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Nemzeti megszüntetett lajstromozási eljárások

Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 12 00612
( 220 ) 2012.02.24.
( 731 ) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,könyvek, magazinok;

papír karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló müanyagok (amelyek nem tartoznak másosztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), grafikus ábrázolások,
hírlevelek.
35

Ügynöki tevékenység, kereskedelmi információs ügynökségek; internetes kiskereskedelem, csomagküldés;

média, reklámszolgáltatás.
38

Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján).

40

Nyomdai előkészítő tevékenység, nyomdai szolgáltatások.

41

Szövegek kiadása (nem reklámcélú); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, folyóirat,

időszaki kiadvány kiadása, könyvkiadás, egyéb kiadói tevékenység.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; adatfeldolgozás,

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; világháló-portál szolgáltatás.
( 210 ) M 12 00613
( 220 ) 2012.02.24.
( 731 ) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,könyvek, magazinok;

papír karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok mŰvészek részére; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló müanyagok (amelyek nem tartoznak másosztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), grafikus ábrázolások,
hírlevelek.
35

Ügynöki tevékenység, kereskedelmi információs ügynökségek; internetes kiskereskedelem, csomagküldés;

média, reklámszolgáltatás.
38

Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján).

40

Nyomdai előkészítő tevékenység, nyomdai szolgáltatások.

41

Szövegek kiadása (nem reklámcélú); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, folyóirat,

időszaki kiadvány kiadása, könyvkiadás, egyéb kiadói tevékenység.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; adatfeldolgozás,

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; világháló-portál szolgáltatás.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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