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Cereri M|rci publicate în 14.01.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2012

07846
07.01.2013 NICOLAE HORGA JIMMING CRICKET

2 M 2012
07873

07.01.2013 S.C. AUTOMOTIVE COMPLETE
SYSTEMS S.R.L.

A.C.S. COMPONENTE AUTO

3 M 2013
00017

07.01.2013 S.C. VRANCIOAIA
TRADITIONAL S.R.L.

VRANCIOAIA

4 M 2013
00018

07.01.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Encore

5 M 2013
00019

07.01.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Restart

6 M 2013
00020

07.01.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Eservice

7 M 2013
00021

07.01.2013 S.C. ORLANDO IMPORT
EXPORT 2001 S.R.L.

Ruyam Dried fruits

8 M 2013
00022

07.01.2013 S.C. ORLANDO IMPORT
EXPORT 2001 S.R.L.

Oblio DRIED FRUITS NUTS &
SPICES

9 M 2013
00023

07.01.2013 MOLDOVEANU CORNELIA
ANCUTA

MAGNATRON

10 M 2013
00024

07.01.2013 S.C. ORTHOOMNIA S.R.L. Dr Ortho

11 M 2013
00025

07.01.2013 LIMITED LIABILITY COMPANY
(KPD)

Smile

12 M 2013
00026

07.01.2013 ASOCIATIA MARELE ORDIN
FEMININ ROMAN

MARELE ORDIN FEMININ ROMÂN

13 M 2013
00027

07.01.2013 ASOCIATIA MARELE ORDIN
FEMININ ROMAN

ORDINUL MASONIC ROMÂN

14 M 2013
00028

07.01.2013 S.C. HEDONE CAFE S.R.L. HEDONE

15 M 2013
00029

07.01.2013 S.C. SMGS PROMT SECURITY
COMPANY S.R.L.

SMGS SECURITY

16 M 2013
00030

07.01.2013 CLUBUL SPORTIV ÔTIINÚA
MIROSLAVA

CLUBUL SPORTIV ÔTIINÚA
MIROSLAVA

17 M 2013
00031

07.01.2013 PETRU FR{SIL{ TELE MOLDOVA

18 M 2013
00032

07.01.2013 RATIOPHARM GmbH DENISELLE
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Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2013
00033

07.01.2013 S.C. CARTER'S FASHION
S.R.L.

Carter's

20 M 2013
00034

07.01.2013 UNILEVER N.V. CARAIBI
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(210) M 2012 07846
(151) 07.01.2013
(732) N I C O L A E  H O R G A ,  S t r .

Transilvaniei nr. 52, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., Str.
Matei Voievod nr. 115-123, bl.O2,
sc.C, ap.112, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

JIMMING CRICKET

(591) Culori revendicate:bleumarin, negru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:020105; 270509;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07873
(151) 07.01.2013
(732) S.C. AUTOMOTIVE COMPLETE

SYSTEMS S.R.L., Str. Măgurii nr.
20A,  Jud .  Argeş ,  115100 ,
C A M P U L U N G  M U S C E L
ROMANIA 

(540)

A.C.S. COMPONENTE AUTO

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:241511; 260418;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00017
(151) 07.01.2013
(732) S . C .  V R A N C I O A I A

TRADITIONAL S.R.L., Str.
Baltagului nr. 63, Sat Cut, judeţul
Neamţ, , COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE ROMANIA 

(540)

VRANCIOAIA
  
(531) Clasificare Viena:011505; 020311;

110320;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00018
(151) 07.01.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Encore

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, 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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00022
(151) 07.01.2013
(732) S.C. ORLANDO IMPORT

EXPORT 2001 S.R.L., Şoseaua de
Centură nr. 5, judeţul Ilfov, 077060,
COMUNA CLINCENI ROMANIA 

(540)

Oblio DRIED FRUITS NUTS & SPICES

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru deschis, verde, închis, verde
deschis, orange deschis, orange închis

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260207;

270503; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale,necuprinse în alte clase; animale vii;

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00026
(151) 07.01.2013
(732) ASOCIATIA MARELE ORDIN

FEMININ ROMAN, Str. Vasile
Lascăr nr. 23-25, et. 8, ap. 52, sector
2, 020491, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MARELE ORDIN FEMININ ROMÂN

