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(210) M 2012 07627
(151) 27.11.2012
(732) U N I V E R S I T A T E A  D I N

B U C U R E S T I ,  B d .  M i h a i l
Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5,
050107, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Certificatul Universităţii din Bucureşti de
studii post-universitare în Antreprenoriat
Internaţional
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
publicaţii; broşuri. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07661
(151) 27.11.2012
(732) S.C. MATRYX CLASS S.R.L., Str.

Independenţei bl. 5, sc. 2, et. 2, ap. 29,
Judeţul Hunedoara, , PETROŞANI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

DIVA

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
roz, maro, crem, verde, gri, mov,
galben

(531) Clasificare Viena:020301; 090717;
130324; 260114; 270524; 290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07650
(151) 27.11.2012
(732) S A V U L E S C U  N I C O L E T A

CRISTINA (MANOLIU), Bd.
Constantin Brâncoveanu nr. 109, bl.
VA, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STATION 4

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07651
(151) 27.11.2012
(732) BOT CALIN, Str. Palanca nr. 1, ap.

15, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

river deck
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(591) Culori revendicate:gri, maro
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
41 Divertisment.
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07652
(151) 27.11.2012
(732) SEVEN STAR PROTECTION

S.R.L., Str. Pescarilor nr. 10,
construcţia C1, Sat Sibioara, Jud.
Constanţa, , COMUNA LUMINA
ROMANIA 

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotundă nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

7 star protection

(531) Clasificare Viena:260417; 260418;
270515; 270711;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Servicii de securitatea pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi, pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07662
(151) 27.11.2012
(732) KOZAK PETRE LAURENTIU, Str.

Plantelor nr. 52 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REMEDIILE DR. KOZAK NIHIL SINE
DEO
  
(531) Clasificare Viena:090110; 240113;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr.
5 Produse farmaceutice, substanţe dietetice de
uz medical. 
30 Ceaiuri, miere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07663
(151) 27.11.2012
(732) SINDICATUL CADRELOR

MILITARE DISPONIBILIZATE,
Str. Bogota nr. 6, sector 1, 013642,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONSILIUL NATIONAL AL
SOCIETATII CIVILE (CNSC)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire).
45 Consultanţă în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07653
(151) 27.11.2012
(732) S.C. MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Lipscani nr. 79, camera 2, 030033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOBROGEA TV

(591) Culori revendicate:negru, gri, galben,
ocru

(531) Clasificare Viena:010308; 030716;
270303; 270510; 270512; 290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07664
(151) 27.11.2012
(732) SINDICATUL CADRELOR

MILITARE DISPONIBILIZATE,
Str. Bogota nr. 6, sector 1, 013642,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FORTA A TREIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire).
45 Consultanţă în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07654
(151) 27.11.2012
(732) S.C.  MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Lipscani nr. 79, camera 2, 030033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOBROGEA TV
(591) Culori revendicate:galben, negru, gri,

ocru

  
(531) Clasificare Viena:010301; 030716;

270303; 270510; 270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07655
(151) 27.11.2012
(732) S.C. MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Lipscani nr. 79, camera 2, 030033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOBROGEA TV

(591) Culori revendicate:galben, negru, gri,
ocru

  
(531) Clasificare Viena:010312; 030716;

260118; 270303; 270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07656
(151) 27.11.2012
(732) S.C.  MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Lipscani nr. 79, camera 2, 030033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOBROGEA TV

(591) Culori revendicate:galben, negru, gri,
ocru, albastru

(531) Clasificare Viena:010312; 030716;
180301; 270303; 270511; 290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07659
(151) 27.11.2012
(732) MARIN RAZVAN-ALEXANDRU,

Str. Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 27, et.
1, ap.2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ATETRUST
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(591) Culori revendicate:maro, verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:260301; 260416;

260417; 270501; 270507; 270524;
290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07665
(151) 27.11.2012
(732) SINDICATUL CADRELOR

MILITARE DISPONIBILIZATE,
Str. Bogota nr. 6, sector 1, 013642,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALTERNATIVA NATIONALA
ROMANA (ANR)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire).
45 Consultanţă în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07657
(151) 27.11.2012
(732) S.C. INTERNET S.R.L., Piaţa

