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RIIKIDE, TEISTE ÜHENDUSTE JA VALITSUSTEVAHELISTE
ORGANISATSIOONIDE KOODID

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CS
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK

Andorra
Araabia
Ühendemiraadid
Afganistan
Antigua ja Barbuda
Anguilla
Albaania
Armeenia
Hollandi Antillid
Angola
Aafrika Regionaalne
Tööstusomandi Organisatsioon (ARIPO)
Argentina
Ameerika Samoa
Austria
Austraalia
Aruba
Aserbaidžaan
Bosnia ja
Hertsegoviina
Barbados
Bangladesh
Belgia
Burkina Faso
Bulgaaria
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Boliivia
Brasiilia
Bahama
Bhutan
Bouvet' saar
Botswana
Beneluxi
Kaubamärgiamet
(BBM) ja Beneluxi
Tööstusdisainilahenduste Amet (BBDM)
Valgevene
Belize
Kanada
Kesk-Aafrika
Vabariik
Kongo
Šveits
Côte d'Ivoire
Cooki saared
Tšiili
Kamerun
Hiina
Kolumbia
Costa Rica
Serbia ja Montenegro
Kuuba
Cabo Verde
Küpros
Tšehhi
Saksamaa
Djibouti
Taani

DM
DO
DZ
EA

EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS

Dominica
Dominikaani
Vabariik
Alžeeria
Euraasia
Patendiorganisatsioon (EAPO)
Ecuador
Eesti
Egiptus
Lääne-Sahara
Siseturu
Ühtlustamise
Amet (kaubamärgid
ja tööstusdisainilahendused) (OHIM)
Euroopa
Patendiamet (EPO)
Eritrea
Hispaania
Etioopia
Soome
Fidži
Falklandi (Malviini)
saared
Mikroneesia
Fääri saared
Prantsusmaa
Gabon
Ühendkuningriik
(Suurbritannia)
Grenada
Gruusia
Ghana
Gibraltar
Gröönimaa
Gambia
Guinea
Ekvatoriaal-Guinea
Kreeka
Lõuna-Georgia ja
Lõuna-Sandwichi
saared
Guatemala
Guinea-Bissau
Guyana
Hongkong
Honduras
Horvaatia
Haiti
Ungari
Ülemaailmse
Intellektuaalomandi
Organisatsiooni
(WIPO) Rahvusvaheline Büroo
Indoneesia
Iiri
Iisrael
Man’i saar
India
Iraak
Iraan
Island

IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK

Itaalia
Jamaica
Jordaania
Jaapan
Kenya
Kõrgõzstan
Kambodža
Kiribati
Komoorid
Saint Kitts ja Nevis
Põhja-Korea
Lõuna-Korea
Kuveit
Kaimanisaared
Kasahstan
Laos
Liibanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Libeeria
Lesotho
Leedu
Luksemburg
Läti
Liibüa
Maroko
Monaco
Moldova
Madagaskar
Marshalli Saared
Makedoonia
Mali
Myanmar (Birma)
Mongoolia
Macao
Põhja-Mariaanid
Mauritaania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldiivid
Malawi
Mehhiko
Malaisia
Mosambiik
Namiibia
Niger
Nigeeria
Nicaragua
Holland
Norra
Nepal
Nauru
Uus-Meremaa
Aafrika Intellektuaalomandi Organisatsioon (OAPI)
Omaan
Panama
Peruu
Paapua Uus-Guinea
Filipiinid
Pakistan

PL
PT
PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TL
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
ZA
ZM
ZR
ZW

Poola
Portugal
Belau
Paraguay
Katar
Rumeenia
Venemaa
Rwanda
Saudi Araabia
Saalomoni Saared
Seišellid
Sudaan
Rootsi
Singapur
Saint Helena
Sloveenia
Slovakkia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somaalia
Suriname
São Tomé ja Príncipe
El Salvador
Süüria
Svaasimaa
Turks ja Caicos
Tšaad
Togo
Tai
Tadžikistan
Türkmenistan
Tuneesia
Tonga
Ida-Timor
Türgi
Trinidad ja Tobago
Tuvalu
Taiwan (Hiina provints)
Tansaania
Ukraina
Uganda
Ameerika
Ühendriigid
Uruguay
Usbekistan
Vatikan (Püha Tool)
Saint Vincent ja
Grenadiinid
Venezuela
Neitsisaared
Vietnam
Vanuatu
Ülemaailmne
Intellektuaalomandi
Organisatsioon
(WIPO) (Rahvusvaheline Büroo)
Samoa
Jeemen
Lõuna-Aafrika Vabariik
Sambia
Zaire
Zimbabwe
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I. KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE OTSUSE TEATED

Avaldatakse vastavalt "Kaubamärgiseaduse" paragrahvile 40. Taotleja õiguse kaubamärgile võib vaidlustada
"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates
kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest.

(210)
(220)
(300)
(310)

Taotl nr
M200001389
Taotl kuup
18.09.2000
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T200001045 (320) 28.03.2000 (330) FI

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna PARIS kasutamiseks.
(731) Taotleja: Oy Sokos Ab
P.O. Box 171, 00511 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Juta-Maris Uustalu
(511)7 Klass 25: pulmakleidid, -ülikonnad ja -kostüümid; pidulikud
kleidid, ülikonnad ja kostüümid; eelpoolnimetatud riietega koos kasutatavad
jalatsid ja peakatted; kõik eelpoolnimetatud kaubad on Prantsusmaalt pärit
ja/või Prantsusmaal disainitud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200100040
10.01.2001

(540)

GOLDMAN
(731) Taotleja: KELLAKESKUS OÜ
Pärnu mnt 388 B, 11612 Tallinn, EE
(511)7 Klass 35: kellade hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200200339
08.03.2002

(540)

DOMINA
(731) Taotleja: AS Domina Management
Narva mnt 13, 10151 Tallinn, EE
(511)8 Klass 12: transpordivahendid, maasõidukid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud

tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; kalendrid; kleebised (kantseleitarbed);
plastist pakkematerjalid, mis ei kuulu teistesse klassidesse.
Klass 25: rõivad; peakatted.

