
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  214.258

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02718

 ( 220 )  2014.09.08.

 ( 732 )  BUDACONSUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Hunor, Budapest

  

( 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

[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, lehúzó képek;

műanyag fóliák 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    Áruk csomagolása és raktározása.
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 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02669

 ( 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; cégtéblák papírból vagy kartonból;

címbélyegzők, címbélyegek; csipeszes ítótáblák;csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék

[papíráruk]; értesítések [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; gyűjthető kártyák, nem

játékokhoz; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagykartonból; hírlevelek; irattartók [irodai

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

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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