
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  217.712

 ( 151 )  2016.02.29.

 ( 210 )  M 16 00026

 ( 220 )  2016.01.07.

 ( 732 )  Mobilecenter Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Lantos Ügyvédi Iroda Dr. Lantos Bálint ügyvéd, Eger

 ( 541 )  LUMANN

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyiáru); akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; bőrből készült mobiltelefon tokok; dokkolóállomások

mobiltelefonokhoz; head-setek mobiltelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; kábelfordítók [kábeladapterek]

mobiltelefonokhoz; képernyővédők mobiltelefonokhozkészült fóliák formájában; mobiltelefon pántok;

mobiltelefon tartók; kihajtható tokok okostelefonokhoz; mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok;

mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből; mobiltelefon tokok szövetből vagy textil

anyagokból;mobiltelefonokhoz kialakított tokok; telefon tokok [speciálisan méretezett]; tokok

mobiltelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; mobiltelefonok műszerfalra rögzítésére

szolgáló tartók; porvédő dugók fülhallgató-csatlakozókhoz; porvédődugók mobiltelefonokhoz; porvédő dugók

töltődokkokhoz; telefonkagylók, telefon fülhallgatók; töltőkészülékek elektromos elemekhez; töltőkészülékek

újratölthető eszközökhöz; USB-kábelek mobiltelefonokhoz; USB-töltők; hálózati

töltők;mobiltelefon-akkumulátorok; dokkoló állomások mobiltelefonokhoz; járművekben használt

akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; mobiltelefonokhoz kialakított tartók; mobiltelefonokhoz kialakított

állványok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; kéz nélkülimikrofonok mobiltelefonokhoz; kihangosító eszközök

 mobiltelefonokhoz.

 ( 111 )  217.713

 ( 151 )  2016.02.29.

 ( 210 )  M 16 00113

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Primal Játékstúdió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Réthi Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; szoftverek videojátékokhoz; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli

készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; elektronikus játékszoftver

videojáték-konzolokhoz; elektronikus játékszoftverek elektronikuskézi eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek

mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek;

számítógépes játék lemezek; interaktív online játékszolgáltatásokat felhasználók állapotának nyomonkövetésére

és az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten - történő összekötésére szolgáló

számítógépes programok; globális kommunikációs hálózaton keresztül játszott többszereplős interaktív

 játékokhoz kapcsolódószámítógépes játékprogramok.

 41    Online játékszolgáltatások; kommunikációs világhálókon keresztül nyújtott játékszolgáltatások;

szórakoztatási és további oktatási céllal számítógépes hálózaton keresztül nyújtott online játékszolgáltatások;
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online játékszolgáltatások nyújtása azinteraktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése és az

online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten -történő összekötése céljából; interaktív

online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése ésaz online játékosoknak a megfelelő többi

játékossal- minden feladatszinten -történő összekötése; játékok és versenyek interneten keresztül történő

szervezése és szolgáltatása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása viadalok, fantázia sportligákés játék

 show-k formájában; online információk nyújtása a számítógépes játékokkal történő szórakoztatás terén;.

 ( 111 )  217.714

 ( 151 )  2016.02.29.

 ( 210 )  M 16 00114

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Primal Játékstúdió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Réthi Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; szoftverek videojátékokhoz; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli

készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; elektronikus játékszoftver

videojáték-konzolokhoz; elektronikus játékszoftverek elektronikuskézi eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek

mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek;

számítógépes játék lemezek; interaktív online játékszolgáltatásokat felhasználók állapotának nyomonkövetésére

és az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten - történő összekötésére szolgáló

számítógépes programok; globális kommunikációs hálózaton keresztül játszott többszereplős interaktív

 játékokhoz kapcsolódószámítógépes játékprogramok.

 41    Online játékszolgáltatások; kommunikációs világhálókon keresztül nyújtott játékszolgáltatások;

szórakoztatási és további oktatási céllal számítógépes hálózaton keresztül nyújtott online játékszolgáltatások;

online játékszolgáltatások nyújtása azinteraktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése és az

online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten -történő összekötése céljából; interaktív

online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése ésaz online játékosoknak a megfelelő többi

játékossal- minden feladatszinten -történő összekötése; játékok és versenyek interneten keresztül történő

szervezése és szolgáltatása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása viadalok, fantázia sportligákés játék

 show-k formájában; online információk nyújtása a számítógépes játékokkal történő szórakoztatás terén;.

 ( 111 )  217.746

 ( 151 )  2016.02.29.

 ( 210 )  M 15 03668

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kodela Viktor, Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 dr. Mátrai Ferenc, Mátrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest 2024

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyiáru).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 16    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; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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