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Cereri M|rci publicate în data de 17/02/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00862 10/02/2016 MIHUTESCU CIOABA ION KESSLER REISEN

2 M 2016 00863 10/02/2016 CASA LEB{DA S.R.L. Casa Leb|da

3 M 2016 00864 10/02/2016 CASA LEB{DA S.R.L. Lebada

4 M 2016 00865 10/02/2016 CONSTANTINEANU CIPRIAN Outdoor the World Holidays

5 M 2016 00866 10/02/2016 S.C. TELE M S.R.L. BZI

6 M 2016 00868 10/02/2016 IUGULESCU NICOLETA ELENA MALLY & Home

7 M 2016 00869 10/02/2016 VALEA REBECCA PROFIART ProfesioniÕtii
pasiunilor tale

8 M 2016 00870 10/02/2016 BACIU FLORINA VALENTINA
P.F.A.

MATEMANIE

9 M 2016 00871 10/02/2016 S.C. TEMAD CO S.R.L. STARK FIX

10 M 2016 00872 10/02/2016 S.C. ELIS CLOTHES SHOP S.R.L. ElisFashion

11 M 2016 00873 10/02/2016 S.C. JESI & TEO SERVICES
S.R.L.

YU

12 M 2016 00874 10/02/2016 S.C. LUMEA PIXIE S.R.L. CASA PIXIE

13 M 2016 00875 10/02/2016 S.C. SWAT GUARD SYSTEMS
S.R.L.

SWAT GUARD SYSTEMS

14 M 2016 00877 10/02/2016 AZOITEI CONSTANTIN ASOCIAÚIA TATTOO &
PIERCING ROMÂNIA
www.atpr.ro

15 M 2016 00878 10/02/2016 S.C. TATTOOS COSTI S.R.L. Next Leve Tattoos Costi
www.costi-tattoo.ro

16 M 2016 00879 10/02/2016 STOIANOV GEORGE MIHAIL coffee kafein artisans

17 M 2016 00880 10/02/2016 S.C. AXA TRADING GRUP S.R.L. Axa Plast
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18 M 2016 00881 10/02/2016 S.C. MYALES PRO SRL-D myAles

19 M 2016 00882 10/02/2016 S.C. ESVIDA PHARMA S.R.L. Pachetul verde pentru raceala si
gripa

20 M 2016 00883 10/02/2016 S.C. ESVIDA PHARMA S.R.L. Pachetul verde pentru buna
digestie

21 M 2016 00884 10/02/2016 ESVIDA PHARMA S.R.L. Pachetul verde contra durerii

22 M 2016 00885 10/02/2016 ESVIDA PHARMA S.R.L. Pachetul verde pentru weekend

23 M 2016 00886 10/02/2016 ESVIDA PHARMA S.R.L. Pachetul de urgenta, pentru ea

24 M 2016 00887 10/02/2016 ESVIDA PHARMA S.R.L. RefluxSTOP

25 M 2016 00888 10/02/2016 DAROCZI ARTHUR-ZOLTAN Marika Kürtoskalács

26 M 2016 00889 10/02/2016 ESVIDA PHARMA S.R.L. PROTranzit

27 M 2016 00890 10/02/2016 S.C. PAYPOINT SERVICES S.R.L. PayPoint P COLET EXPRES

28 M 2016 00891 10/02/2016 S.C. AGRICOVER S.R.L. GUSTACHE

29 M 2016 00892 10/02/2016 S.C. AGRICOVER S.R.L. ABATORUL PERIÔ

30 M 2016 00893 10/02/2016 AUTOLINK S.R.L. anvelodrom

31 M 2016 00894 10/02/2016 DUMITRU RARES IONUT Lafrench PREMIUM VODKA The
taste of Franch Riviera

32 M 2016 00895 10/02/2016 S.C. VIVIENE S.R.L. Cârciuma Veche

33 M 2016 00896 10/02/2016 S.C. BEAUTY INNOVATION
S.R.L.

BELHER LOVE HAIR

34 M 2016 00897 10/02/2016 S.C. LANI COMPANY S.R.L. Lani Dulce de Bun Gust

35 M 2016 00898 10/02/2016 S.C. BTS TECHNICAL SECURITY
S.R.L.

BTS TECHNICAL SECURITY

36 M 2016 00899 10/02/2016 Bayer Intellectual Property GmbH KOLOSS
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37 M 2016 00900 10/02/2016 BUCURIA S.A. PAS{REA M{IASTR{

38 M 2016 00901 10/02/2016 BULBOAC{ ADRIAN-C{T{LIN BULBOAC{

39 M 2016 00902 10/02/2016 BULBOAC{ ADRIAN-C{T{LIN

40 M 2016 00903 10/02/2016 ÔOM{NESCU MIHAIL Definite rock

41 M 2016 00904 10/02/2016 BADEA OCTAVIAN-ALEXANDRU ATVRom

42 M 2016 00905 10/02/2016 EDENRED TICKET JUNIOR
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(210) M 2016 00895
(151) 10/02/2016
(732) S.C. VIVIENE S.R.L., Şos. Tudor

Neculai nr. 9, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

Cârciuma Veche

(591) Culori revendicate:pantone yellow
0131 C, pantone 7554 C

  
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;

270501; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00862
(151) 10/02/2016
(732) MIHUTESCU CIOABA ION, Str.

Grâului nr. 3, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)

KESSLER REISEN

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7739C), gri închis (Pantone 447C)

  
(531) Clasificare Viena:070106; 070125;

270508; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; servicii
de import-export pentru maşini şi piese auto;
regruparea în avantajul terţilor a maşinilor şi
pieselor auto (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Întreţinere şi reparaţii automobile; spălare
şi curăţare autoturisme; asistenţă în caz de
pană de vehicule; staţii de service (alimentare
cu carburant şi întreţinere).
39 Transport, organizare de călătorii, excursii,
croaziere; distribuire de colete; închiriere de
automobile; închiriere de garaje; rezervare de
locuri pentru călătorii; servicii de parcare;
remorcare, servicii de taxi (transport);
organizarea vizitelor la obiective turistice.
40 Tratarea şi transformarea deşeurilor,
reciclarea deşeurilor şi gunoaielor; distrugerea
şi incinerarea gunoaielor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00863
(151) 10/02/2016
(732) CASA LEBĂDA S.R.L., Şos.

Bucium nr. 23, jud. Iaşi, 700280, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Casa Lebăda

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286C)

  
(531) Clasificare Viena:030706; 030724;

270501; 290104;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; cosmetice;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00864
(151) 10/02/2016
(732) CASA LEBĂDA S.R.L., Şos.

Bucium nr. 23, jud. Iaşi, 700280, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Lebada

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286C)

  
(531) Clasificare Viena:030706; 030724;

270507; 270524; 290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; cosmetice;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00865
(151) 10/02/2016
(732) CONSTANTINEANU CIPRIAN,

Bdul. Revoluţiei bl. 6, sc. B, ap. 14,
J u d e ţu l  S u c e a v a ,  7 2 5 2 0 0 ,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Outdoor the World Holidays
  
(531) Clasificare Viena:020919; 270515;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00866
(151) 10/02/2016
(732) S.C. TELE M S.R.L., Şos. Codrescu

nr. 6, judeţul Iaşi, 700 481, IAŞI
ROMANIA 

(540)

BZI

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;

articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00896
(151) 10/02/2016
(732) S.C. BEAUTY INNOVATION

S.R.L., Str. Tasaul nr. 1, bl. T3, sc. B,
ap. 30, cam. 1, Judeţul Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

BELHER LOVE HAIR
  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;  

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

26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; peruci, extensii păr, accesorii
pentru păr.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00868
(151) 10/02/2016
(732) IUGULESCU NICOLETA ELENA,

Str. Câmpul Pipera nr. 1B, Judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

