
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  214.510

 ( 151 )  2014.12.15.

 ( 210 )  M 14 03436

 ( 220 )  2014.11.13.

 ( 732 )  Astoria-Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder; balzsamok nem

gyógyászati használatra; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan;

bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; dezodorálószappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak};

díszítő matricák kozmetikai használatra; fertőtlenítő szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógyszappanok; habkő, horzsakő; hajhullámosítókészítmények; hajspray; hajszeszek;

hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatszerek; illatszer készítmények;

izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló

szerek;kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;

kozmetikai szerek; kölnivíz; körömápolási cikkek; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet

frissítő spray; lemosószerek kozmetikaihasználatra; mosdószappanok; napbarnító készítmények; napozókrém;

naptej; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; parfümök; piperecikkek;

piperetejek; piperevizek; samponok; sminkeltávolító termékek; szájvizek, nemgyógyászati használatra;

 szappanok; száraz samponok; szőrtelenítő szerek; vatta kozmetikai használatra.

  18    Hátizsákok; kézitáskák; neszesszerek; piperetáskák üresen; strandtáskák; táskák; útitáskák.

  24    Textil törülközők.

 ( 111 )  214.515

 ( 151 )  2014.12.15.

 ( 210 )  M 14 03293

 ( 220 )  2014.10.31.

 ( 732 )  Pharmafit Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter, Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Richtofit Rapid Aktív

 ( 511 )  3    Kozmetikai készítmények.

 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kenőcsök.

 ( 111 )  214.516

 ( 151 )  2014.12.15.

 ( 210 )  M 14 02860

 ( 220 )  2014.09.18.

 ( 732 )  SIMIFLEX Árnyékolástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vanderlik Milán, Vanderlik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ISPO Budapest és Közép- és Kelet Európai Outlet Vásár

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; fogadások tervezése (szórakoztatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok;szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; zenei

 produkciók.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése.

 ( 111 )  214.535

 ( 151 )  2014.12.15.

 ( 210 )  M 14 03206

 ( 220 )  2014.10.21.

 ( 732 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy Gábor, Budapest

 ( 541 )  Takarék Garanciaközösség

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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