(300) Prioritate invocată:
 /15.09.2012/RO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; servicii de editare; publicare; servicii
redacţionale (tehnoredactare pe computer);
afaceri comerciale; intermedieri; servicii de
import-export în domeniul media; difuzare
materiale publicitare.
38 Telecomunicaţii, difuzare de informaţii pe
mass-media, radio, TV în sistem clasic şi
on-line.
39 Difuzare (cărţi, reviste, ziare, pliante).
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; înregistrări pe bandă
video; CD; producţie programe TV.
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42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00019
(151) 07.01.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Restart

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00031
(151) 07.01.2013
(732) PETRU FRĂSILĂ, Str. Vasile Conta,

bl. O/11, et. 1, ap. 3, jud. Neamţ,
5600, PIATRA NEAMŢ ROMANIA

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

TELE MOLDOVA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde

(531) Clasificare Viena:261113; 270503;
270515; 290113;  

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

9 Publicaţie electronică on-line descărcabilă;
suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice; aparate şi echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şi/sau video; aparate şi
echipamente pentru studiouri de producţie
audio, cinematografică sau foto; aparate şi
echipamente pentru laboratoare de procesarea
imaginii şi sunetului.
16 Publicaţie, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, produse de imprimerie,
fotografii, albume, calendare, autocolante,
papetărie, materiale pentru ambalare, clişee.
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35  Publicitate: afişare, difuzare de anunţuri
publicitare, publicitate radiofonică, publicitate
televizata, publicitate on-line prin reţea
informatică, închirierea timpului de publicitate
pentru orice mijloc de comunicaţie, închiriere
de spaţii publicitare, redactare de texte
publicitare, punere în pagină în scop
publicitar, actualizarea documentaţiilor
publicitare, difuzare de materiale publicitare
(tracte, prospecte, imprimate, eşantioane),
curierat publicitar, prezentarea produselor prin
orice mijloc de comunicaţie pentru vânzare cu
amănuntul, organizare de expoziţii cu scop
comercial sau de publicitate, demonstraţii cu
produse, distribuire de eşantioane; servicii de
manechine pentru scopuri comerciale sau
promovarea vânzărilor; gestionarea fişierelor
informatice, culegerea datelor într-un fişier
central, sistematizarea datelor într-un fişier
central, cercetarea informaţiilor în fişiere
informatice pentru terţi; cercetare de piaţă,
studii de piaţă, servicii de comparare a
preţurilor, informaţii pentru afaceri,
conducerea profesională a afacerilor artistice;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; căutare de sponsorizări; servicii
de secretariat, dactilografie, transcriere de
comunicări, prelucrare de texte, reproduceri
de documente, servicii de revistă a presei;
relaţii publice; consultanţă pentru probleme de
personal.
38 Comunicaţii prin mijloace radioelectrice şi
optice; difuziune de programe radiofonice,
difuziune de programe de televiziune;
difuziune de programe audiovizuale şi de date
prin cablu; comunicaţii prin reţea de fibre
optice; transmisiuni prin satelit; comunicaţii
prin terminale de calculator; transmisie de
mesaje şi de imagini asistată de calculator;
mesagerie electronică; servicii (de
telecomunicaţii) de afişare electronică;

racordare prin telecomunicaţii la o reţea de
afişare electronică; agenţie de informaţii şi de
ştiri financiare, comerciale; telecomunicaţii
desinate serviciilor de teleshopping; forumuri
de discuţii pe internet; acces la baze de date.
40 Tratament de materiale; servicii de tipărire,
de tipografiere, de imprimare; developarea
peliculelor, prelucrarea filmelor; gravură,
litografiere.
41 Redactare de scenarii; punere în pagină,
alta decât în scop publicitar; traducere;
subtitrare; compoziţie muzicală; producţie de
filme; filmare, înregistrare de imagini şi sunet;
microfilmare; realizare de reportaje
audio-vizuale; servicii de imagerie numerică;
montaj de film; fotografie; reportaje
fotografice; montaj de programe de radio şi de
televiziune; divertisment; divertisment
radiofonic; divertisment televizat; producţie
de spectacole; reprezentare de spectacole;
organizare şi dirijare de concerte; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; cluburi de divertisment sau
educative; organizare de concursuri cu
tematică educativă sau de divertisment;
informaţii referitoare la activităţi recreative;
informaţii referitoare la divertisment; orientare
profesională; consiliere privind educaţia sau
formarea profesională; informatii referitoare la
educaţie; organizare şi conducere de
conferinţe, de simpozioane, de seminarii;
organizare de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; publicare electronică de carte
sau de periodice on-line; închiriere de
înregistrări sonore şi video.
45 Servicii personale şi sociale oferite pentru
a satisface nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00023
(151) 07.01.2013
(732) MOLDOVEANU CORNELIA