Klass 35: impordi-ekspordikontorid, agentuurid; reklaampindade üürimine; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; andmeotsing arvutifailides (kolmandatele isikutele); oksjonid, enampakkumised;
hotellide ärialane juhtimine; paljundamine (dokumentide); müügikampaaniad, -reklaam (teenus); reklaammaterjali üürimine; turu-uuringud;
reklaam.

Klass 36: investeeringud, kapitalimahutused; maaklerlus,
vahendus, vahendamine; rahavahetus; krediitkaarditeenused; kinnisvaratehingud, sh kinnisvara hindamine; kinnisvara üürimine, rentimine;
kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvaraagentuurid, -kontorid;
kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvaravahendus-teenused; rahalised
tehingud, nimelt rahavahetus; finantsteenused, rahandusteenused.
Klass 39: õhutransport, -veod; laevade, paatide üürimine,
rentimine; kohtade tellimine, reserveerimine (reisid); reiside reserveerimine
ettetellimine; transpordi, sõidukite eeltellimine, reserveerimine; transporditeave, -info; merereiside korraldamine; huvireiside korraldamine; praamitransport, -veod, -vedu; reisijate vedu; bussitransport, -veod; autotransport,
-veod; laevatransport, -veod; raudteetransport, -veod, -vedu; meretransport,
-veondus; reisijate vedu; jõetransport, veondus; autode üürimine; sõidukite
üürimine, laenutus, rentimine; reisijate saatmine, eskortteenused; taksotransport, -veod; autode parkimine; autojuhiteenused; luksuslaevatransport;
kulleriteenused (sõnumite ja kaupade edasitoimetamine); transport,
veondus, vedu; turismikontorid, -bürood (v.a hotellikohtade reserveerimine); vaatamisväärsustega tutvumine (turism).
Klass 41: videolindile salvestamine; diskoteenused; ööklubid;
videofilmide montaaž; ballide, tantsupidude korraldamine; näituste
korraldamine (kultuuriliste või hariduslike); kollokviumide korraldamine ja
läbiviimine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; konverentside
korraldamine ja läbiviimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine;
sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; iludusvõistluste korraldamine,
haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; loteriide korraldamine;
klubiteenused (meelelahutus või haridus); puhketingimuste loomine;
puhkelaagriteenused (meeleahutus); televisioonimeelelahutussaated;
karaoketeenused; golfimänguvahenditega varustamine; spordivahenditega
varustamine; lõbustushallide teenusteks tingimuste loomine; helisalvestiste
üürimine, laenutus; helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus;
videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; videomagnetofonide
üürimine, laenutus; videofilmide üürimine, laenutus; spordivarustuse
üürimine, laenutus (v.a sõidukid); raadio meelelahutus-, lõbustussaated,
raadiomeelelahutus; meelelahutusteenused, meelelahutuskunstnike
teenused; pidude korraldamine (meelelahutus); tõlkimine; kasiinode
seadmestamine (hasartmängud); orkestriteenused; lindistusstuudioteenused;
kasvatus-, haridusteenused; etenduste lavastamine, produtseerimine.
Klass 42: arhitektuur; arvutisüsteemide analüüs; arvuti
andmebaaside taastamine; graafiline kujundus; tehnilised projektiuuringud;
inseneriteenused; tarkvara installeerimine; arvutiriistvara-alased konsultatsioonid, nõuanded; sisekujundus; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine (mitte füüsiline muundamine); arvutisüsteemide projekteerimine;
arvutite rentimine, üürimine, laenutus; arvutitarkvara üürimine, laenutus;
veebisaitide majutamine, hostimine; dubleerimine (arvutiprogrammide);
arvutitarkvara kujundamine; veebisaitide loomise ja haldamise teenus;
arvutiprogrammide koostamine; pakendidisain, -kujundus; tööstusdisain,
tootekujundus.
Klass 43: elamispinna tähtajaline üürimine; koosolekuruumide
üürimine, rentimine; matkakodud, turismibaasid; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine,
ettetellimine; elamispinna tähtajaline ettetellimine, reserveerimine; hotellid;
kohvikud; einelauad; selvekohvikud, kafeteeriad, motellid; pansionaadid,
kostikohad; puhkelaagriteenused (majutus); laagriplatsiteenused.
Klass 44: saunad (avalikud), hügieeniotstarbeks; saunad (Türgi);
taastusravipansionaadid, järelravipansionid; maniküür; massaaž; ilusalongid; sanatooriumid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200201142
30.07.2002

8

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 10/2004
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 29: piimatooted, sh või.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300242
19.02.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EESTIMAA ning tähise
KAUBANDUSE AS kasutamiseks klassis 16 ning
sõnade kombiantsiooni EHTNE TALUVÕI
EESTIMAA PIIMAST ja ülejäänud kirjeldava ja
selgitava teksti kasutamiseks klassis 29.
(591) Värvide loetelu: hõbedane, kollane, must, punane,
sinine, valge, roheline.
(731) Taotleja: Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ
Paneeli 2a, 11415 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 29: piimatooted, sh või.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnaühendi WEBMEDIA kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: roheline, must.
(731) Taotleja: AS WebMedia
Soola 8, 51013 Tartu, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 42: andmesidesüsteemide projekteerimine, arendamine
ning hooldamine; graafiliste lahenduste väljatöötamine Internetis ja
programmeerimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