MALLY & Home

(591) Culori revendicate:roz, alb

  (531) Clasificare Viena:260418; 270515;
290112;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare;
maşini, aparate şi dispozitive de bucătărie
acţionate electric în special: maşini de tăiat,
feliat, râşnit, tocat, mărunţit, sfărâmat, măcinat
şi zdrobit, mixere, amestecătoare electrice
pentru scopuri casnice, cuţite electrice; maşini
de spălat vase; maşini de spălat rufe, maşini
de spălat şi curăţit covoare şi podele; maşini

de călcat, maşini de cusut, maşini de brodat şi
tricotat, dispozitive de mărunţit gunoiul,
aspiratoare; accesorii şi piese de schimb
pentru aceste produse.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
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conform Clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, outlet-uri,
mall-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenta sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00869
(151) 10/02/2016
(732) VALEA REBECCA, Str. Voineasa

nr. 71, sector 3, 031876, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROFIART Profesioniştii pasiunilor tale

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:200105; 270502;

270508; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00870
(151) 10/02/2016
(732) BACIU FLORINA VALENTINA

P.F.A., Str. Nicolae Oncescu nr. 1, bl.
105, parter, ap. 4, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MATEMANIE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00871
(151) 10/02/2016
(732) S.C. TEMAD CO S.R.L., Şos.

Cristianului nr. 12, Judeţul Braşov,
500053, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

STARK FIX

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:260501; 260518;

270315; 290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00872
(151) 10/02/2016
(732) S.C. ELIS CLOTHES SHOP S.R.L.,

Str. Bistriţei nr. 53, judeţul Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

ElisFashion

(591) Culori revendicate:mov închis, negru
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(531) Clasificare Viena:170201; 170202;
270501; 290112;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00897
(151) 10/02/2016
(732) S.C. LANI COMPANY S.R.L., Str.

Independenţei nr. 14, Judeţul Prahova,
, PLOPENI ROMANIA 

(540)

Lani Dulce de Bun Gust

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00898
(151) 10/02/2016
(732) S.C. BTS TECHNICAL SECURITY

S.R.L., Str. Trei Brazi nr. 31-33, ap. 3,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BTS TECHNICAL SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:270502;  

(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 de
sisteme electrice antiincediu; montare de
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 agenţi de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00899
(151) 10/02/2016
(732) Bayer Intellectual Property GmbH,

Alfred-Nobel-Str.10, 40789, Monheim
am Rhein GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

KOLOSS

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

5 Produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00900
(151) 10/02/2016
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

PASĂREA MĂIASTRĂ

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00901
(151) 10/02/2016
(732) BULBOACĂ ADRIAN-CĂTĂLIN,

Str. Dumbrava Roşie nr. 10, sector 2,
020463, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII S.R.L.,
Str. Dem I.Dobrescu nr. 15, sc. 3, ap.
80, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BULBOACĂ

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

16 Produse de imprimerie; articole de
papetărie şi accesorii educative; hârtie şi
carton; buletine informative; reviste
(publicaţii periodice); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
publicaţii imprimate; fişe de informaţii.
35 Cercetări pentru afaceri comerciale;
asistenţă în conducerea afacerilor; servicii de
consultanţă în afaceri; estimare în afaceri
comerciale; investigaţii pentru afaceri;
administrarea afacerilor, servicii de consiliere
in domeniul impozitării (contabilitate);
servicii de înfiinţare si înregistrare a
societăţilor comerciale (administrarea
societăţilor comerciale); compilarea şi
furnizarea de informaţii cu privire la societăţi
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comerciale; servicii de informaţii şi consiliere
în domeniile menţionate anterior.
36 Consultaţii în domeniul financiar; servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare; servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii de
informare, consiliere şi consultanţă financiară;
consultanţă privind asistenţa financiară pentru
educaţie; servicii financiare; servicii
consultative în domeniul financiar;
consultanţă fiscală.
41 Servicii de formare şi educare; servicii de
editare; intermediere si coordonare de
conferinţe, seminarii, simpozioane, ateliere si
expoziţii; furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate; servicii de informaţii
si consiliere în domeniile menţionate anterior.
45 Servicii juridice; servicii de consiliere
juridică; servicii de informare, consultative şi
de consultanţă referitoare la probleme
juridice; servicii juridice legate de afaceri;
consiliere şi reprezentare juridică; consultanţă
în materie de litigii; servicii de arbitraj;
cercetări tehnice şi juridice; servicii de
infiinţare şi înregistrare a societăţilor
comerciale (servicii legale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00873
(151) 10/02/2016
(732) S.C. JESI & TEO SERVICES

