
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 13 03379

 ( 220 ) 2013.11.20.

 ( 731 )  Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök,

kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru]; bőrtakarók [szőrmék]; dobozok

bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők;erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk

esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák [állatbőrök]; iskolatáskák;

kalapdobozok bőrbő1; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek]csecsemők hordozására;

kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek [kis utazóládák]; ládák bőrből vagy

műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen;

ruhatáskákutazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]; csomagolásra, bőrből; táskák;

utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; a megjelölt áruk nem bútor és kárpit szövetek

 gyártásához és használatához kapcsolódnak.

 24    Állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök; anyagok fehérneműkhöz; asztalkendők textilbő1; barhent,

pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék, szövött; damaszt [szövet];

előrajzolt szövetek hímzéshez; eszpartó szövetek;falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő

zsinórok textilből; függönyök textilből vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg; háztartási

lenvászon; hócsalán szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; hálófüggönyök; jersey[szövet]; jutaszövetek;

kalapbélések; kalikó [pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből;

kötött szövetek; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;

nemez,filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó; párnahuzatok;

párnabuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek; szövetek;

szövetek textilipari használatra; tafota, taft[szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók, plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

kivételével; zefír [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet; amegjelölt áruk nem bútor és kárpit

 szövetek gyártásához és használatához kapcsolódnak.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat];díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat}; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek;fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok[ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;

harisnyatartós cipőfűző;harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,

pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű];kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];

kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,

szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; nőiruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;

szandálok; szoknyák; szőrmebéléseskabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;
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térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 210 ) M 13 03817

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  Örsi Attila, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) KANGABOO

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00137

 ( 220 ) 2014.01.17.

 ( 731 )  DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Óvári Judit, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00391

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazótoalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló

krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,

fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;petróleumzselé; ajakápoló készítmények;

hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító
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 korongok, törlők vagy kendők.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és

hajra; gyógyhatású anyagottartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;

kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívókorongok a személyi higiéniához;

bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati

célokra;gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó

gyógynövényitalok; vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők

 vagy kisgyermekek részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 14 01603

 ( 220 ) 2014.05.20.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DUROFIL

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények az urogenitális rendszer zavarainak és megbetegedéseinek

 megelőzésére és kezelésére, valamint szexuális rendellenességek megelőzésére és kezelésére.

 ( 210 ) M 14 01743

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PLATEGRA

 ( 511 )  5    Szívre és vérkeringésre ható receptköteles humán gyógyszerek.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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