Movex

M200201143
30.07.2002

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade EESTI ja EESTIMAA ning
tähise KAUBANDUSE AS kasutamiseks klassis 16
ning sõnade kombiantsiooni TRADITSIOONILINE
EESTI VÕI EESTIMAA PIIMAST ning ülejäänud
kirjeldava ja selgitava teksti kasutamiseks
(591) Värvide loetelu: hõbedane, punane, must, kollane,
sinine, valge, roheline.
(731) Taotleja: Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ
Paneeli 2a, 11415 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad

M200300384
14.03.2003

(731) Taotleja: Intentia Oy
Keilaranta 5, 02150 Espoo, FI
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: arvutitarkvara.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; ärijuhtimise,
äritegevuse organiseerimise ja administreerimise alased konsultatsioonid ja
juhtimisabi; tootmisjuhtimise, materjalide juhtimise, tellimuste töötlemise,
kontoriarenduse, palgakorralduse ja personalijuhtimise alased konsultatsioonid; finantsjuhtimise alased konsultatsioonid, mis kuuluvad klassi 35;
arvutite välisseadmete ning arvutiprogrammide müümisel klientidele
osutatavad infoteenused; arvutiandmebaasidesse info kogumine, süstematiseerimine ja väljastamine, sh Interneti või muu andmevõrgu abil; andmeotsing arvutiandmebaasides (kolmandatele isikutele); äriinfo.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised teenused;
arvutitarkvara uuringud, kujundamine, installeerimine, seadmestamine,
hooldus ja ajakohastamine; arvutite riistvara, nende osade ja lisaseadmete
ajakohastamine; arvutiprogrammeerimine; spetsialisti konsultatsioonid
arvutite ja arvutiprogrammide valdkonnas; arvutite, arvutite välisseadmete
ja arvutitarkvara liisimine ja rentimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

M200300460
28.03.2003
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
VÕRUMAA ÄRIKLUBI kasutamiseks.
(731) Taotleja: MTÜ Võrumaa Äriklubi
Männiku 43a, 65609 Võru, EE
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 16: ajalehed, ajakirjad; trükised, sh visiitkaardid,
blanketid, ümbrikud; kirjatarbed, sh pastakad; pitsatid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

teenused, digitaalsete sertifikaatide väljastamis- ja makseteenused.

(210)
(220)
(300)
(310)

Taotl nr
M200300630
Taotl kuup
28.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
76/464279 (320) 28.10.2002 (330) US

(540)

M200300475
01.04.2003

(540)

CRAZY SOURS
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SOURS kasutamiseks.
(731) Taotleja: Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnu- ja ulukiliha; meretoit; konservitud,
kuivatatud, töödeldud või kuumtöödeldud puu- ja köögivili; kõigist
eelnimetatud toodetest valmistatud valmissegud; piimatooted; vahud,
vahukreemid, jahutatud magustoidud; piimajoogid, maitsestatud piimajoogid; piimatoodetest valmistatud joogid; supid; magusad määrded,
maitsestatud määrded; salatid; joogid, täidised, näksid, suupisted ja
väikesed eined; valmistoidud ja toiduvalmistusained; proteiinirikkad
toiduained; dipikastmed; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud
toidu(aine)d.
Klass 30: riis, pasta (makarontooted); teravili ja teraviljasaadused; tee, kohv, kakao; joogišokolaad, kohviessentsid ja -ekstraktid,
kohvi ja siguri segud, sigur ja sigurisegud, kõik kasutamiseks kohvi
aseainena; mittemeditsiinilised maiustused; kondiitritooted, koogid,
biskviidid; toidujää, jäätis, jäätise-tooted, külmutatud jogurt, külmutatud
maiustused; jahutatud magustoidud, vahud, vahukreemid, šerbett; leib, sai;
lehttainas; joogid, täidised; magusad määrded, maitsestatud määrded,
näksid, suupisted ja väikesed eined, valmistoidud ja toiduvalmistusained;
šokolaad; pitsad, pitsapõhjad; kastmed, täidised ja katted pitsadele; pasta(makaroni-) ja riisitoitude kastmed; salatikastmed; majonees; kastmed;
dipikastmed; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud toidu(aine)d;
kõik loetletud kaubad kuuluvad klassi 30.

(210)
(220)
(300)
(310)

Taotl nr
M200300629
Taotl kuup
28.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
76/464336 (320) 28.10.2002 (330) US

(540)

VERISIGN TRUST NETWORK
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
TRUST NETWORK kasutamiseks.
(731) Taotleja: VeriSign, Inc.
21355 Ridgetop Circle, Mailstop LS3-3-4,
Dulles, Virginia 20166, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 35: äriteenused, nimelt taotleja partneritele ja edasimüüjatele osutatavad juhitud avalike võtmetega infrastruktuuri (PKI)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
TRUST NETWORK kasutamiseks.
(731) Taotleja: VeriSign, Inc.
21355 Ridgetop Circle, Mailstop LS3-3-4,
Dulles, Virginia 20166, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 35: äriteenused, nimelt taotleja partneritele ja edasimüüjatele osutatavad juhitud avalike võtmetega infrastruktuuri (PKI)
teenused, digitaalsete sertifikaatide väljastamis- ja makseteenused.

(210)
(220)
(300)
(310)

Taotl nr
M200300681
Taotl kuup
30.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/235366 (320) 08.04.2003 (330) US

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust pudeli väliskuju kasutamiseks.
(731) Taotleja: Diageo North America, Inc.
6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300784
21.05.2003

(540)

SPORTSTER
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(731) Taotleja: H-D Michigan, Inc.,
a Michigan corporation
315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor,
Michigan 48103, US
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 28: mängud, spordi- ja võimlemisriistad, mis ei kuulu

61101 Tartu maakond, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest

valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); paberist, papist, puust ja plastist pakkematerjal, mis ei kuulu
teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed.
Klass 29: piimatooted, sh juust.

teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300807
26.05.2003

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300940
17.06.2003

(540)

KAVAL-ANTS

(540)

(731) Taotleja: AS Ösel Foods
Reola, Ülenurme vald, 61701 Tartu maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gseervesi.

