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/

300319
Kombinovaná
02.05.2008
03.09.2008
02.05.2008
458716

(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

28.05.2008
(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

1064216
(510)
(35) prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamní doby v
komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, reklama
(propagace), reklamní agentury, reklamní materiály (pronájem -), reklamní materiály (aktualizování-),
reklamní materiály (zasílání zákazníkům -), reklamní nebo inzertní materiály (rozšiřování -), reklamní
plochy (pronájem -), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, služby v
oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a
inzertních textů, vyhledávání sponzorů, vylepování plakátů; (41) agentury (umělecké módní), diskotéky
(služby), elektronické publikování, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, filmové
promítačky a jejich příslušenství (pronájem -), filmy (půjčování -), pořádání koncertů (organizace a -),
pronájem audio nahrávek, pronájem kinematografických filmů, předprodej vstupenek, půjčování
filmových promítaček a příslušenství, půjčování filmů, půjčování kinofilmů, rozhlasová zábava,
rozhlasové a televizní programy (výroba -), služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní
účely, služby v oblasti prodeje vstupenek (zábava), studia (filmová -), výroba rozhlasových a televizních
programů, zábava (služby -), zábava (televizní -); (43) bary (služby -), bufety, kavárny, restaurace.
Třídy výrobků a služeb:
35, 41, 43
**
*****
1064216

(740)

1064216
***
1064216
1064216
1064216
1064216

Ing. Zdeněk Kučera
Dlouhá 207 (P.O.BOX 92)
763 15 Slušovice

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

300319
458716

/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, 26.4.15, 27.1.16, 27.1.9, 5.5.19, 1.3.2, 1.3.15

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

