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Cereri Mărci publicate în 27/09/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05830 20/09/2017 SC ENHANCE STUDIOS SRL-D ENHANCE STUDIOS

2 M 2017 06028 20/09/2017 CĂLIN TÂRNĂVEAN PERFECTION BEAUTY CLUB

3 M 2017 06030 20/09/2017 SC D-TOYS SRL CEI TREI PURCELUŞI

4 M 2017 06031 20/09/2017 SC D-TOYS SRL TECTA

5 M 2017 06032 20/09/2017 SC IQ GAMES SRL La Mişto

6 M 2017 06034 20/09/2017 ADRIAN TIMPU el Pato RESTAURANT

7 M 2017 06035 20/09/2017 SC AGROINDUSTRIAL CERES
SRL

H CRAMA HERMEZIU

8 M 2017 06036 20/09/2017 OŞEAN VASILE CLIMBING THE WORLD!

9 M 2017 06037 20/09/2017 MUMUSOKR CO., LTD., 601 MUMUSO KR

10 M 2017 06038 20/09/2017 MUMUSOKR CO., LTD., 601 MUMUSO

11 M 2017 06039 20/09/2017 LES OBJETS SRL MOOR creative environment

12 M 2017 06040 20/09/2017 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

COSMETIC PLANT GOOD SKIN

13 M 2017 06041 20/09/2017 SC GANDALAGI SRL Autovip confort si siguranta

14 M 2017 06042 20/09/2017 SC GANDALAGI SRL Autovip confort si siguranta

15 M 2017 06043 20/09/2017 S.C. YOU TEXTILE S.R.L. Eclipse

16 M 2017 06044 20/09/2017 TUDOR GHIMPETEANU WUBBIX

17 M 2017 06045 20/09/2017 ALEXANDRU BADAN ELEFANTUL CICI

18 M 2017 06046 20/09/2017 SC INFOPRESS GROUP SA IPG Infopress Group

19 M 2017 06055 20/09/2017 HYUNDAI CORPORATION
HOLDINGS Co., Ltd.,

HYUNDAI

20 M 2017 06056 20/09/2017 CANGO TECHNOLOGIES SRL CANGO YouKnowEverything

21 M 2017 06057 20/09/2017 CANGO TEHNOLOGIES SRL N XO NEAR FUTURE

22 M 2017 06058 20/09/2017 ELENA VLASIN RODOS

23 M 2017 06059 20/09/2017 ELENA VLASIN C Systems

24 M 2017 06060 20/09/2017 XPRESS AUTO SPA SRL SPELI-SINGUR.RO

25 M 2017 06061 20/09/2017 TINERVIS GROUP SRL Simigerie Matei Patiserie

26 M 2017 06062 20/09/2017 MADALINA BRINDUSESCU Beauty Art Aesthetics

27 M 2017 06063 20/09/2017 TUDOR FELIX LUCUTAR Investments Capital &
Engineering
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2017 06064 20/09/2017 SC PARCURI INDUSTRIALE

BIHOR SRL
INVEST IN BIHOR

29 M 2017 06065 20/09/2017 SC PASSAGE FOOD SRL CELESTE

30 M 2017 06066 20/09/2017 NICULAI TAND NICOLAI

31 M 2017 06067 20/09/2017 GIGI TURLIU URBAN MARKET

32 M 2017 06068 20/09/2017 GIGI TURLIU Locuri - Joaca.ro

33 M 2017 06069 20/09/2017 COMENTIS PRO SRL
Rareş Iancu Budac
Alecsandru Bogdan Tatu

mediaş750

34 M 2017 06070 20/09/2017 WALMARK AS WALMARK Cel mai mare
susţinător al tău

35 M 2017 06071 20/09/2017 WALMARK AS WALMARK CEL MAI MARE
SUSŢINĂTOR AL TĂU

36 M 2017 06072 20/09/2017 SC FLORINSTAL IMPEX SRL URALMASH

37 M 2017 06073 20/09/2017 SC Media Net SRL transindex

38 M 2017 06074 20/09/2017 RĂZVAN ŞTEFAN PUNGĂ ULTRON READY BATTERIES
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(210) M 2017 05830
(151) 20/09/2017
(732) SC ENHANCE STUDIOS SRL-

D, STR. IANCU CAVALER DE
FLONDOR NR. 10, ET. 2, AP.
4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ENHANCE STUDIOS

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

35.  Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06028
(151) 20/09/2017
(732) CĂLIN TÂRNĂVEAN, STR.

CUTEZANŢEI NR. 56, AP. 15,
JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
ROMANIA

(540)
PERFECTION BEAUTY CLUB

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

35. Gestionarea afacerilor comerciale,
servicii de import-export, lucrări de birou,
publicitate.
38. Telecomunicaţii, servicii de transmitere
pe internet.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni sau pentru animale, servicii
medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06030
(151) 20/09/2017
(732) SC D-TOYS SRL, STR. PRESEI

LIBERE NR.8B, JUD COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, ROMANIA

(540)

CEI TREI PURCELUŞI
(531) Clasificare Viena: 27.03.03;

27.05.02; 03.06.01; 27.05.04

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

28. Jocuri de societate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06031
(151) 20/09/2017
(732) SC D-TOYS SRL, STR. PRESEI

LIBERE NR.8B, JUD COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, ROMANIA

(540)

TECTA
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

27.05.03

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

28. Cărţi de joc, joc de societate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06032
(151) 20/09/2017
(732) SC IQ GAMES SRL, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 2,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520077, ROMANIA