(731) Taotleja: Turrones Jose Garrigos, S.A.
Carretera Jijona-Alicante, Km. 3,
Partida Espartal, 03100 Jijona (Alicante), ES
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300945
18.06.2003

(540)

aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool, sinep, äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300892
09.06.2003

(540)

HEMI

(731) Taotleja: AS BCS Infra
Jõe tn 3, 10151 Tallinn, EE
(511)8 Klass 42: arvutiriistvara ja tarkvara projekteerimine ja arendus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300961
20.06.2003

(540)
(731) Taotleja: DaimlerChrysler Corporation
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 12: mootorsõidukid ja nende osad; mootorsõidukite
mootorid ja nende osad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300924
17.06.2003

(540)

KÕIK HIIRED
ARMASTAVAD
JUUSTU
(731) Taotleja: Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ
Kaarlijärve küla, Rannu vald,

SMIRNOFF CITRUS TWIST
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
CITRUS TWIST kasutamiseks.
(731) Taotleja: Diageo North America, Inc.
6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300962
20.06.2003

(540)

SMIRNOFF GREEN APPLE TWIST
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
GREEN APPLE TWIST kasutamiseks.
(731) Taotleja: Diageo North America, Inc.
6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300994
27.06.2003

(540)

M200300963
20.06.2003

(540)

SMIRNOFF ORANGE TWIST
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatiooni
ORANGE TWIST kasutamiseks.
(731) Taotleja: Diageo North America, Inc.
6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300964
20.06.2003

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna NASVA, sõna ja arvu
kombinatsiooni ANNO 1996 ja tähise 500 GRAMMI
kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: valge, kollane, punane, sinine,
roheline.
(731) Taotleja: AS Nasva Pagar
Pikk 62b, 93817 Kuressaare, EE
8
(511) Klass 30: jahu ja muud teraviljasaadused ning -tooted;
pagaritooted, sh leib, sai ning leiva- ja saiatooted, kuklid; kondiitritooted ja
maiustused, küpsised.

(540)

SMIRNOFF RASPBERRY TWIST

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300998
30.06.2003

(540)
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
RASPBERRY TWIST kasutamiseks.
(731) Taotleja: Diageo North America, Inc.
6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200300965
20.06.2003

(540)

SMIRNOFF VANILLA TWIST
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
VANILLA TWIST kasutamiseks.
(731) Taotleja: Diageo North America, Inc.
6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov

ENMOTION
(731) Taotleja: Georgia-Pacific Corporation
133 Peachtree Street, NE, Atlanta,
Georgia 30303, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 16: paberkäterätid.
Klass 20: elektroonilised paberkäterätijaoturid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301048
04.07.2003

(540)

SMIRNOFF CRANBERRY TWIST
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
CRANBERRY TWIST kasutamiseks.
(731) Taotleja: Diageo North America, Inc.
6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
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(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301052
04.07.2003

välgumihklid, tikud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

M200301066
08.07.2003

(540)
(731) Taotleja: Sven Rebane
Saku 3, 11314 Tallinn, EE
(511)8 Klass 12: transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid, sh
jalgrattad ja nende varuosad, lisaseadmed ja tarvikud, mis kuuluvad klassi
12.
Klass 16: trükised.

(731) Taotleja: Sigade Revolutsioon OÜ
Rävala pst 11-12, 10143 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused, müügikampaaniad, reklaamikampaaniad, reklaampinna üürimine, jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud;
deebet- ja krediitkaarditeenused.
Klass 38: side, telefonikaarditeenused, mis kuuluvad klassi 38.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, filmitootmine, filmide üürimine, filmiprojektorite ja muu
juurdekuuluva üürimine, laenutus, filmistuudiod.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301060
07.07.2003

(540)

Klass 28: mängud, mänguasjad, spordi- ja võimlemisriistad, mis
ei kuulu teistesse klassidesse.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele),
jalgrataste ostu- ja müügiteenused, komisjonimüük; kaupade demonstreerimine; kaupade esitlemine reklaami eesmärgil; reklaam, sh internetireklaam
ja reklaam telemeedia, raadio ning ajakirjanduse vahendusel; äritehingud,
ekspordi-impordikontorid, majandusprognoosid, turu-uuringud, kutsealased
ärinõuanded, spetsialisti ärialased konsultatsioonid, omahinnaanalüüs,
andmetöötlus arvuti abil, reklaammaterjalide levitamine, reklaamtekstide
publitseerimine, avaldamine; reklaamtekstide ettevalmistamine; messide
korraldamine äri- või reklaami eesmärgil, kaubandus- ja reklaamnäituste
korraldamine.
Klass 37: ehitustegevus, remont, paigaldustööd sh jalgrataste ja
teiste sporditarvete hooldus, remont, parandus; eelnimetatud tegevusaladega
seotud info- ja konsultsiooniteenused.
Klass 39: transport (veondus), kaupade pakendamine ja
ladustamine, reiside korraldamine sh turismibürood (v.a hotellikohtade
reserveerimine); sõidukite, laevade, paatide üürimine, laenutus, rentimine;
eelnimetatud tegevusaladega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.
Klass 41: haridus, väljaõpe, meelelahutus, spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, teave spordiürituste kohta,
sporditarvete (v.a sõidukid) üürimine, laenutus, rentimine, spordivahenditega varustamine, spordivõistluste korraldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301084
11.07.2003

(540)

LADARVISION
(731) Taotleja: Alcon, Inc.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: tarkvara, mis on mõeldud kasutamiseks

koos
oftalmiliste kirurgiaseadmete ning -vahenditega; multimeedia CD-ROM-id,
mis sisaldavad oftalmoloogiaalaseid juhendmaterjale.
Klass 10: oftalmilised kirurgiaseadmed ning -vahendid.

