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/

275409
Kombinovaná
02.02.2005
29.09.2005
02.02.2005
422915

(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

15.06.2005
(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
Česká republika

928605
(510)

(18) batohy, biče, brašny lovecké, diplomatky, chomouty (koňské), imitace kůže, klapky na oči (postroje
pro koně), kostry jezdeckých sedel, kování na postroje, kufříky, kůže, náhubky, nákolenice pro koně,
ohlávky, opratě, pásky kožené, peněženky, podložky pod koňská sedla, pokrývky pro zvířata, popruhy
kožené, postroje, potahy na koňská sedla, řemení jako součást postrojů, řemení kožené, sedla jezdecká,
sedlářské výrobky, šňůry kožené, tašky lovecké, třmeny, udidla, uzdy; (25) boty šněrovací, bundy
sportovní, čelenky, čepice, holínky polovysoké a vysoké, kalhoty jezdecké, klobouky, kování na obuv,
kožešiny (oděvy), leginy, obuv sportovní, oděvy z kůže a z napodobenin kůže, opasky, pásky ke
kalhotám, pokrývky hlavy, rukavice, řemínky prošívací pro obuv, šály, vesty; (28) autíčka na hraní,
dáma (stolní hra), domino (stolní hra), dostihy (hra), hračky, hry společenské a stolní, kostky (stolní
hra), kuželky, mah-jong, masky karnevalové; míče na hraní; panenky, pistolky (hračky), puzzles,
stavebnice (hračky), šachovnice, šachy, šipky (hra), terče, žertovné předměty pro oklamání.
Třídy výrobků a služeb:
18, 25, 28

**
*****
928605

(740)

928605
***
928605
928605
928605
928605

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

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

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

275409
422915

(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) 27.5.4, 26.11.1, 26.2.1

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