S.R.L., Str. Călugăreni nr. 12, bl. K6,
sc. 3, et. 1, ap. 42, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

YU
 

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Inălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00874
(151) 10/02/2016
(732) S.C. LUMEA PIXIE S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 93, sc. A, ap. 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA PIXIE

(591) Culori revendicate:verde, mov, alb
  
(531) Clasificare Viena:050320; 051304;

070301; 140521; 270508; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00902
(151) 10/02/2016
(732) BULBOACĂ ADRIAN-CĂTĂLIN,

Str. Dumbrava Roşie nr. 10, sector 2,
020463, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII S.R.L.,
Str. Dem I.Dobrescu nr. 15, sc. 3, ap.
80, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:090109; 261325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie; articole de
papetărie şi accesorii educative; hârtie şi
carton; buletine informative; reviste
(publicaţii periodice); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
publicaţii imprimate; fişe de informaţii.
35 Cercetări pentru afaceri comerciale;
asistenţă în conducerea afacerilor; servicii de
consultanţă în afaceri; estimare în afaceri
comerciale; investigaţii pentru afaceri;
administrarea afacerilor, servicii de consiliere
in domeniul impozitării (contabilitate);
servicii de înfiinţare si înregistrare a
societăţilor comerciale (administrarea
societăţilor comerciale); compilarea şi
furnizarea de informaţii cu privire la societăţi
comerciale; servicii de informaţii şi consiliere
în domeniile menţionate anterior.
36 Consultaţii în domeniul financiar; servicii
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de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare; servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii de
informare, consiliere şi consultanţă financiară;
consultanţă privind asistenţa financiară pentru
educaţie; servicii financiare; servicii
consultative în domeniul financiar;
consultanţă fiscală.
41 Servicii de formare şi educare; servicii de
editare; intermediere şi coordonare de
conferinţe, seminarii, simpozioane, ateliere si
expoziţii; furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate; servicii de informaţii
si consiliere în domeniile menţionate anterior.
45 Servicii juridice; servicii de consiliere
juridică; servicii de informare, consultative şi
de consultanţă referitoare la probleme
juridice; servicii juridice legate de afaceri;
consiliere şi reprezentare juridică; consultanţă
în materie de litigii; servicii de arbitraj;
cercetări tehnice şi juridice; servicii de
infiinţare şi înregistrare a societăţilor
comerciale (servicii legale).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00875
(151) 10/02/2016
(732) S.C. SWAT GUARD SYSTEMS

S.R.L., Şos. Unirii nr. 273, judeţul
Ilfov, , BALOTEŞTI ROMANIA 

(540)

SWAT GUARD SYSTEMS

(591) Culori revendicate:negru, galben, gri

 (531) Clasificare Viena:010105; 030717;
240107; 240117; 270502; 290113;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00884
(151) 10/02/2016
(732) ESVIDA PHARMA S.R.L., Str. Lt.

Col. Dumitru Papazoglu, nr. 64, et. 2,
ap. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pachetul verde contra durerii

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

5 Produse farmaceutice.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00885
(151) 10/02/2016
(732) ESVIDA PHARMA S.R.L., Str. Lt.

Col. Dumitru Papazoglu, nr. 64, et. 2,
ap. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pachetul verde pentru weekend

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00886
(151) 10/02/2016
(732) ESVIDA PHARMA S.R.L., Str. Lt.

Col. Dumitru Papazoglu, nr. 64, et. 2,
ap. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pachetul de urgenta, pentru ea

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00887
(151) 10/02/2016
(732) ESVIDA PHARMA S.R.L., Str. Lt.