Klass 41: haridus ja väljaõpe oftalmoloogia valdkonnas.

(591) Värvide loetelu: sinine, hall, valge.
(731) Taotleja: British American Tobacco (Brands) Inc.
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville,
Kentucky 40202, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 34: sigaretid, tubakas, tubakatooted, suitsetamistarbed,

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301091
15.07.2003

(540)

FENDI
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(731) Taotleja: FENDI ADELE S.r.l.
Via Flaminia, 968, 00189 Roma, IT
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 3: seebid, parfümeeriatooted, tualettvesi,

Kölni vesi,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid k.a aluskreemid, huulepulgad,
lauvärvid ja ripsmetušš, raseerained, deodorandid (isiklikuks tarbeks),
vanni- ja dušigeelid ning -preparaadid, juukse-, näo- ja ihupuudrid,
-kreemid ja -veed, šampoonid.
Klass 9: optikaseadmed ja optikariistad, k.a prillid, prillitoosid.

Klass 18: nahk ja tehisnahk; reisikotid, reisikomplektid (nahast),
reisikohvrid, rõivakotid, riidekotid (reisikotid), tualett-tarvete kotikesed,
nessessäärid (täitmata), seljakotid, õlakotid, käekotid, diplomaadikohvrid,
kirjamapid, paunad, rahataskud, rahakotid, võtmehoidjad, visiitkaarditaskud, tsekiraamatutaskud, märkmikutaskud; vihmavarjud.
Klass 25: rõivad, aluspesu, k.a sviitrid, särgid, T-särgid,
ülikonnad, trikookaubad, vööd (rõivaste juurde), kaelasallid, lipsud, sallid,
vestid, seelikud, vihmamantlid, palitud, traksid, suka- ja sokihoidjad,
püksid, teksased, pulloverid; munga-, preestrikuued; joped, talvekindad,
voodriga kindad, supelrõivad, öösärgid, lühikesed püksid, rinnatasku
ilurätid; kõrgekontsalised kingad, madalakontsalised kingad, sandaalid,
saapad, tuhvlid, tenniskingad; kübarad, mütsid, peapaelad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301158
29.07.2003

(540)

programmidega, v.a kinofilmid ja kinofilme sisaldavad videolindid.
Klass 38: telekommunikatsioon; arvutiside; elektronpost;
uudiste- ja informatsiooniagentuur; andmeedastus arvuti abil, v.a teleprogrammide edastamise teenused.
Klass 42: arvutiprogrammide koostamine; arvutitarkvara
ajakohastamine; arvutitarkvara kujundamine; arvutitarkvara hooldamine;
arvuti andmebaasiserveritele juurdepääsuaja liisimine; arvutiriist- ja
tarkvaraalased tehnilised projektiuuringud; arvutite ja arvutitarkvara
üürimine; ärijuhtimiseks arvutile juurdepääsu võimaldamise teenused;
süsteemi- ja võrguhaldamise teenused arvutivõrgu keskkondades; õigusalased teenused; teaduslikud ja tööstuslikud uuringud; näituste korraldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301286
28.08.2003

(540)

(731) Taotleja: Tamrex Ohutuse OÜ
Pärnu mnt 130, 11313 Tallinn, EE
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301287
28.08.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, kollane, helesinine, sinine,
tumesinine.
(731) Taotleja: AS Krimson
Vana-Narva mnt 22A, 74114 Maardu, EE
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 29: piimatooted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301171
01.08.2003

(540)

TIVOLI
(731) Taotleja: International Business Machines
Corporation
Armonk, N.Y. 10504, US
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 9: arvutid; arvutite adapterid; arvutite komponendid ja
perifeerseadmed, arvutite mäluseadmed; liidesed (arvutiseadmed);
andmetöötlusseadmed; printerid; integraallülitused; trükklülitused;
magnetkettad; kettaajamid; kompaktplaadid; magnetlindid; magnetofonid;
kalkulaatorid; taskukalkulaatorid; kassaaparaadid; faksiaparaadid;
videomängud; videoekraanid, videomagnetofonid; videolindid; arvutiprogrammid; arvutiriistvara; ülemaailmses arvutivõrgus kommertssuhtlemiseks mõeldud arvutiriistvara; arvutiprogrammid süsteemi- ja
võrguhaldamiseks arvutivõrgu keskkondades; arvutiprogrammid; arvutitarkvara salvestusseadmed; andmekandjad andmete ülekandmiseks mõeldud

(731) Taotleja: TP Arendus OÜ
Pärnu mnt 130, 11313 Tallinn, EE
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-,
optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise
salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 35: jae- ja hulgikaubandusteenused (kolmandatele
isikutele).
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

M200301308
02.09.2003

14

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 10/2004

(731) Taotleja: Dolphin Energy Limited
Abu Dhabi Trade Center Building,
East Tower P.O. Box 33777, Abu Dhabi, AE
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 35: süsivesinikühend-toodete müük.
Klass 37: süsivesinikühendite puurimine.
Klass 39: süsivesinikühendite ja süsivesinikühend-toodete
ladustamine ja torujuhtmete kaudu transportimine.
Klass 40: süsivesinikühendite töötlemine.

