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/

321827
Kombinovaná
25.01.2011
30.11.2011
25.01.2011
482620

(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

24.08.2011
(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)

Motyčka Jan
Winterova II. 1088
530 02 Pardubice
Česká republika

1624052
(510)
(35) reklama, internetový obchod s výrobky ve tř. 1-34, pořádání komerčních výstav a veletrhů,
marketing, průzkum a analýza trhu, zprostředkování obchodních záležitostí, poradenství v otázkách
organizování obchodní činnosti, propagace, tvorba reklamy, podpora prodeje reklamou, reklamní služby
s využitím Internetu, poradenství v oblasti reklamy, šíření reklamy a inzerce po Internetu; (38)
informační střediska a kanceláře, elektronická pošta, služby pro šíření informací přes Internet, provoz
internetového rádia, provoz internetové televize, provoz internetové fotogalerie, šíření elektronických
novin; (41) organizování a zprostředkování společenských, sportovních, zábavných, soutěžních a
vzdělávacích akcí (kurzy, školení, semináře, prezentace), organizování výstav, přehlídek, trhů a veletrhů
nekomerčního charakteru, vydavatelská a nakladatelská činnost, vydávání a publikování dat na Internetu
spadající do této třídy.
Třídy výrobků a služeb:
35, 38, 41
**
***** Ing. Zdeněk Kučera
1624052
(740)
Dlouhá 207 (P.O.BOX 92)
763 15 Slušovice
1624052
***
1624052
1624052

1624052
1624052

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

321827
482620

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

(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)

(531) 29.1.1, 29.1.8, 27.5.1, 27.7.19, 27.7.11

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

