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/

312981
Kombinovaná
19.11.2009
07.07.2010
19.11.2009
472208

(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

31.03.2010
(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

1464877
(510)
(3) kosmetické přípravky, kosmetika, kosmetické lubrikační přípravky ve formě tekutých disperzí,
emulzí, gelů, čisticí mléko pro toaletní účely, gely, krémy, masky, oleje, peelingy, přípravky na holení,
lak na vlasy, mýdla, opalovací přípravky (kosmetika), opalovací přípravky (opalovací krémy), pleťová
voda pro kosmetické účely, kosmetické přípravky pro pěstění pokožky, pomády pro kosmetické účely,
šampóny, kondicionéry, toaletní přípravky; (41) výchovné a vyučovací, vzdělávací a zábavní služby,
organizace a pořádání sportovních a výchovných akcí, pořádání tělovýchovných kurzů, organizace a
pořádání sportovních soutěží a závodů, provozování sportovních zařízení, saun a bazénů v rámci třídy,
kluby zdraví, elektronické publikování, vydávání elektronických knih a časopisů on-line se zaměřením
na zdravý životní styl a péči o tělo, poradenství sportovní; (44) aromaterapeutické služby, farmaceutické
poradenství, fyzioterapie, kadeřnické salóny, manikúra, masáže, psychologické poradenství, salóny
krásy, zkrášlovací salóny, ošetřovatelské služby, provozování zařízení sloužících k regeneraci a
rekondici v rámci třídy, kosmetické, kadeřnické, masérské a jiné služby v péči o pleť, tělo a vlasy,
provozování solária.
Třídy výrobků a služeb:
3, 41, 44
**
*****
1464877

(740)

1464877
***
1464877
1464877
1464877
1464877

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

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

312981
472208

/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, 29.1.7, 26.1.1, 26.1.3, 25.1.25, 28.3, 27.5.9

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