Klass 42:

süsivesinikühenditega seotud arendustegevus ja

uuringud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301309
02.09.2003

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

BRILLIANT MINT
(731) Taotleja: Dandy A/S
Dandyvej, 7100 Vejle, DK
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 5: meditsiinilised maiustused, sh hammaste raviks ja/või
hoolduseks mõeldud närimiskummi.
Klass 30: maiustused ja kondiitritooted, sh närimiskummi.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

M200301431
18.09.2003

M200301436
18.09.2003

(540)

(731) Taotleja: Dolphin Energy Limited
Abu Dhabi Trade Center Building,
East Tower P.O. Box 33777, Abu Dhabi, AE
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 35: süsivesinik-toodete müük.
Klass 37: süsivesinikühendite puurimine.
Klass 39: süsivesinikühendite ja süsivesinikühend-toodete
ladustamine ja torujuhtmete kaudu transportimine.
Klass 40: süsivesinikühendite töötlemine.

Klass 42:

süsivesinikühenditega seotud arendustegevus ja

uuringud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301310
02.09.2003

(591) Värvide loetelu: kuldne, tumesinine, valge.
(731) Taotleja: British American Tobacco (Brands) Inc.
401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 34: sigaretid, tubakas, tubakatooted, suitsetamistarbed,
välgumihklid, tikud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

DOLPHIN ENERGY LIMITED
(731) Taotleja: Dolphin Energy Limited
Abu Dhabi Trade Center Building,
East Tower P.O. Box 33777, Abu Dhabi, AE
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 35: süsivesinikühend-toodete müük.
Klass 37: süsivesinikühendite puurimine.
Klass 39: süsivesinikühendite ja süsivesinikühend-toodete
ladustamine ja torujuhtmete kaudu transportimine.
Klass 40: süsivesinikühendite töötlemine.

Klass 42:
uuringud.

süsivesinikühenditega seotud arendustegevus ja

(540)

M200301437
18.09.2003
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(591) Värvide loetelu: kuldne, tumesinine, hõbedane,
valge.
(731) Taotleja: British American Tobacco (Brands) Inc.
401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 34: sigaretid, tubakas, tubakatooted, suitsetamistarbed,

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301447
19.09.2003

(540)

välgumihklid, tikud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301438
18.09.2003

(540)
(731) Taotleja: DUNKRI KAUBANDUSE AS
Pärnu mnt 232, 11314 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301473
24.09.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: kuldne, tumesinine, valge.
(731) Taotleja: British American Tobacco (Brands) Inc.
401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 34: sigaretid, tubakas, tubakatooted, suitsetamistarbed,
välgumihklid, tikud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(731) Taotleja: Cloetta Fazer AB (publ)
Dalvägen 22, 169 29 Solna, SE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 30: teraviljatooted, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused,
esmajoones šokolaadikompvekid; jäätis; kõik tooted sisaldavad likööri ja
šokolaadi või on likööri- ja šokolaadimaitselised.

M200301441
19.09.2003

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301481
25.09.2003

(540)

NETPOINT
(731) Taotleja: NETPOINT SYSTEMS OÜ
EHTE 5-79, 10318 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: andmetöötlus arvuti abil; arvutivõrgureklaam;
esinevate artistide äriegevuse juhtimine; hanketeenused teistele ettevõtetele;
hotellide ärialane juhtimine; impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; info
kogumine arvuti andmebaasidesse; kasvava metsa hindamine; kaubandusja reklaamnäituste korraldamine; kaubandusteabeagentuurid; kaupade
demonstreerimine; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; kontorimasinate
ja -sisseseadete rentimine, üürimine; majandusprognoosid; müügikampaaniad, -reklaam [teenus]; oksjonid, enampakkumised; omahinnaanalüüsid; poeakende [vaateakende] kaunistamine, dekoreerimine;
pressiülevaateteenused; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine;
reklaam; reklaamiagentuurid; reklaampindade üürimine; revideerimine,
revisjonid; psühholoogiline testimine personali valikuks; äriuuringud;
tööjõu värbamine; äriinfo, -teave; äritegevuse hindamine; äritegevuse
juhtimiskonsultatsioonid.

(540)

FAZER
(731) Taotleja: Oy Karl Fazer Ab
Kluuvikatu 3A, 00100 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 1: tööstuses, teaduses, fotograafias,

põllumajanduses,
aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted; töötlemata sünteesvaigud, töötlemata plastid; väetised, tulekustutusained, keemilised
metallijoote- ja karastusained; keemilised toidukonservandid; parkained;
tööstuslikud kleebid.
Klass 2: värvid, värnitsad, lakid, korrosioonitõrje- ja
puidukaitsevahendid; pigmendid, sööbehapped; töötlemata looduslikud
vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud lehtja pulbermetallid.
Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-,
küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad.
Klass 4: tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, tolmu
absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained (k.a küttepiiritus) ja
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valgustusained, küünlad, tahid.
Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.
Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid,
teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, lihtmetallist
trossid ja traadid, v.a elektrilised; rauakaubad, väikesed metallkaubad,
metalltorud, seifid, lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse,
metallimaagid.
Klass 7: masinad ja tööpingid, mootorid ja jõuseadmed (v.a
maismaasõidukitele), sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a
maismaasõidukitele), põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad), munahaudeaparaadid.
Klass 8: käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid; noad, kahvlid,
lusikad; külgterarelvad (mõõgad, täägid); habemenoad.
Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-,
optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ning -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 10: kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja
-riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad;
silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid.
Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-,
veevarustus- ja sanitaarseadmed.
Klass 12: transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid.

Klass 13:

tulirelvad; laskemoon; lõhkeaine ja mürsud;

ilutulestusvahendid.