Lahovari nr. 5A, et. 4, ap. 10, sector 1,
010464, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

O OFRIM

(591) Culori revendicate:bleumarin, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; software pentru calculatoare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07660
(151) 27.11.2012
(732) MARIN RALUCA-ALEXANDRA,

Str. Silvestru nr. 11, ap. B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARIAWOOD

(591) Culori revendicate:maro, alb
  
(531) Clasificare Viena:150703; 260416;

260418; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07666
(151) 27.11.2012
(732) S.C. GEOPOL INTERNATIONAL

S.R.L., Str. G-ral. C-tin Budişteanu nr.
11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REALITATEA PLUS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260106;

260406; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07667
(151) 27.11.2012
(732) S.C. SECURITY FORCE POWER

S.R.L., P-ta. Valter Mărăcineanu nr.
1-3, et. 2, cam. 170, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECURITY FORCE POWER

(591) Culori revendicate:negru, bleu, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:020120; 030301;

240108; 270501; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07669
(151) 27.11.2012
(732) S.C. DAAS IMPEX S.R.L., Str.

Negru Vodă nr. 42A, jud. Prahova,
2000, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

consistently better DAAS mereu mai buni

(591) Culori revendicate:roşu vişiniu

(531) Clasificare Viena:260116; 270512;
270515; 290101;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor de echipamente pentru industriile
horeca şi retail (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Depozitarea şi transportul mărfurilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07670
(151) 27.11.2012
(732) S.C. MAGIC NET S.R.L., Str.

Cosaşilor nr. 3-7, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

gold-line.ro
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07668
(151) 27.11.2012
(732) S.C. SECURITY TEHNICAL

SOLUTIONS S.R.L., P-ta. Valter
Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, cam. 170,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECURITY TEHNICAL SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:negru, auriu roşcat

  
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;

270501; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de

transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07671
(151) 27.11.2012
(732) S.C. MEDICA 120 COSMETIC

S.R.L., Calea Griviţei nr. 156, sc. B,
et. 2, ap. 42, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDICA 120

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270510;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 3 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi în special educaţie şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci 27.11.2012

instruire în domeniu.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07672
(151) 27.11.2012
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil

Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

DARUIESTE FRUMUSETE!

 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Săpunuri; săpunuri medicinale; preparate de
curăţare; produse de parfumerie; uleiuri
esenţiale; deodorante şi antiperspirante;
preparate de îngrijire a părului; şampoane şi
balsamuri; coloranţi de păr; produse pentru
modelarea părului (hair styling products);
preparate de toaletă nemedicinale; preparate
pentru baie şi duş; preparate pentru îngrijirea
pielii; uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele;
preparate/produse pentru bărbierit; preparate
folosite înainte de ras şi după ras; apa de
colonie;  produse pentru depi la t ;
preparate/produse de bronzare şi preparate de
protecţie împotriva soarelui; cosmetice;
preparate/produse pentru machiaj şi
preparate/produse pentru demachiere; vaselină
rectificată (petroleum jelly); preparate de
îngrijire a buzelor; pudră de talc; vată de uz
cosmetic; beţişoare cu vată de uz cosmetic;
şerveţele (tissues), tampoane (pads) sau
şerveţele (wipes) impregnate sau pre-umezite
cu loţiuni de curăţare personale sau loţiuni
cosmetice; măşti de frumuseţe, pachete faciale
(facial packs).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07674
(151) 27.11.2012
(732) JALO VICTOR, Sat Urleta, str.

Arzoi nr. 767c, judeţul Prahova, ,
COMUNA BANESTI ROMANIA 

(540)

TORSER QFMS CORE ENERGY
SHIELD ULTIMATE DEVICE FOR
BIOINFORMATIONAL PROTECTION
AGAINST NEGATIVE IMPACT OF A
EM, GM, PSI RADIATION

(591) Culori revendicate:gri, alb, verde, mov

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270517;

270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Dispozitiv personal de biorezonanţă pentru
oameni, având rol de protecţie contra
radiaţiilor şi un mijloc de echilibrare şi
energizare a bioenergiei umane (de uz
medical).
35 Servicii de marketing în domeniul
produselor din clasa 10; publicitate şi vânzare
sub orice formă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07675
(151) 27.11.2012
(732) LOGA LORANT, Str. Lunca Sighet

nr. 51, judeţul Satu Mare, , SATU
MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