Col. Dumitru Papazoglu, nr. 64, et. 2,
ap. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RefluxSTOP

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00888
(151) 10/02/2016
(732) DAROCZI ARTHUR-ZOLTAN,

Com. Petru Rare; nr. 387, Jud. Bistriţa
Năsăud, 427220, SAT RETEAG
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Marika Kürtoskalács

(591) Culori revendicate:roşu, negru, maro
  
(531) Clasificare Viena:030721; 030724;

050320; 051308; 080115; 080117;
080125; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00903
(151) 10/02/2016
(732) ŞOMĂNESCU MIHAIL, Str. Valea

lui Mihai nr. 2, bl. A3, sc. D, ap. 48,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Definite rock

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

38 Telecomunicaţii.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00877
(151) 10/02/2016
(732) AZOITEI CONSTANTIN, Str.

Dealu Tugulea nr. 46-50, bl. 12, sc. 2,
ap. 74, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA TATTOO & PIERCING
ROMÂNIA www.atpr.ro

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
alb, galben, vişiniu

  

(531) Clasificare Viena:011108; 090110;
191325; 1919; 250106; 260207;
290115;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00889
(151) 10/02/2016
(732) ESVIDA PHARMA S.R.L., Str. Lt.

Col. Dumitru Papazoglu, nr. 64, et. 2,
ap. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROTranzit

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00878
(151) 10/02/2016
(732) S.C. TATTOOS COSTI S.R.L., Str.

Siretului bl. 15, sc. 1, et. 3, ap. 15,
judeţul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

Next Leve Tattoos Costi
www.costi-tattoo.ro

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:031324; 261325;

270502; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00904
(151) 10/02/2016
(732) B A D E A

OCTAVIAN-ALEXANDRU, Str.
Radu Calomfirescu nr. 3, et. 1, ap. 4,
sector 3, 030215, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ATVRom

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;

180105; 180107; 180117; 270515;
290113;  

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

35 Publicitate; marketing de produse,
marketing comercial; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
vehiculelor, aparatelor de locomoţie terestră
(motociclete, autovehicule de agrement),
pieselor şi accesoriilor acestora, cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; închirieri
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de aparate de locomoţie terestră (autoturisme,
utilitare de capacitate mică, motociclete,
vehicule de agrement).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00879
(151) 10/02/2016
(732) STOIANOV GEORGE MIHAIL,

Str. Turda nr. 125, bl. 3, sc. 2, ap. 70,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

coffee kafein artisans

 
(531) Clasificare Viena:260403; 260409;

260418; 270524;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00891
(151) 10/02/2016
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

GUSTACHE

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

16 Hârtie şi carton, produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00892
(151) 10/02/2016
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

ABATORUL PERIŞ

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

16 Hârtie şi carton, produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00880
(151) 10/02/2016
(732) S.C. AXA TRADING GRUP S.R.L.,

Str. Mihai Viteazu nr. 72, judeţul
Constan ţa,  ,  EFORIE SUD
ROMANIA 

(540)

Axa Plast

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270521; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; tevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00881
(151) 10/02/2016
(732) S.C. MYALES PRO SRL-D, Calea

Victoriei nr. 25, et. 1, ap. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

myAles

(531) Clasificare Viena:260409; 270501;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertismeni; activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00905
(151) 10/02/2016
(732) EDENRED, 166-180 Boulevard

Gabriel Peri, 92240, MALAKOFF
FRANTA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TICKET JUNIOR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
276C), roşu (pantone 485C)

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260106;

261501; 270501; 290112;  

