
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  214.065

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 02607

 ( 220 )  2014.08.26.

 ( 732 )  Ganz Egál - Mindegy Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  214.066

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 02855

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szaloncukrok.

  39    Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

 ( 111 )  214.112

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 02668

 ( 220 )  2014.09.02.

 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; bélyegzők, pecsétek; blokkok

[papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

címbélyegzők, címbélyegek; csipeszes írótáblák;csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék
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[papíráruk]; értesítések [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; gyűjthető kártyák, nem

játékokhoz; hajtogató kartonok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagykartonból; hírlevelek; irattartók [irodai

cikkek]; irattartók [papíráru]; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; íróeszközök; írószerek; írótollak; karton;

kártyák; katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; levélpapír; másolópapír [papíráru];matricák, lehúzóképek;

műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; öntapadó címkék [papíráruk]; palackalátétek papírból;

palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból;

papíráruk; papírszalagok;papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírtartó dobozok

[irodai cikkek]; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; sablonok[papíráruk]; szórólapok; tollak [irodai cikkek];

 töltőtollak; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  214.144

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 02568

 ( 220 )  2014.08.20.

 ( 732 )  Deli Krisztina 50%, Kisgyőr (HU)

 Riz Bertalan 50%, Kisgyőr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek), fagyasztott joghurtos édességek, fagylaltporok

 (joghurtfagylaltpor).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  43    Vendéglátás, fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 111 )  214.145

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 02938

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  214.146

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 02939

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
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 ( 740 )  Baldauf László és Gyelán Zsolt, Alsónémedi

 ( 541 )  Remissio

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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