(540)

La Mişto
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
28. Cărţi de joc, joc de societate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06034
(151) 20/09/2017
(732) ADRIAN TIMPU, STR. EMIL

RACOVIŢĂ NR. 35-39, VILA AB,
AP. 36, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

el Pato RESTAURANT

(591) Culori revendicate:negru, auriu

(531) Clasificare Viena: 03.07.06;
03.07.24; 25.01.19; 27.05.24;
29.01.12

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

43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06035
(151) 20/09/2017
(732) SC AGROINDUSTRIAL CERES

SRL, COMUNA BIVOLARI,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

H CRAMA HERMEZIU
(591) Culori revendicate:auriu, vişiniu

(Pantone 511C), roşu (Pantone
1805C)

(531) Clasificare Viena: 05.05.02;
05.05.20; 05.07.10; 05.03.19;
27.05.22; 25.01.13; 29.01.12

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06036
(151) 20/09/2017
(732) OŞEAN VASILE, STR. VIILOR

NR. 92, BL. 4A, SC. 2, ET. 6, AP.
60, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CLIMBING THE WORLD!

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06037
(151) 20/09/2017
(732) MUMUSOKR CO., LTD.,

601, 47 SE JONGDAERO 23
GIL, JONGNO GU SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MUMUSO KR
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

27.03.15; 27.05.01

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi scule (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 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 şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale
acestora, bijuterii, pietre preţioase, ceasuri
şi instrumente de măsurarea timpului
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografi 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, caractere tipografice, forme
de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele
şi bastoane, bice şi articole de şelărie
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(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei folosite în construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse

incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06038
(151) 20/09/2017
(732) MUMUSOKR CO., LTD.,

601, 47 SE JONGDAERO 23
GIL, JONGNO GU SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MUMUSO
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi scule (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 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 şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale
acestora, bijuterii, pietre preţioase, ceasuri
şi instrumente de măsurarea timpului
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografi 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, caractere tipografice, forme
de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele
şi bastoane, bice şi articole de şelărie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei folosite în construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06039
(151) 20/09/2017
(732) LES OBJETS SRL, STR.

OBSERVATORULUI NR.
146/22, JUDDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL
, BD. CAROL I NR. 4, CORP
A1, ETAJ 1/107, IAŞI, RO.IA,
ROMANIA

(540)

MOOR creative environment
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

20. Mobile, oglinzi, rame, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie
de pat, perdele din material textile sau
plastice.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi
alte materiale pentru acoperirea podelelor.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii.
31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
fructe şi legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante şi flori naturale,
hrană şi băuturi pentru animale, cereale
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şi seminţe crude şi neprocesate, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06040
(151) 20/09/2017
(732) SC COSMETIC PLANT

PRODCOM SRL, STR.
ARIEŞULUI NR. 25, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400441,
ROMANIA

(540)

COSMETIC PLANT
GOOD SKIN

(531) Clasificare Viena: 01.15.23

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri
nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice nemedicinale,
loţiuni nemedicinale pentru păr, produse
nemedicinale pentru curăţirea dinţilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06041
(151) 20/09/2017
(732) SC GANDALAGI SRL, STR.

ANGHEL SALIGNY NR. 5E,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
ROMANIA

(540)

Autovip confort si siguranta
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

485C), negru (Pantone 6C), alb

(531) Clasificare Viena: 26.03.01;
26.03.23; 27.05.01; 27.05.06;
29.01.12

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06042
(151) 20/09/2017
(732) SC GANDALAGI SRL, STR.

ANGHEL SALIGNY NR. 5E,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
ROMANIA

(540)

Autovip confort si siguranta
(591) Culori revendicate:alb, roșu

( Pantone 485C), negru (Pantone
6C)

(531) Clasificare Viena: 26.03.01;
26.03.23; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.24; 29.01.12

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06043
(151) 20/09/2017
(732) S.C. YOU TEXTILE S.R.L., STR.

FANTANELE NR. 23, SATU
MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Eclipse

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, solicitam protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06044
(151) 20/09/2017
(732) TUDOR GHIMPETEANU, STR.

GEORGE CUTUI NR. 1, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WUBBIX
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11; 27.05.19

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

41. Servicii ale căror scos este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de compoziții
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muzicale, producție de filme, altele decât
filme publicitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06045
(151) 20/09/2017
(732) ALEXANDRU BADAN, STR.

VASILE LUPU NR. 114, BL. A3,
SC.TR. 1, ET. 5, AP. 12, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, AP.
11, IAŞI, 70

(540)

ELEFANTUL CICI
(591) Culori revendicate:albastru, mov,

negru, verde, roz, roșu, galben,
portocaliu, maro, violet

(531) Clasificare Viena: 03.02.03;
03.02.24; 03.02.25; 03.02.26;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

7. Mașini automate de vânzare (automate
de vânzare).
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 şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, 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, caractere tipografice, forme
de tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06046
(151) 20/09/2017
(732) SC INFOPRESS GROUP

SA, P-TA GUTENBERG NR.
1, JUDEȚUL HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
ROMANIA

(540)

IPG Infopress Group
(591) Culori revendicate:roșu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06055
(151) 20/09/2017
(732) HYUNDAI CORPORATION

HOLDINGS Co., Ltd.,, 25,
YULGOK-RO, 2-GIL, JONGNO-
GU, SEOUL, REPUBLICA
COREEA

(740) SC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. C. A.
ROSETTI, NR. 17, ET. 3, BIROU
314, SECTOR 2, BUCUREŞTI

