
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  211.953

 ( 151 )  2014.01.29.

 ( 210 )  M 12 03974

 ( 220 )  2012.10.19.

 ( 732 )  Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Tamás, dr. Illés Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  ( 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; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály 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 )  217.706

 ( 151 )  2016.02.08.

 ( 210 )  M 15 01734

 ( 220 )  2015.06.26.

 ( 732 )  Nádasdi Baromfifeldolgozó Kft., Csévharaszt (HU)

 ( 740 )  Nádasdi Zsolt, Budapest

 ( 541 )  Nádasdi Baromfi

 ( 511 )   29    Baromfihús.

 ( 111 )  217.707

 ( 151 )  2016.02.08.

 ( 210 )  M 15 01458

 ( 220 )  2015.05.31.

 ( 732 )  Pont24 Group Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi adminisztráció, mások javára különböző szolgáltatások összeállítása,

piackutatás, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és

szerkesztés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, kereskedelmi információs ügynökségek,

reklámügynökségek, hirdetőügynökségek, közönségszolgálat, állásközvetítő irodák, eladási propaganda,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

naprakész állapotba hozása, reklám- promóciós anyagok terjesztése, reklámozás,szövegfeldolgozás,

reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési helyek

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, apróhirdetések és egyéb hirdetések megjelentetése, információ terjesztés

nyújtása a fenti szolgáltatásokra vonatkozóan; amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően

 megtekinthessék ezeket a szolgáltatásokat elektronikus úton, különösen interneten keresztül.

 38    Hang-, adat- és kép-kommunikációs szolgáltatások; multimédiás kommunikációs szolgáltatások;

telekommunikációs szolgáltatások; rádió-, televízió-, parabola- és kábel-műsorszórás; hírügynökségi

szolgáltatások; számítógépes adatbankban tárolt információk továbbítása, biztosítása és bemutatása üzleti vagy

otthoni használatra; kommunikációs eszközök és berendezések kölcsönzése, bérbeadása és lízingelése; honlapok

biztosítása; számítógépes adatbázisokhoz hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérlése; információ biztosítása

 és terjesztése az előbb felsorolt valamennyi szolgáltatással kapcsolatban.
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 42    Weboldalak készítése és karbantartása; webhosting szolgáltatás mások számára; interneten weblapok

összeállítására vonatkozó tervezési, rajzoló és írási szolgáltatások; számítógép bérlése; számítógép szoftver

 installálása és karbantartása; számítógép programozás és számítógépes tervező szolgáltatások.

 ( 111 )  217.708

 ( 151 )  2016.02.08.

 ( 210 )  M 15 01475

 ( 220 )  2015.06.02.

 ( 732 )  KARSOL Kft., Nyíradony (HU)

 ( 740 )  dr. Kőrösi Tibor, Kőrösi és Lőrincz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ikon Debreceni

 ( 511 )   29    Kolbász, szalámi és kolbászfélék.

 ( 111 )  217.711

 ( 151 )  2016.02.10.

 ( 210 )  M 15 01611

 ( 220 )  2015.06.12.

 ( 732 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek;

főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló étterme; székek,

 asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  217.715

 ( 151 )  2016.02.15.

 ( 210 )  M 15 01445

 ( 220 )  2015.05.29.

 ( 732 )  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bártfai Beatrix, Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIGET BUDAPEST

 ( 511 )  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).

 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).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.716

 ( 151 )  2016.02.15.

 ( 210 )  M 14 03736

 ( 220 )  2014.12.10.

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  BERLIN

 ( 511 )   19    Térkövek; járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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