapcsán), szpot-megjelenés moziban történő vetítések alkalmával, TV-szpot (támogatóként történő

megjelenés), belépőjegyen és meghívókontörténő megjelenés (a jegyiroda koncertek és egyéb események

kapcsán, a nyomtatások során használja a megjelölést), arculati megjelenés rendezvényeken (pl. molinó, roll up,

display, pult, lufi, öltözet), web-es felületen történő megjelenés (sajátkezelésű honlap, kisfilmek, sajtóanyagok),

 reklámtárgyakon történő megjelenés (pl. toll, sapka, póló, bögre).

  38    Rádióadás, rádióműsorok és rádiókapcsolat közvetítése, rádiós összeköttetés, közlés.

 41    Szórakoztató és kulturális tevékenységek kizárólag rádiós szolgáltatásokkal összefüggésben és rádiós

 szolgáltatások formájában.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 21. szám, 2013.11.14.

Nemzeti védjegybejelentés módosítása
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