(540)

HYUNDAI
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

3. Produse (preparate) abrazive.
7. Unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, utilaje agricole,
pulverizatoare agricole, aerografe pentru
aplicarea culorilor, compresor de aer,
burghiu pneumatic, aspirator de praf pe
bază de aer, ciocan pneumatic, pistol
de umflare pneumatic, forjor de cuie
pneumatic, pompe de aer (instalații de
garaje), nituitor pneumatic, șurubelniță
pneumatică, pulverizator pneumatic,
capsator pneumatic, unealtă pneumatică,
cheie pneumatică, alternatoare, polizor
unghiular, aparate pentru acidularea
băuturilor, aparate pentru acidularea apei,
aparate de sudură cu arc, mașini automate
de spălat vase, mașini pentru copt în
scopuri industriale, fierăstrău panglică,
mașini de curățat orz, părți componente
ale mașinilor-unelte, banc polizor, banc
fierăstrău, mașini de îndoire, mașini pentru
balotat fân, mașini și instrumente de
prevenire a manei, suflantă (dispozitiv
de suflare electric), suflante, mașini de
tăiat pâine, întrerupător, fierăstrău pentru
cărămidă, fierăstrău pentru defrișare,
elevatoare auto, palan cu lanț, fierăstrău,
fierăstrău pentru lemne, fierăstrău circular,
dispozitive de strângere sub formă de piese
pentru mașini-unelte, cleme, aparate de
curățat cu aburi, mașini de tuns, râșnițe
de cafea de uz casnic (cu excepția celor
manuale), mașini de secerat și treierat,
mașini compactoare, malaxor de beton,
fierăstău pentru beton, vibrator (maşini)
de beton, aparate de făcut produse
de cofetărie, decorticatoare (maşini-unelte)
de cereale, mașini de cultivat, mașină
pentru tăiere, unelte (maşini-unelte) de
tăiat, unelte de tăiat (maşini-unelte) pentru
sudură cu gaz și cu găurire pe bază
de aer comprimat, mașini de tăiat, roți
de tăiere și șlefuire, suflaiuri de tăiere
acționate cu gaz, arzătoare de tăiere,
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ciocane pentru demolare, motoare diesel,
cu excepţia celor pentru vehicule terestre,
mașini de spălat vasele, de uz industrial,
mașini pentru spălat veselă, pluguri de
săpat șanțuri, bormașină, tambur rotativ,
mașini de uscare pentru agricultură,
aspiratoare de praf pentru curățare,
burghiu de pământ, dispozitiv de tăiere
cu arc electric, aparate de sudură cu
arc electric, aparat electric de preparare,
mixere electrice de uz casnic, server
(aparat) electric pentru bufet, deschizătoare
electrice de conserve, tocătoare staționare
electrice pentru pleavă, aparate electrice
pentru curățenie, pentru uz casnic, râșnițe
electrice de uz casnic, aparate de măcinat
electrice (cu excepția celor de uz casnic),
storcătoare electrice de uz casnic pentru
fructe, ciocan electric, pistol de lipit electric,
mașină electrică de frământat, mașini
și aparate electrice de curățat, mașină
electrică de făcut paste, rindea electrică,
ascuțitoare electrică pentru cuţite, unealtă
electrică pentru cosit iarba și grădinărit,
aparate electrice de feliat de uz casnic
(mașini), aparat electic de făcut vafe,
mașini de spălat electrice, mașini de spălat
electrice de uz casnic, mașini de spălat
electrice de uz industrial, aparate electrice
de sudură, teluri electrice pentru uz
casnic, electrozi pentru mașinile de sudură,
aparate electromecanice pentru prepararea
alimentelor, mașini de sudură cu fascicul
de electroni, benzi de elevatoare, uși
(sisteme electrice de închidere) de lift,
dispozitive de acționare a lifturilor, lifturi și
părți ale acestora, elevatoare (lifturi), motor,
cu excepţia celor pentru vehicule terestre,
motoare pentru vapoare, scări rulante,
mașini și echipamente de împrăștiat
îngrășăminte, mașini de șeruit, fierăstrău
pentru pavaj, mașini pentru morărit,
mașini pentru procesarea alimentelor și
băuturilor, de uz industrial, pompe de
distribuție a combustibilului pentru stațiile
de alimentare, utilaj acționat pe bază de