ANCUTA, Aleea Suraia nr. 8, bl. 51,
sc. 4, et. 3, ap. 57, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGNATRON

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00027
(151) 07.01.2013
(732) ASOCIATIA MARELE ORDIN

FEMININ ROMAN, Str. Vasile
Lascăr nr. 23-25, et. 8, ap. 52, sector
2, 020491, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ORDINUL MASONIC ROMÂN

(300) Prioritate invocată:
 /15.09.2012/RO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; servicii de editare; publicare; servicii
redacţionale (tehnoredactare pe computer);
afaceri comerciale; intermedieri; servicii de
import-export în domeniul media; difuzare

materiale publicitare.
38 Telecomunicaţii, difuzare de informaţii pe
mass-media, radio, TV în sistem clasic şi
on-line.
39 Difuzare (cărţi, reviste, ziare, pliante).
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; înregistrări pe bandă
video; CD; producţie programe TV.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00020
(151) 07.01.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Eservice

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00024
(151) 07.01.2013
(732) S.C. ORTHOOMNIA S.R.L., Str.

Vlad Vodă nr. 2A, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr Ortho

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00021
(151) 07.01.2013
(732) S.C. ORLANDO IMPORT

EXPORT 2001 S.R.L., Şoseaua de
Centură nr. 5, judeţul Ilfov, 077060,
COMUNA CLINCENI ROMANIA 

(540)

Ruyam Dried fruits

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru deschis, verde închis, verde
deschis, galben, orange, roşu grena

  

(531) Clasificare Viena:031301; 270502;
270503; 270507; 270515; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00032
(151) 07.01.2013
(732) R A T I O P H A R M  G m b H ,

Graf-Arco-Str. 3, 89079, ULM
GERMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

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

5 Preparate farmaceutice, anticoncepţionale
orale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00028
(151) 07.01.2013
(732) S.C. HEDONE CAFE S.R.L., Str.

Fraţii Goleşti nr. 2, parter, bl. M18C,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

HEDONE

(591) Culori revendicate:negru, bronz

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270504;

270506; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00025
(151) 07.01.2013
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY

(KPD), 27 Teplychna Str., urban-type
settlement Yubileinyi, Dnipropetrovsk
district, 52005, DNIPROPETROVSK
REGION UKRAINA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Smile

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260405;

270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Beţe de bumbac pentru scopuri cosmetice;
dischete demachiante; deodorante, deodorante
săpun; balsamuri de rufe; loţiuni pentru
scopuri cosmetice; şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice; detergenţi, altele decât cele
utilizate pentru operaţiile de fabricaţie şi de uz
medical; preparate pentru albit (spălătorie);
preparate pentru spălat; săpun; colonie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00029
(151) 07.01.2013
(732) S.C. SMGS PROMT SECURITY

COMPANY S.R.L., Bulevardul 1
Mai, nr. 1, Judeţul Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

SMGS SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru închis
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare
sisteme electrice antiincendiu; montare
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00030
(151) 07.01.2013
(732) CLUBUL SPORTIV ŞTIINŢA

MIROSLAVA, Str. 14 Decembrie
1989 nr. 4, judeţul Iaşi, 700062, IAŞI
ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV ŞTIINŢA
MIROSLAVA

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:020108; 240108;

270507; 270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00033
(151) 07.01.2013
(732) S.C. CARTER'S FASHION S.R.L.,

Şos. Gării Căţelu nr. 174, et. 2, ap. 64,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Carter's

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

24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
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servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00034
(151) 07.01.2013
(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)

CARAIBI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată, îngheţată de fructe pe baza de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices); dulciuriîngheţate (frozen
confections); preparate pentru fabricarea
produselor menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜


