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Publicate în 30.06.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2014
04326

21/06/2014 ASOCIATIA TRANSILVANIA 100 Transylvania 100 50 ultra

2 M 2014
04327

21/06/2014 ALDEA VIRGIL HORATIU SYMPOSION

3 M 2014
04328

21/06/2014 S.C. ETIENNE SHOES S.R.L. ÉTIENNE
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(210) M 2014 04326
(151) 21/06/2014
(732) ASOCIATIA TRANSILVANIA 100,

Str. Colinei nr. 1, Vila C2, ap. 6,
judeţul Braşov, BRAŞOV ROMANIA

(540)

Transylvania 100 50 ultra

(591) Culori revendicate:negru, maro
(531) Clasificare Viena:030717; 270711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04327
(151) 21/06/2014
(732) ALDEA VIRGIL HORATIU, Str.

Andrei Mureşanu nr. 13, judeţul
Mureş, 545400, SIGHIŞOARA
ROMANIA 

(540)

SYMPOSION
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04328
(151) 21/06/2014
(732) S.C. ETIENNE SHOES S.R.L., Str.

Lacul Bucura nr. 45, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ÉTIENNE
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
A25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; încălţăminte;
încălţăminte; balerini (încălţăminte); saboţi
(încălţăminte); încălţăminte de sport; balerini
(încălţăminte de damă); încălţăminte de lucru;
încălţăminte pentru călărit; bombeuri de
încălţăminte; încălţăminte pentru femei;
articole de încălţăminte; încălţăminte de
ploaie; încălţăminte de stradă; încălţăminte
pentru bărbaţi; încălţăminte de plajă;
încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice); încălţăminte pentru
timpul liber; încălţăminte de plajă şi sandale;
încălţăminte pentru bărbaţi şi femei; papuci
din piele; pantofi din piele; pantofi pentru
dans; pantofi fără şireturi; pantofi cu toc înalt;
pantofi comozi pentru activităţi în timpul
liber; cizme; cizme de iarnă; cizme cu şireturi;
cizme de damă; cizme şi ghete; ghete; ghete
wellington; ghete din piele întoarsă; sandale
tip sabot; sandale; sandale în stil japonez
(zori); espadrile sau sandale din pânză;
sandale în stil japonez de piele; saboţi şi
sandale în stil japonez; sandale în stil japonez
de fetru; sandale japoneze cu bandă peste
degete (asaura-zori); articole de încălţăminte
pentru plajă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; publicitate
online; publicitate şi marketing; promovarea
afacerii (publicitate); publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu încălţăminte; servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălţăminte.
37 Servicii de întreţinere destinate menţinerii
încălţămintei în starea sa iniţială fără

schimbarea proprietăţilor acestora.
40 Servicii de transformare a produselor de
încălţăminte, tratamente care presupun
modificare proprietăţilor esenţiale (vopsire a
articolelor de încălţăminte, întreţinere). 

˜˜˜˜˜˜˜