gaz, aparat de sudură cu gaz, mașini
de sudare acționate cu gaz, lămpi de
lipit pe gaz, motor pe benzină , cu
excepţia celor pentru vehicule terestre,
pompe de benzină pentru benzinării,
echipament pentru benzinărie, aparate
de sudură pentru piese metalice prin
intermediul flăcării produse de gaze de
ardere, generator de curent, concasoare
pentru cereale, treierătoare, mașină de tuns
iarba, aparat de tuns iarba, mașină de
măcinat, ciocan perforator, grape, mașini
de uscare a recoltei, mașină de recoltat,
dispozitive pentru încălzit, mașini de tuns
gardul viu, mașini de ridicat, capote
metalice (părți de mașini), buncăre pentru
descărcare mecanică, mașină de tuns
iarba care planează, unealtă hidraulică de
fixare, unealtă hidraulică pentru tăiat, unelte
hidraulice, mașini de făcut înghețată, mașini
de găurit cu percuție, ventilator industrial,
aspirator de uz industrial, fierăstrău
mecanic, frământătoare mecanice, cuțite
de cositoare, mașini de tăiat pe bază
de laser, strunguri (mașini-unelte), mașină
de tuns gazon, racletă pentru gazon,
lifturi, gater de bușteni, despicător de
lemne, pompe de gresare, mașini pentru
fabricarea pastelor comestibile, mașini
de tocat carne, râșnițe de uz casnic,
altele decât cele manuale, fierăstrău cu
roată dințată conică, cultivatoare electrice,
motoare pentru bărci, unealtă universală,
mașini pentru fabricarea tăițeilor, mașini de
sudură și de tăiere cu oxi-acetilenă, mașini
de tăiat prin sudură cu oxigen acetilenă,
dispozitive de tăiere cu oxigen, mașini
de mortezat, raboteză (maşini), pluguri,
brăzdare de plug, pompe pneumatice,
mașină pentru șlefuire, mașină acționată pe
bază de pulbere, unelte acționate electric,
aparat de curățat cu presiune mare, mașini
de pudlare, mașini de greblare, concasor,
secerătoare-legătoare, mașină de legare
cu sârmă (fir), fierăstrău electric, mașini
pentru sortarea boabelor de orez, mașini
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de șlefuit pentru orez sau orz, mașini
pentru plantarea orezului, mașini de curățat
orez, utilaje (maşini) de construcție a
drumurilor, mașină de curățat străzile, roboți
(mașini), unelte rotative, router (aparat),
mașină de șlefuit, fierăstraie, scarificator
(mașină agricolă), mașină pentru nivelarea
betonului, șurubelniță, mașini de cusut,
mașini de cusut de uz casnic, foarfeci
electrice, tocător, unealtă pentru cosit iarba
și grădinărit, suflantă de zăpadă, aparate de
lipit pentru mașinile de tăiere care operează
cu gaz, aparate de sudură acționate cu
gaz, arzătoare de sudare, acționate cu
gaz, mașini electrice de sudură, lămpi de
lipit, semănătoare (mașini), uscătoare cu
centrifugă pentru uz casnic (neîncălzite),
separatoare de tulpini (mașini), demaroare
pentru motoare, mașini pentru finisarea
funiilor de paie, mașini de sudare pe
bază de unde supersonice, fierăstrău
de banc, mașină de capsat, mașini de
întors fânul, mașini de spălat textile de
uz industrial, mașină pentru tăiat plăci
ceramice, cultivator (maşină), compactoare
de gunoi (maşini), mistrie (maşini de frezat),
pluguri pentru îndepărtarea gazonului,
mașini de sudură cu unde ultra, fierăstrău
universal, saci pentru aspiratoare, tuburi
pentru aspiratoare de praf, aspiratoare,
aspiratoare de uz industrial, mașini
de ambalat în vid, ascensoare pentru
vagonete, mașini de spălat rufe, mașini de
spălat, mașini de spălat de uz industrial,
concasoare de gunoi, pompă de apă,
mașini de sudură pe bază de unde,
mașini de plivit, mașini electrice de sudat,
vânturătoare, cheie fixă, mașini de stors
rufe.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06056
(151) 20/09/2017
(732) CANGO TECHNOLOGIES SRL,

STR. MIHAI BRAVU NR. 118A,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, OLTENIŢA,
915400, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

CANGO YouKnowEverything
(591) Culori revendicate:negru (Pantone

Process Black C), albastru
(Pantone Process Cyan C),
portocaliu (Pantone 021C), galben
(Pantone 012C), verde (Pantone
368C), albastru (Pantone 2727C)

(531) Clasificare Viena: 26.11.11;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.15

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

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
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digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software
de calculator, extinctoare, componente
electrice şi electronice, componente
electrice şi electronice pentru motoare
de autovehicule şi pentru autovehicule,
componente electronice pentru card-uri
de memorie cu miniprocesor, aparate
telematice, aparate terminale telematice,
software telematic, echipamente pentru
colectarea de date (inclusi în domeniul
telematicii), software de calculator pentru
colectarea de date de localizare,
hardware (programe) de calculator pentru
culegerea de date de localizare,
componente hardware cu memorie,
hardware (programe) pentru comunicarea
de date.
37. Instalare de hardware pentru
sisteme informatice, servicii de reparaţii
pentru următoarele produse: 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, componente
electrice şi electronice, componente
electrice şi electronice pentru motoare
de autovehicule şi pentru autovehicule,
componente electronice pentru card-uri
de memorie cu miniprocesor, aparate
telematice, aparate terminale telematice,

software telematic, echipamente pentru
colectarea de date (inclusiv în domeniul
telematicii), software de calculator pentru
colectarea de date de localizare, hardware
de calculator pentru culegerea de date
de localizare, componente electrice şi
electronice pentru motoare de autovehicule
şi pentru autovehicule, componente
hardware cu memorie, hardware pentru
comunicarea de date.