LOGA DANCE SCHOOL The rhythm is
in you

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270522;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. ( solicităm
protecţie pentru toate serviciile incluse în lista
alfabetică a clasei 35)
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (solicităm protecţie
pentru toate serviciile incluse în lista
alfabetică a clasei 41)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07676
(151) 27.11.2012
(732) Abbott Products Operations AG,

Hegenheimermattweg 127, 4123,
Allschwil ELVETIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Acare

(531) Clasificare Viena:260201; 260418;
270125; 270510;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Preparate şi substanţe farmaceutice de uz
uman.
9 Instrumente de măsură, dispozitive,
indicatoare inclusiv cele de uz ştiinţific şi de
laborator şi materiale utilizate în laborator;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii (inclusiv
aparate şi periferice de calculator pentru
prelucrarea datelor, comunicare şi
reproducere); suporturi magnetice şi optice de
date şi programe şi software de calculator
înregistrate pe acestea, publicaţii electronice
care pot fi descărcate prin reţele de
calculatoare şi pot fi înregistrate pe mijloace
magnetice şi optice, carduri cu cititor
magnetic/optic; antene, antene de satelit,
amplificatoare şi piese pentru acestea;
componente electronice utilizate la maşini şi
echipamente; contoare şi cronometre pentru
înregistrarea consumului pentru o anumită
perioadă de timp; îmbrăcăminte de protecţie,
echipamente de protecţie şi salvare (inclusiv
tampoane de urechi pentru scafandri);
ochelari, ochelari de soare, lentile de contact
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şi recipiente, tocuri, părţi şi accesorii pentru
acestea; instrumente şi unelte de comandă
pentru conducerea, conversia, stocarea
energiei electrice (inclusiv cabluri şi surse de
energie utilizate în electricitate şi electronică;
celule, baterii, anozi şi catozi); instrumente cu
funcţie principală de avertizare şi alarmă (cu
excepţia alarmelor pentru vehicule), sonerii
electrice; unelte şi instrumente de
semnalizare, semne de notificare pentru
utilizare în trafic; magneţi, magneţi decorativi.
10 Monitoare (de uz medical), dispozitive de
testare şi sisteme utilizate pentru măsurarea
şi/sau înregistrarea de diverşi parametri
fiziologici sau de alte tipuri.
14 Materiale de bijuterii (inclusiv cele
artificiale); aur, bijuterii, pietre preţioase şi
ornamente, butoni de manşetă, ace de cravată
şi statui, brelocuri făcute din acestea; ceasuri

şi instrumente de măsurare a timpului
(inclusiv cronometre, metronoame şi părţi ale
acestora, brăţări de ceas).
41 Educaţie; organizarea şi conducerea de
simpozioane, conferinţe, congrese şi
seminarii; servicii sportive, culturale şi de
divertisment; servicii în legătură cu pregătirea
(pentru imprimare), transportul (la cititori) şi
distribuirea de publicaţii cum ar fi reviste,
cărţi, ziare (inclusiv furnizarea acestor servicii
prin intermediul reţelelor globale de
comunicaţii); producţia de filme, programe de
televiziune şi radio.

˜˜˜˜˜˜˜



ERAT{

Referitor la depozitul M2012/07531 publicat ca cerere de marc| în data de
28.11.2012, dintr-o eroare în clasa de produse 25 a fost trecut prosoape corect fiind în
clasa 24 - prosoape din materiale textile.     



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2012 07673
(151) 12.09.2007
(732) NIKE INTERNATIONAL LTD.,

One Bowerman Drive, 97005-6453,
BEAVERTON S.U.A. OREGON

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

JUMPMAN

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul; inclusiv îmbrăcăminte,
respectiv pantaloni, pantaloni scurţi, cămăşi,
tricouri, pulovere, cămăşi de sport, pantaloni
de trening, lenjerie intimă, bustiere pentru
sport, rochii, fuste, pulovere, jachete, şosete,
şepci, pălării, cozoroace, bentiţe de sport,
mănuşi, curele, bonetărie, banderole,
mantouri, veste, jerseuri, jachete anti-vânt.

˜˜˜˜˜˜˜




