
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  213.530

 ( 151 )  2014.09.15.

 ( 210 )  M 14 02210

 ( 220 )  2014.07.10.

 ( 732 )  TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruminták terjesztése;

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési

hely kölcsönzése; import-exportügynökségek; költöztető szolgálat vállalkozások számára; közönségszolgálat;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagokkölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;

reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegekszerkesztése;reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető személyeknek]; telemarketing szolgáltatások;televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruk raktározása;

áruszállítás; autóbérlés; autóbusz-közlekedés; autóbuszok bérbeadása; betegszállítás; bútorszállítás;

csomagküldemények elosztása; futárszolgálat [üzenetekvagy áruk továbbítására]; garázsbérlet;

gépkocsi-tetőcsomagtartók kölcsönzése; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;

helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban;járművek

kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; kamionos szállítás; költöztetés; közlekedési

információ; látogatások tervezése turistáknak; levélben megrendelt áruk szállítása; mentés(i szolgáltatások);

napilapokterjesztése; őrzött értékszállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; postaküldemények

továbbítása; raktárbérlet; raktározás, tárolás; segítségnyújtás elromlott járművekhez [vontatás]; szállítási

logisztikai szolgáltatások; szállításiügynökség; szállítmányozás; személyszállítás; személyszállítás taxival;

utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban; versenyautók

 kölcsönzése; virágküldő szolgálat.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban.

 ( 111 )  213.531

 ( 151 )  2014.09.15.

 ( 210 )  M 14 02211

 ( 220 )  2014.07.10.

 ( 732 )  TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruminták terjesztése;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;import-export ügynökségek; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

közönségszolgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegekszerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető személyeknek]; telemarketing szolgáltatások;televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruk raktározása;

áruszállítás; autóbérlés; autóbusz-közlekedés; autóbuszok bérbeadása; betegszállítás; bútorszállítás;

csomagküldemények elosztása; futárszolgálat [üzenetekvagy áruk továbbítására]; garázsbérlet;

gépkocsi-tetőcsomagtartók kölcsönzése; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;

helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban;járművek

kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; kamionos szállítás; költöztetés; közlekedési

információ; látogatások tervezése turistáknak; levélben megrendelt áruk szállítása; mentés(i szolgáltatások);

napilapokterjesztése; őrzött értékszállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; postaküldemények

továbbítása; raktárbérlet; raktározás, tárolás; segítségnyújtás elromlott járművekhez [vontatás]; szállítási

logisztikai szolgáltatások; szállításiszolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmányozás; személyszállítás;

személyszállítás taxival; utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban;

 versenyautók kölcsönzése; virágküldő szolgálat.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban.

 ( 111 )  213.555

 ( 151 )  2014.09.15.

 ( 210 )  M 14 02043

 ( 220 )  2014.06.27.

 ( 732 )  Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok,

szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt,

füstölt-főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok,formában vagy bélben főtt, pácolt húsok, húskonzervek,

 gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési szalonnafélék, zsírok, tepertők.
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 ( 111 )  213.586

 ( 151 )  2014.09.15.

 ( 210 )  M 14 02226

 ( 220 )  2014.07.10.

 ( 732 )  Hungarotex Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett ügyvéd, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 szereplő valamennyi áru).

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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