ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Výpis z rejstříku ochranných známek
(111) Číslo zápisu:
Druh známky:
(220) Datum podání:
(151) Datum zápisu:
(320) Vznik práva
přednosti:
(210) Číslo spisu:
(442) Datum zveřejnění
přihlášky:
/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

293829
Slovní
24.05.2007
07.11.2007
24.05.2007
448452

(730)
(551)
(510)
(156)
(791)

Vlastník
Záznam o kolektivní ochranné známce
Seznam výrobků a služeb
Obnova zápisu
Licenční smlouvy

(800) Mezinárodní zápisy
(740) Zástupce vlastníka

01.08.2007
(180) Zánik práv k ochranné známce
(500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje

Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.
(730)

ATTACK MEDIA GROUP, a.s.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4, Krč
Česká republika

1021552
(510)
(3) drogerie, kosmetika, čisticí a prací prostředky, spray na čištění brýlových skel; (9) optické přístroje,
dalekohledy, dálkoměry, optické výrobky všeho druhu, zejména brýle, brýlové obruby, brýle sluneční,
brýle proti slunci, brýle sportovní, brýle ochranné, brýlová skla, čočky kontaktní, čočky optické,
pouzdra na brýle kožená, kovová, plastová, papírová, textilní, brýlové závěsy ze šňůrek či řetízků; (16)
noviny, časopisy, periodický a neperiodický tisk; (21) domácí a kuchyňské potřeby, sklo, porcelán,
hadříky na čištění brýlových skel; (35) reklama, činnost reklamní agentury, reklama mediální, reklama
přes Internet, internetový obchod s výrobky v seznamu zde uvedenými, zprostředkování reklamy,
pořádání komerčních výstav; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost, pořádání kulturních,
společenských, vzdělávacích, zábavních a sportovních akcí.
Třídy výrobků a služeb:
3, 9, 16, 21, 35, 41
**
***** Ing. Zdeněk Kučera
1021552
(740)
Dlouhá 207 (P.O.BOX 92)
763 15 Slušovice
1021552
***
1021552
1021552
1021552

Znění nebo vyobrazení ochranné známky
(111) Číslo zápisu:
(210) Číslo spisu:

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

293829
448452

(540) Reprodukce ochranné známky
(526) Omezení rozsahu ochrany
(558) Informace o ochranné známce tvořené
pouze barvou nebo kombinací barev
(591) Informace o nárokovaných barvách
(561) Přepis do latinky
(531) Třídy obrazových prvků

(540)

OPTOTIP

Pokud se domníváte, že tento výpis obsahuje chyby, obraťte se prosím na ÚPV.

