Úřad prumyslového vlastnictví

zapsal podle~ 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., v platném

znění,

do

rejstříku

,

OCHRANNOUZNAMKU
číslo

320092
s dále uvedenými údaji.

V Prue dne: 24.08.20 ll

Za sprá,nost:

~;de-/
Lenka Dejmlová
referentk.a oddělení rejstříkC1

(lil) Číslo zápisu:
Druh známky:

320092
Slovní

(220) Datum podáni:
( 151) Datum zápisu:
(320) Vznik práva

13.02.2009
24.08.2011

přednosti:
13.02.2009
(210) Číslo spisu:
465823
(442) Datum Lveřejnění
přihlášky:
18.05.20 ll
/číslování dle INID kódůstandard OMPI/

(730) Vlastník
(551) Záznam o kolektivní
.tnámce
(510) Seznam výrobků a sluLeb
( 156) Obnova .l.ápisu
(791) Licenční smlouvy
(800)
(740)
( 180)
(500)

Mezinárodní zápisy
Zástupce vlastníka
Zánik práv k ochranné Lnámce
Jiná prá\a. ostatní rozhodné
údaje

Toto osvědčení obsahuje údaje z rejstNku ochrann;'ch známek platné ke dni l'ydání této
listiny
(730)

FOTOTRADE s.r.o.
Evropská 176/16
160 41 Praha 6
Česká republika

(51 O)

(I) chemické v)·robk; pro prumyslové a vědecké účely, zemědělství, zahradnictví,
lesnictví, umě l é pryskyřice, plastické hmoty v surovém stavu (v prášku, pastách, v
tekutém sta\ u), půdní hnojiva přírodní a umělá, prostředl...)' pro kalení, pro svařování,
pro konzervaci potravin, třísloviny, průmyslová pojidla, rtuť, antimon, alkalické a
alkalicko zemité kovy. bauxit, hasební prostředky a hasicí látky, posypové soli, vše
výše uvedené s výjimkou v)-robku pro fotografii; (9) přístroje a nástroje vědecké,
námořní, geodetické, optické, přístroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci,
regulaci nebo řízení clek.-trict...ého proudu, přístroje pro válení. měření, signalizaci,
kontrolu (inspekci), l'.áchranu a přístroje pro vyučování, magnetické nosiče
zvukových zá.mamů, gramofonové desky. automatické distributor) a mcchanism;
pro přístroje na mince, zapisovací pokladn). počítací stroje. přístroje pro zpracování
informací, počítače, hasicí přístroje, ruční elektrické svářečky, elektrické žehličky.
elektrické zapalovače v automobilech, speciální záchranné oděv}. ochranné oděv;
proti úraLům. sportovní dýchací přístroje, elektronické hry používané výhradně s TV
přijímačem, sluneční brýle, brýle. monokly, zvětšovací skla a čočky, divadelní
kukátl...a, magnetofonové pásky a kuety. CD, CD-ROM, t...opírovací stroje, software.
vše výše uvedené s výjimkou výrobkí'1 pro fotografii; ( 16) papír a výrobky z papíru s
výjimkou tist...ovin a fotografií, lepenka a t...artoná2ní výrob!...;. psací potřeb;, lepidla
kancelářská a pro domácnost, tužky, pastely, uhly, štětce, psací stroje, kancelářské
potřeby kromě nábytku. školní sešity. skicáky. pastelky, tuhy, guma na mazání.
ořezávátk.a, ořezávátk.a-strojt...;. penál;, papírové ubrousky, kapesnít...y a pleny, p)tle
a sáčt...y z plastických hmot pro obalovou techniku, papírové obaly, obrazy,
omalovánk). obtisk), !...art). razítka a razidla. písmena pro tisk.árn). tiskařst...é štočt...y.
kopírovací zařízení (cyklostyl)).
Třídy

výrobkl1 a slu.leb:
I. 9, 16

(740)

UNIPATENT
Ing. Jiří Chlustina
Jana Masaryka 43-47
120 00 Praha 2

Znění
(111) Číslo zápisu:
(210) Číslo spisu:

nebo vyobrazení ochranné známky
320092
465823

(č íslování dle INID kódu/
standard OMPII

(540)
(526)
(558)

(591)
(56 1)
(531)

Reprodukce ochranné Lnámk}
Omezení rozsahu ochrany
Informace o ochranné známce
tvořené pouze barvou nebo
kombinací barev
Informace o nárokovan)ch barvách
Přep i s do latinky
Tříd)' obra.lOv)·ch pn ku

(540)

FOTOTRADE

