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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:
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(730)
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Vlastník
Záznam o kolektivní ochranné známce
Seznam výrobků a služeb
Obnova zápisu
Licenční smlouvy

(800) Mezinárodní zápisy
(740) Zástupce vlastníka

24.01.2007
(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

963661
(510)

(3) kolínská voda, kosmetické neceséry, kosmetické přípravky, kosmetické přípravky pro zeštíhlení,
kosmetické přípravky pro zvířata, kosmetika, krém na obuv, květinové parfémy, lešticí přípravky,
leštidla na obuv, mýdla, neceséry, oleje čisticí, parfémy, politury, prací prostředky, šampóny, toaletní
přípravky, toaletní voda, voda po holení; (9) automaty hudební, hrací skříně, automaty prodejní, brýle,
brýle proti slunci, brýle sluneční, brýlové obroučky, dalekohledy, hrací přístroje fungující po připojení
na televizní přijímače, televizní hry, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, hudební automaty,
nosiče zvukových nahrávek, ochranné brýle pro sportovní účely, ochranné helmy pro sportovní účely,
pouzdra na brýle; (14) servisy stolní z drahých kovů, slitiny drahých kovů, sochy z drahých kovů,
soupravy čajové z drahých kovů, soupravy kávové z drahých kovů, spony do kravat, strojky hodinové,
svícny z drahých kovů, špendlíky do kravat, šperkovnice z drahých kovů, šperky, šperky z jantaru,
špičky cigaretové z drahých kovů, tabatěrky z drahých kovů, umělecká díla z drahých kovů, zlatnické
zboží, kromě příborů; (16) dopisní papír, kancelářské potřeby, pastelky, penály, pera plnicí, podložky
pod pivní sklenice, potřeby na psaní, pouzdra na pera, prospekty, psací podložky, psací soupravy,
razítka, školní potřeby, (18) kufry, kufry cestovní, kufříky, kufříky diplomatické, kufříky na doklady,
kufříky na toaletní potřeby, kůže, obaly na deštníky, obaly na oděvy (cestovní), peněženky; (25) bundy
sportovní, bundy sportovní s kapuci, čepice, saka, sandály, spodní prádlo, svetry, svetry silné vlněné,
svrchní kabáty, šály, šály na krk, šátky kolem krku, šaty dámské, kalhoty, kalhoty jezdecké krátké,
konfekce, košile, oděvy, pásky ke kalhotám, pláště, pláště pracovní, pláštěnky, pletené zboží, rukavice,
vesty, zimníky, kožešinové štoly, kravaty; (32) aperitivy nealkoholické, koktejly nealkoholické,

minerální vody (nápoje), nápoje iontové, nealkoholické nápoje, ovocné šťávy, pivo, soda, stolové vody,
šumivé nápoje, zázvorové pivo; (33) alkoholické nápoje, s výjimkou piv, brandy, destilované nápoje,
extrakty alkoholové, gin, griotka, koktejly, lihoviny, likéry, rum, víno, vodka, whisky; (34) cigarety,
doutníky, dýmky, skřínky na doutníky se zvlhčovačem, tabák, tabatěrky, zápalky, zapalovače kuřácké;
(43) bary (služby -), bufety, hotelové služby, jídelny a závodní jídelny, kavárny, penzióny, restaurace,
samoobslužné restaurace.
Třídy výrobků a služeb:
3, 9, 14, 16, 18, 25, 32, 33, 34, 43
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*****
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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
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289777
434124

(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)

TURF

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