Klass 14: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud
või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad
ja kronomeetrid).
Klass 15: muusikariistad.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 17: kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja nendest
valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; tootmises kasutatavad
pressplastid; täite-, tihendus- ja isoleermaterjalid; mittemetallist paindtorud
ja voolikud.
Klass 18: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikeseja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted.
Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad
ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mälestusmärgid.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 21: maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist või
sellega kaetud); kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid); harjamaterjal;
puhastus- ja koristustarbed; põrandakaabitsad; töötlemata või pooltöödeldud
klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu
teistesse klassidesse.
Klass 22: köied, nöörid, võrgud, varjed, presendid, purjed, kotid
(mis ei kuulu teistesse klassidesse); polstri- ja täitematerjalid (v.a kummist
ja plastist); tekstiilkiudtoore.
Klass 23: tekstiilitööstuse lõngad ja niidid.
Klass 24: riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
voodikatted ja laudlinad.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 26: pits ja tikandid, paelad ja tressid; nööbid, haagid ja
aasad, nööpnõelad ja õmblusnõelad; kunstlilled.

Klass 27: vaibad, matid, linoleum jt põrandakatted, tapeedid ja
seinakattematerjalid (v.a tekstiilist).
Klass 28: mängud, mänguasjad, spordi- ja võimlemisriistad, mis
ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).
Klass 34: tubakas; suitsetamistarbed; tikud.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 38: side.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.
Klass 40: materjalitöötlus.

Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ning
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ning arendus; juriidilised
teenused.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.
Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja
iluhooldusteenused inimestele ning loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja
metsandusalased teenused.
Klass 45: kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende
vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused;
turvateenused vara ja isikute kaitseks.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301482
25.09.2003

(540)

(731) Taotleja: OÜ Presshouse
Paldiski mnt 26a, 10149 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301526
02.10.2003

(540)

(731) Taotleja: OÜ Aldermani Metall
Aia 10a, Väike-Maarja,
46202 Lääne-Viru maakond, EE
(511)8 Klass 6: metallist piirded, käsipuuvarvad, metallist väravad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301546
07.10.2003
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(540)

333 Lakeside Drive, Foster City,
California 94404, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid nakkusseisundite, nimelt
HIV-i ja HIV-ga seotud seisundite raviks.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301604
17.10.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: kollane, pruun, kuldne, hall, must,
valge, beež, roosa.
(731) Taotleja: "MASPEX WADOWICE" SP. Z O.O.
UL. CHOPINA 39, 34-100 WADOWICE, PL
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 30: šokolaad, lahustuvad šokolaadijoogid, šokolaadijoogid, kakao, kakaopulber, vitaminiseeritud lahustuv kakao; lahustuv,
kuum šokolaad, kohv, vitaminiseeritud kohv; cappuccino kohv, lahustuv
kohv, kohvijoogid, tee, lahustuv tee, vitaminiseeritud tee, maitsestatud tee,
sidrunitee, roheline tee, jäätee, kondiitritooted; kõik eeltoodud kaubad
sisaldavad cappuccino-maitselist või -lõhnalist koostisosa.

UPTIME
(731) Taotleja: UPTIME OÜ
Weizenbergi 20, 10150 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 42: arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301605
17.10.2003

(540)
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301602
16.10.2003

(540)

(731) Taotleja: MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
Gonsiori 27, 10147 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; rahvusvaheliste filmifestivalide korraldamine; kinod, kinode
meelelahutusteenused; filmide ja videoprogrammide tootmine ja levitamine;
filmi- ja videolaenutus, dubleerimine; meelelahutuslikud etendused ja
vaatemängud, puhketingimuste loomine, pidude korraldamine, klubiteenused; kino- ja filmialane haridus, väljaõpe ja instrueerimine; kino- ja
filmiinfo ja vastavasisuliste väljaannete kirjastamine, publitseerimine ja
levitamine, mis kuulub klassi 41; kultuuri- ja haridusalaste näituste,
võistluste ja vaatemängude korraldamine; kino- ja filmialased teenused, mis
kuuluvad klassi 41; teleprogrammide ja eelsalvestuste audio- ja videokassettide, -lintide ning -ketaste produtseerimine ja levitamine; raamatute,
ajakirjade, karikatuuride ning koomiksite kirjastamine; kinofilmi-, tele- ja
videomeelelahutusalane interaktiivne informatsiooniga varustamine
globaalsete arvutivõrkude kaudu; fännklubiteenused.

(210)
(220)
(300)
(310)

Taotl nr
M200301603
Taotl kuup
16.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/239,710 (320) 18.04.2003 (330) US

(540)

EMTRIVA
(731) Taotleja: Gilead Sciences, Inc.

(731) Taotleja: Waldemar Weiss
Saseler Bogen 3, D-22393 Hamburg, DE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301606
17.10.2003

(540)

(731) Taotleja: MEGABITT OÜ
Pirni 12, 10617 Tallinn, EE
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted,

sh aluspesu, T-särgid,
jakid, joped; kudumid, trikootooted; naistesärgid, meestesärgid; püksid;
sokid, sukkpüksid; sviitrid; ülerõivad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301607
17.10.2003
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41 kuuluv informatsioon, sh puhke-, meelelahutus- ja lõbustusteave.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus; sealhulgas
hotellid, hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; elamispinna tähtajaline üürimine; koosolekuruumide rentimine; baarid, kohvikud, restoranid, ööklubid ja -baarid (toitlustamine).