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, software ca
serviciu, instalare de software, proiectare
software, închiriere de software, actualizare
de software, servicii de personalizare de
software, întreţinere de software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06057
(151) 20/09/2017
(732) CANGO TEHNOLOGIES SRL,

STR. MIHAI BRAVU NR. 118A,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, OLTENIŢA,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

N XO NEAR FUTURE
(591) Culori revendicate:gri, albastru,

portocaliu, galben, verde
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(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 26.11.08; 27.05.08

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

9. Aparate telematice, aparate terminale
telematice, software telematic, componente
electrice şi electronice, componente
electrice şi electronice pentru motoare
de autovehicule şi pentru autovehicule,
echipamente pentru colectarea de date
în domeniul telematicii, componente
hardware cu memorie în domeniul
telematicii, hardware pentru comunicarea
de date în domeniul telematicii.
37. Instalare de hardware pentru sisteme
informatice în domeniul telematicii, servicii
de reparaţii pentru urmatoarele produse:
componente electrice şi electronice,
componente electrice şi electronice pentru
motoare de autovehicule şi pentru
autovehicule, echipamente de colectarea
a datelor în domeniul telematicii, aparate
telematice, aparate terminale telematice,
componente hardware cu memorie în
domeniul telematicii, hardware pentru
comunicarea de date în domeniul
telematicii.
42. Software ca serviciu în domeniul
telematicii, proiectare software în domeniul
telematicii, închiriere de software în
domeniul telematicii, actualizare de
software în domeniul telematicii, instalare
de software în domeniul telematicii, servicii
de personalizare de software în domeniul
telematicii, întreţinere de software în
domeniul telematicii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06058
(151) 20/09/2017
(732) ELENA VLASIN, STR. POIANA

LUI STECHIL NR. 9, BL. 3, AP.
203, BRAŞOV, ROMANIA

(540)

RODOS
(591) Culori revendicate:maro deschis,

alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.21; 25.07.15

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06059
(151) 20/09/2017
(732) ELENA VLASIN, STR. POIANA

LUI STECHIL NR. 9, BL. 3, AP.
203, BRAŞOV, ROMANIA

(540)

C Systems
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(591) Culori revendicate:portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.02.07

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06060
(151) 20/09/2017
(732) XPRESS AUTO SPA SRL, ŞOS.

GIURGIULUI NR. 16, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ȘOS.
BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE,
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP. 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SPELI-SINGUR.RO
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.01.05

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

7. Instalaţii de evacuare a prafului pentru
curăţenie, instalaţii de spălat sau de curăţat
pentru vehicule, instalaţii de spălat sau
curăţat a maşinilor, aparate de spălat, de
curăţat şi de indepartare a prafului, maşini
de spălat.

37. Spalatorii auto, spălarea vehiculelor,
spălatorii de maşini, curăţarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, dezinfectare, servicii
de spălatorie uscată, închirierea de
aparatura de curatenie, închiriere de maşini
de spălat, închiriere de aparate şi instalaţii
de uscare, îndepartare a prafului, lustruire.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06061
(151) 20/09/2017
(732) TINERVIS GROUP SRL, CALEA

VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Simigerie Matei Patiserie
(591) Culori revendicate:galben, maro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
sj preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, înghetată
comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet
sosuri ( condimente ), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiune afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări pe birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06062
(151) 20/09/2017
(732) MADALINA BRINDUSESCU,

STR. ŞCOLII NR. 13, JUDEŢUL
ILFOV, CIOROGÂRLA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Beauty Art Aesthetics
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.01.16; 25.01.13; 24.09.02

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

44. Clinici medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de
clinici medicale şi de sănatate, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici
şi spitale, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06063
(151) 20/09/2017
(732) TUDOR FELIX LUCUTAR, STR.

PROCOPIE DUMITRESCU NR. 6,
AP. 3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Investments Capital
& Engineering

(591) Culori revendicate:albastru, gri
deschis, gri închis

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.04.15; 05.03.14;
01.15.23; 26.01.03; 26.13.25

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

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06064
(151) 20/09/2017
(732) SC PARCURI INDUSTRIALE

BIHOR SRL, STR. PARCUL
TRAIAN NR. 5, CAMERA 50,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

(540)

INVEST IN BIHOR
(591) Culori revendicate:vişiniu, galben,

gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 26.07.05

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

36. Administrare de imobile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06065
(151) 20/09/2017
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA. 74, BIROU
1, JUDEŢUL GALAŢI, VÂNĂTORI,
ROMANIA

(540)

CELESTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări, vinat, extracte din
came, fructe şi legume conservate, uscate
şi fierte, 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 făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente ), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiune afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06066
(151) 20/09/2017
(732) NICULAI TAND, STR. EROU

IANCU NICOLAE NR. 75 A, SC.
A, ET. 2, AP. A9, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

NICOLAI
(591) Culori revendicate:roșu, mov,

verde, galben, albastru
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(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 27.05.09

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06067
(151) 20/09/2017
(732) GIGI TURLIU, STR. CORNUL

CAPREI NR. 63, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URBAN MARKET
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.08; 26.04.18; 07.01.24

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
intermedier de achizitii (achiziția de produse
- mobilier urban, echipamente pentru locuri
de joaca şi activităţi sportive şi servicii
pentru alte afaceri)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea de mobilier urban, instalare
de echipamente pentru locuri dejoaca şi
activităţi sportive.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, furnizarea
(închirierea) articolelor de recreere,
respectiv mobilier urban, echipamente
pentru locuri de joaca şi activităţi sportive.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06068
(151) 20/09/2017
(732) GIGI TURLIU, STR. CORNUL

CAPREI NR. 63, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Locuri - Joaca.ro
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 05.01.16; 02.05.02;
02.05.03; 02.05.08; 21.03.19

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
intermediere de achiziţii (achiziţia de
produse - mobilier urban, echipamente
pentru locuri de joacă şi activităţi sportive şi
servicii pentru alte afaceri).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea de mobilier urban, instalare de
echipamente pentru locuri de joacă şi
activităţi sportive.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, furnizarea
(închirierea) articolelor de recreere,
respectiv mobilier urban şi echipamente
pentru locuri de joacă şi activităţi sportive.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06069
(151) 20/09/2017
(732) COMENTIS PRO SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 385, JUD.
SIBIU, LOC. SEICA MICA,
ROMANIA
Rareş Iancu Budac, STR.
STRANDULUI NR. 39, AP. 4, JUD.
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
Alecsandru Bogdan Tatu,
CALEA DUMBRĂVII BL. 16, SC.
C, AP. 33, JUD. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

mediaş750
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.05; 27.07.11;
07.01.03; 07.01.25