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

9 Aplicaţii software pentru computere;
aplicaţii pentru telefoane mobile; carduri de
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debit şi carduri de credit magnetice codate;
carduri magnetice cu preplată codate; carduri
electronice şi magnetice folosite în legatură cu
plăţi pentru servicii.
36 Emiterea, compensarea şi rambursarea de
bonuri valorice, carduri de credit preplătite,
carduri de credit, carduri de cadouri sau orice
alte mijloace de plată, în special prin
intermediul unei reţele de calculatoare, care să
permită organizarea plăţii pentru furnizarea de
servicii de îngrijire a copilului, de
supraveghere a copiilor, creşă şi servicii de
îngrijire a preşcolarilor şi copiilor în centre de
îngrijire de zi şi pentru orice alt produs sau
serviciu; servicii de carduri de credit şi carduri
de plată; emiterea de carduri de credit
preplătite; emiterea de carduri de credit;
furnizarea de bonuri valorice şi de carduri de
credit preplătite pentru plată serviciilor de
îngrijire a copilului, de supraveghere a
copiilor, creşă şi servicii de îngrijire a
preşcolarilor şi copiilor în centre de îngrijire
de zi; servicii de procesare a plăţilor, şi
anume, servicii de procesare a tranzacţiilor
făcute cu carduri de credit şi carduri de debit;
servicii de card preplătit cu valoare stocată, şi
anume, procesarea plaţilor electronice făcute
prin intermediul cardurilor preplătite.
42 Furnizarea unui sistem platforma web
pentru a fi folosit în legatură cu oferirea de
bonuri valorice, carduri preplătite sau carduri
de debit sau credit, carduri de cadou sau orice
alte mijloace de plată; găzduirea unei
platforme web pentru oferirea de bonuri
valorice, carduri preplătite sau carduri de debit
sau credit, carduri de cadou sau orice alte
mijloace de plata; furnizarea unui sistem
platforma web şi a unui portal on line care să
permită gestionarea serviciilor de îngrijire a
copilului, de supraveghere a copiilor, creşa şi
servicii de îngrijire a preşcolarilor şi copiilor
în centre de îngrijire de zi; servicii de aplicaţii

on line de software pentru afaceri pentru a fi
folosite în legatură cu gestionarea cheltuielilor
pentru servicii de îngrijire a copilului, de
supraveghere a copiilor, creşă şi servicii de
îngrijire a preşcolarilor şi copiilor în centre de
îngrijire de zi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00882
(151) 10/02/2016
(732) S.C. ESVIDA PHARMA S.R.L., Str.

Lt. col. Dumitru Papazoglu nr. 64, et.
2, ap. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pachetul verde pentru raceala si gripa

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

5 Produse farmaceutice.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00883
(151) 10/02/2016
(732) S.C. ESVIDA PHARMA S.R.L., Str.

Lt. col. Dumitru Papazoglu nr. 64, et.
2, ap. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pachetul verde pentru buna digestie

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00893
(151) 10/02/2016
(732) AUTOLINK S.R.L., Str. Sergent

David Ilie, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

anvelodrom

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

12 Anvelope (pneuri); ventile pentru anvelope
de vehicule; crampoane antiderapare pentru
anvelopele vehiculelor; lanţuri antiderapante
pentru anvelopele vehiculelor; ţinte metalice
pentru anvelope de vehicule; capace de ventile
pentru anvelopele de vehicule.
35 Servicii de publicitate privind vânzarea de
piese de schimb şi accesorii; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu vehicule; furnizarea de servicii
online de comparare de preţuri; furnizarea
unei pieţe online pentru cumpăratorii şi

vânzătorii de bunuri şi servicii; organizare de
tranzacţii comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online; publicitate
online printr-o reţea informatizată de
comunicaţii; publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice; servicii de comenzi
online computerizate.
37 Montare şi reparaţii de anvelope de
vehicule.
39 Transport şi depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00894
(151) 10/02/2016
(732) DUMITRU RARES IONUT, Str.

Banat, nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lafrench PREMIUM VODKA The taste
of Franch Riviera

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru, alb
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  (531) Clasificare Viena:020316; 020323;
240701; 240723; 270512; 290114;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00890
(151) 10/02/2016
(732) S.C. PAYPOINT SERVICES

S.R.L., Piaţa Charles de Gaulle nr. 15,
et. 16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PayPoint P COLET EXPRES

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb

  

(531) Clasificare Viena:260518; 261101;
290113;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipament de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06081
(151) 12/08/2011
(732) A S P E N  G L O B A L

INCORPORATED, c/o Kross Border
Trust Services Ltd, St. Louis Business
Center, Cnr Desroches & St. Louis
Streets, , PORT LOUIS MAURITIUS

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

ELTROXIN

  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical; alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜