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, publicitate on-line,
administrare de afaceri, conducerea
afacerilor, lucrări de birou, închiriere
de spaţii publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
producţie de clipuri publicitare, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
managementul activităţilor de impresariat
artistic, managementul afacerilor sportivilor,
furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site, administrarea

comercială a licenţelor, produselor şi a
serviciilor pentru terţi, consultanţă cu
privire la strategia de comunicare în
domeniul relaţiilor publice, prezentare de
produse, concepere material publicitar,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
furnizarea unei piete on-line pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
târguri în scop comercial sau publicitar,
organizare de prezentări de modă în scop
promoţional, servicii de fotocopiere, servicii
de relaţii cu publicul, promovare vânzărilor
pentru terţi, comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, actualizare şi răspândire materiale
publicitare, consilierea consumatorilor,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, distribuire de eşantioane,
demonstraţii cu produse, marketing,
cercetări şi studii de marketing, sondaje de
opinie, publicitate în aer liber, reclame radio
şi tv, aranjare vitrine.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06070
(151) 20/09/2017
(732) WALMARK AS, OLDŘICHOVICE

44, 739 61 , TŘINEC, CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

, STR. TACHE IONESCU NR.
5, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

WALMARK Cel mai
mare susţinător al tău

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
02.09.01

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

3. Produse pentru toaletă, preparate
pentru igiena orală, pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice, articole de parfumerie
şi odorizante, cosmetice, geluri de
masaj, altele decât cele de uz medical,
uleiuri pentru masaj, unguente de uz
cosmetic, spray-uri cu apă minerală de uz
cosmetic, şerveţele impregnate pentru uz
cosmetic, şerveţele impregnate cu produse
cosmetice, preparate cosmetice pentru
slăbire, produse de toaletă nemedicinale,
prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice pentru uz personal, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, uleiuri
pentru parfumuri şi esenţe, aromatizanţi
(uleiuri esenţiale), uleiuri naturale de uz
cosmetic, uleiuri naturale de curăţare,
uleiuri minerale (cosmetice) uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri pentru toaleta personală,
uleiuri eterice, esenţe eterice, deodorante
şi antiperspirante, farduri, săpunuri şi

geluri, preparate pentru baie, produse
pentru epilare şi bărbierit, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate şi tratamente
pentru păr, cosmetice medicale.
5. Produse farmaceutice şi
parafarmaceutice, siropuri medicinale,
extracte din plante medicinale, preparate
cu vitamine, minerale şi produse
multiminerale, infuzii de plante, ierburi
medicinale, substanţe dietetice de uz
medical, ape minerale şi băuturi dietetice
de uz medical, aditivi alimentari de uz
medical, preparate sau hrană din proteine
în scopuri medicale, balsamuri, creme
şi unguente de uz medical, preparate
chimice de uz medical, uleiuri medicinale,
grăsimi de uz medical, plasturi, materiale
pentru pansamente, benzi adezive pentru
uz medical, săruri medicinale, tincturi de
uz medical, extracte din plante medicinale
sau siropuri, concentrate cu proteine
ca suplimente nutritive pentru alimente,
drojdie de uz farmaceutic, suplimente
alimentare cu excepţia celor pentru scopuri
medicinale şi care contin substanţe de
origine animala, suplimente alimentare, cu
excepţia celor terapeutice şi care conţin
substanţe de origine vegetală, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale,
suplimente alimentare şi preparate
dietetice, pansamente, bandaje şi plasturi
medicali, dezinfectanţi şi antiseptice,
deodorante şi purificatoare de aer,
produse medicinale pentru igienă feminină,
produse şi articole medicinale pentru
igienă, preparate şi articole medicinale şi
veterinare, preparate şi articole dentare,
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pe bază de
albumină, antioxidanţi, băuturi (suplimente
dietetice), suplimente dietetice şi nutritive,
suplimente dietetice pentru consumul
uman, alimente dietetice de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
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suplimente alimentare pe bază de laptişor
de matcă, suplimente alimentare pe
bază de enzime, preparate multivitaminice,
alimente pentru diabetici (produse special),
suplimente alimentare proteice, preparate
cu amestec de vitamine, suplimente
vitaminice şi minerale, fibre dietetice,
suplimente dietetice pentru copii mici,
produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice pentru bebeluşi, alimente dietetice
adaptate pentru copii, apă de gură
pentru uz medical, ape de gură de uz
medical, articole absorbante pentru igienă
personală, preparate pentru neutralizarea
mirosurilor, scutece pentru copii şi pentru
incontinenţă, articole sanitare absorbante,
tampoane pentru persoanele care suferă de
incontinenţă, preparate de diagnosticare,
remedii naturale şi farmaceutice, preparate
pentru baie de uz medical, săruri de
baie cu apă minerală, săruri de uz
medical pentru baie, ape minerale pentru
uz medicinal, brăţări antireumatismale,
brăţări de uz medical, preparate cu
oligoelemente pentru consumul uman,
preparate cu oligoelemente pentru consum
uman şi animal, şerveţele impregnate cu
medicamente, plasturi, materiale pentru
pansamente, plasturi cu medicament,
pansamente de uz medical, benzi pentru
venele varicoase, vată hidrofilă, tampoane
de uz medical, tampoane impregnate cu
substanţe medicamentoase, medicamente
be bază de plante, băuturi pe bază de
plante, de uz medicinal, compoziţii din
plante medicinale de uz medical, ceai
medicinal, tablete de uz farmaceutic, creme
farmaceutice, preparate farmaceutice,
loţiuni de piele medicinale, alifii medicinale,
creme de uz medical, pentru îngrijirea
pielii, creme pentru stimularea orgasmului,
creme pentru ameliorarea durerii, creme
pentru mâini de uz medical, poţiuni
medicinale, spray de gură medicinal,
preparate oftalmologice, cataplasme, gumă

de mestecat de uz medical, produse
absorbante pentru igiena personală.
10. Îmbrăcăminte sanitară, aparate şi
instrumente chirurgicale, medicale, dentare
şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru suturi,
dispozitive medicale pentru eliminarea
sau ameliorarea flatulenţei şi a balonării
în tractul digestiv, dispozitive medicale
care au ca efect fuziunea bulelor de
gaze şi, astfel, o mai uşoară absorbţie
sau eliminare a bulelor de gaz din
tractul digestiv, dispozitive medicale cu
efecte anti-spumare, dispozitive medicale
pentru tratarea flatulenţei în tractul
digestiv, pămătufuri pentru curăţarea
cavităţilor corpului, bandaje ortopedice
pentru articulaţii, centuri pentru uz
ortopedic, aparate de masaj, echipament
de fizioterapie şi de recuperare,
dispozitive pentru protecţia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, dispozitive contraceptive, aparate
de imagistică medicală, echipament
chirurgical şi de tratare a rănilor,
măşti şi echipament pentru respiraţie
artificială, îmbrăcăminte medicală, protetică
şi implanturi artificiale, organe artificiale
şi implanturi, dispozitive auditive, proteze
dentare, instrumente ajutătoare ortopedice
şi pentru mobilitate.
35. Servicii publicitare în legatură cu
produsele de îngrijire medicală, substanţe
dietetice, suplimente nutritive, vitamine,
preparate şi substanţe medicale, alimente
şi băuturi de uz medical, alimente şi băuturi
care nu sunt folosite în scopuri medicale,
informaţii şi sfaturi comerciale utile
pentru utilizatori, organizare şi realizare
de evenimente publicitare, prezentări de
companii şi evenimente de recrutare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare, coordonare de evenimente
de informare cu privire la probleme de
afaceri profesionale în domeniul sănătăţii,
promovarea conştientizării opiniei publice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/09/2017

cu privire la necesitatea tratamentului şi
gestionării tulburărilor legate de sănătate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06071
(151) 20/09/2017
(732) WALMARK AS, OLDŘICHOVICE

44, 739 61 , TŘINEC, CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

, STR. TACHE IONESCU NR.
5, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
WALMARK CEL MAI MARE

SUSŢINĂTOR AL TĂU
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate
pentru igiena orală, pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice, articole de parfumerie
şi odorizante, cosmetice, geluri de
masaj, altele decât cele de uz medical,
uleiuri pentru masaj, unguente de uz
cosmetic, spray-uri cu apă minerală de uz
cosmetic, şerveţele impregnate pentru uz
cosmetic, şerveţele impregnate cu produse
cosmetice, preparate cosmetice pentru
slăbire, produse de toaletă nemedicinale,
prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice pentru uz personal, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, uleiuri
pentru parfumuri şi esenţe, aromatizanţi
(uleiuri esenţiale), uleiuri naturale de uz
cosmetic, uleiuri naturale de curăţare,
uleiuri minerale (cosmetice) uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri pentru toaleta personală,
uleiuri eterice, esenţe eterice, deodorante
şi antiperspirante, farduri, săpunuri şi
geluri, preparate pentru baie, produse
pentru epilare şi bărbierit, preparate pentru

îngrijirea pielii, preparate şi tratamente
pentru păr, cosmetice medicale.
5. Produse farmaceutice şi
parafarmaceutice, siropuri medicinale,
extracte din plante medicinale, preparate
cu vitamine, minerale şi produse
multiminerale, infuzii de plante, ierburi
medicinale, substanţe dietetice de uz
medical, ape minerale şi băuturi dietetice
de uz medical, aditivi alimentari de uz
medical, preparate sau hrană din proteine
în scopuri medicale, balsamuri, creme
şi unguente de uz medical, preparate
chimice de uz medical, uleiuri medicinale,
grăsimi de uz medical, plasturi, materiale
pentru pansamente, benzi adezive pentru
uz medical, săruri medicinale, tincturi de
uz medical, extracte din plante medicinale
sau siropuri, concentrate cu proteine
ca suplimente nutritive pentru alimente,
drojdie de uz farmaceutic, suplimente
alimentare cu excepţia celor pentru scopuri
medicinale şi care contin substanţe de
origine animală, suplimente alimentare, cu
excepţia celor terapeutice şi care conţin
substanţe de origine vegetală, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale,
suplimente alimentare şi preparate
dietetice, pansamente, bandaje şi plasturi
medicali, dezinfectanţi şi antiseptice,
deodorante şi purificatoare de aer,
produse medicinale pentru igienă feminină,
produse şi articole medicinale pentru
igienă, preparate şi articole medicinale şi
veterinare, preparate şi articole dentare,
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pe bază de
albumină, antioxidanţi, băuturi (suplimente
dietetice), suplimente dietetice şi nutritive,
suplimente dietetice pentru consumul
uman, alimente dietetice de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de laptişor
de matcă, suplimente alimentare pe
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bază de enzime, preparate multivitaminice,
alimente pentru diabetici (produse special),
suplimente alimentare proteice, preparate
cu amestec de vitamine, suplimente
vitaminice şi minerale, fibre dietetice,
suplimente dietetice pentru copii mici,
produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice pentru bebeluşi, alimente dietetice
adaptate pentru copii, apă de gură
pentru uz medical, ape de gură de uz
medical, articole absorbante pentru igienă
personală, preparate pentru neutralizarea
mirosurilor, scutece pentru copii şi pentru
incontinenţă, articole sanitare absorbante,
tampoane pentru persoanele care suferă de
incontinenţă, preparate de diagnosticare,
remedii naturale şi farmaceutice, preparate
pentru baie de uz medical, săruri de
baie cu apă minerală, săruri de uz
medical pentru baie, ape minerale pentru
uz medicinal, brăţări antireumatismale,
brăţări de uz medical, preparate cu
oligoelemente pentru consumul uman,
preparate cu oligoelemente pentru consum
uman şi animal, şerveţele impregnate cu
medicamente, plasturi, materiale pentru
pansamente, plasturi cu medicament,
pansamente de uz medical, benzi pentru
venele varicoase, vată hidrofilă, tampoane
de uz medical, tampoane impregnate cu
substanţe medicamentoase, medicamente
be bază de plante, băuturi pe bază de
plante, de uz medicinal, compoziţii din
plante medicinale de uz medical, ceai
medicinal, tablete de uz farmaceutic, creme
farmaceutice, preparate farmaceutice,
loţiuni de piele medicinale, alifii medicinale,
creme de uz medical, pentru îngrijirea
pielii, creme pentru stimularea orgasmului,
creme pentru ameliorarea durerii, creme
pentru mâini de uz medical, poţiuni
medicinale, spray de gură medicinal,
preparate oftalmologice, cataplasme, gumă
de mestecat de uz medical, produse
absorbante pentru igiena personală.

10. Îmbrăcăminte sanitară, aparate şi
instrumente chirurgicale, medicale, dentare
şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru suturi,
dispozitive medicale pentru eliminarea
sau ameliorarea flatulenţei şi a balonării
în tractul digestiv, dispozitive medicale
care au ca efect fuziunea bulelor de
gaze şi, astfel, o mai uşoară absorbţie
sau eliminare a bulelor de gaz din
tractul digestiv, dispozitive medicale cu
efecte anti-spumare, dispozitive medicale
pentru tratarea flatulenţei în tractul
digestiv, pămătufuri pentru curăţarea
cavităţilor corpului, bandaje ortopedice
pentru articulaţii, centuri pentru uz
ortopedic, aparate de masaj, echipament
de fizioterapie şi de recuperare,
dispozitive pentru protecţia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, dispozitive contraceptive, aparate
de imagistică medicală, echipament
chirurgical şi de tratare a rănilor,
măşti şi echipament pentru respiraţie
artificială, îmbrăcăminte medicală, protetică
şi implanturi artificiale, organe artificiale
şi implanturi, dispozitive auditive, proteze
dentare, instrumente ajutătoare ortopedice
şi pentru mobilitate.
35. Servicii publicitare în legatură cu
produsele de îngrijire medicală, substanţe
dietetice, suplimente nutritive, vitamine,
preparate şi substanţe medicale, alimente
şi băuturi de uz medical, alimente şi băuturi
care nu sunt folosite în scopuri medicale,
informaţii şi sfaturi comerciale utile
pentru utilizatori, organizare şi realizare
de evenimente publicitare, prezentări de
companii şi evenimente de recrutare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare, coordonare de evenimente
de informare cu privire la probleme de
afaceri profesionale în domeniul sănătăţii,
promovarea conştientizării opiniei publice
cu privire la necesitatea tratamentului şi
gestionării tulburărilor legate de sănătate.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06072
(151) 20/09/2017
(732) SC FLORINSTAL IMPEX SRL,

INTRAREA DIACULUI NR.
6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

URALMASH
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.15.11

(511) Produse si/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.
8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, regruparea în
avantajul terților a produselor din clasele 7
și 8.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06073
(151) 20/09/2017
(732) SC Media Net SRL, STR.

VENCZEL JOZSEF NR. 19, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530192, ROMANIA

(540)

transindex
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.07; 05.05.20; 05.05.21;
01.03.12

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

42. Găzduire de portaluri web.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06074
(151) 20/09/2017
(732) RĂZVAN ŞTEFAN PUNGĂ,

BD. ION MIHALA CHE NR.
42-52, BL. 35, SC. C, ET. 8, AP.
110, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ULTRON READY BATTERIES
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.04; 01.15.03

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

9. Baterii auto.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou şi, în special servicii de
comercializare a bateriilor auto.
40. Servicii de reciclare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



Erată

Referitor la depozitul M2017/06022, publicat în data de
26.09.2017, dintr-o eroare materială denumirea mărcii a fost
publicată greşit, corect fiind EI NU ABANDONEAZA! TU
DONEAZA!



Erată

Referitor la depozitul M2017/06021, publicat în data de
26.09.2017, dintr-o eroare materială denumirea mărcii a fost
publicată greşit, corect fiind THEY DON’T ABANDON! YOU
DONATE!