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(591) Värvide loetelu: oranž, hall, must.
(731) Taotleja: Raamatupidaja.ee OÜ
Narva mnt 7a, 10117 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud

tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

M200301611
17.10.2003

(540)

(731) Taotleja: Oleg Sokolenko
Rävala pst 7-95, 10143 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja
iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja
metsandusalased teenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301608
17.10.2003

(540)

PANTECH
(731) Taotleja: PANTECH CO., LTD.
25-12, Youido-Dong, Yongdungpo-Gu, Seoul, KR
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 9: mobiiltelefonid; kärgsidetelefonid; satelliitnavigatsiooniseadmed; mobiiltelefonide kõrvaklapid; mobiiltelefonide akud;
mobiiltelefonide akulaadijad; elektronmärkmikud; telefonid; raadiotelefonid; mobiiltelefonide traadita kõrvaklapid; andmekaablid andmesideks
mobiiltelefonide ja arvutite vahel; salvestatud arvutiprogrammid kasutamiseks andmesides mobiiltelefonide ja arvutite vahel; mobiiltelefonide
akulaadijate adapterid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

M200301612
20.10.2003

(731) Taotleja: Valdeko Paavel
Veriheina tee 44, Muuga, 74117 Maardu, EE
(511)8 Klass 44: veterinaarteenus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301613
20.10.2003

(540)
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301610
17.10.2003

(540)

SCANDAL
(731) Taotleja: Scandal Fashion OÜ
Gonsiori 8-28, 10117 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted;

T-särgid, kudumid,
trikotaaž, aluspesu, hommikumantlid, klassi 25 kuuluvad aksessuaarid
rõivaste juurde.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

Klass 41: meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus;
klubiteenused; ajaviide, lõbustus; diskoteenused; ööklubid (meelelahutus);
pidude, sh tantsupidude ja teiste sarnaste ürituste korraldamine ja läbiviimine; meelelahutusüritused; kontserdid; esinemiste korraldamine; klassi
41 kuuluvate võistluste ja konkursside korraldamine ja läbiviimine; klassi

(731) Taotleja: Guccio Gucci S.p.A.
Via Tornabuoni 73/r, 50123 Firenze, IT
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-,
küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad.
Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid,
teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, lihtmetallist
trossid ja traadid, v.a elektrilised; rauakaubad, väikesed metallkaubad,
metalltorud, seifid, lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse,
metallimaagid.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised teenused.
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301621
21.10.2003

(540)

stonia
(731) Taotleja: OÜ Stonia
Ventri tee 5-33, Harkujärve küla,
76902 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad
ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mälestusmärgid.
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301634
22.10.2003

(540)

M200301626
21.10.2003

(540)

(731) Taotleja: OÜ JAJAA
Tatari 8/Sakala 22, 10141 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 9: heli- või kujutise salvestus-, edastus-

(591) Värvide loetelu: sinine, kollane, roheline.
(731) Taotleja: ANDRESENI PROJEKT OÜ
Punane 5, 13620 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted,

mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

Klass 41: tele- ja raadioprogrammide lavastamine, valmistamine,
produtseerimine; televisiooni meelelahutussaated; lõbustus, meelelahutus,
ajaviide; esinemiste korraldamine (impressaarioteenused); etenduste
lavastamine, produtseerimine; haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine, elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaaditavad),
kasvatus-, haridusteenused; klubiteenused, puhkelaagriteenused, koolituslike seminaride korraldamine ja läbiviimine; filmistuudiod, filmitootmine,
-produtseerimine; videofilmide tootmine, videolindile salvestamine;
dekoratsioonide laenutus, filmide üürimine.

M200301633
22.10.2003

ja taasesitusaparatuur; arvutitarkvara elektrooniliseks kopeerimiseks; CD-seadmed;
CD-plaatide kopeerimisseadmed; valguskopeeraparaadid; elektroonilised
trükised (allalaetavad); fotokopeerimisseadmed; skaneerseadmed.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; kirjatarbed; kantseleitarbed (v.a mööbel);
pitsatid, templid; šabloonid.
Klass 35: dokumentide paljundamine; fotokopeerimine;
andmetöötlus arvuti abil; erinevate kantseleikaupade komplekteerimine
ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel
mugavalt kaupu vaadelda ja osta; kaupade demonstreerimine; kontoriteenused; reklaam, sealhulgas Interneti või muu andmesidevõrgu abil.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301639
22.10.2003

(540)
(540)

TELETECH
(731) Taotleja: TeleTech Holdings, Inc.,
a Delaware corporation
9197 S. Peoria St., Englewood, Colorado 80112, US
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 9: klienditoe ja kliendihalduse teenuste osutamisel

(731) Taotleja: Tõnu Paavo
Asula 14, 11312 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 25: rõivad, peakatted.
Klass 28: mängud, mänguasjad,

elektronmängud (v.a ainult
teleriga kasutatavad), mängukaardid, karnevalitarbed, peotarbed; lauamängud, piltmõistatused, plüüsmänguasjad.
Klass 35: esinevate artistide äritegevuse juhtimine; reklaam, sh
Interneti või mingi muu andmesidevõrgu vahendusel.

kasutatav arvutitarkvara, mis on ette nähtud müügiga, teenindusega,
tehnilise abistamisega ja üldise iseloomuga seotud infopäringute vastuvõtmiseks klientidelt ja nendele vastamiseks.
Klass 35: kliendisuhete halduse ja klienditoe teenused,
esmajoones andmebaaside haldamine ja müügiga, teenindusega, tehnilise
abistamisega ning üldise iseloomuga seotud infopäringute vastuvõtmine
klientidelt ja nendele vastamine massiteabevahendite kaudu; tööhõivekontorid; klienditoe ning kliendisuhete haldusteenuseid osutavate
interaktsioonikeskuste haldamine.
Klass 38: telekommunikatsiooniteenused, esmajoones telefoniside- ja elektronpostiteenused ning tsentraliseeritud juurdepääsu tagamine
globaalsetele arvutitel baseeruvatele infovõrkudele.
Klass 41: haridusteenused, esmajoones praktilise väljaõppe
kursused ja seminarid klienditoe ja kliendisuhete haldusega seotud teenuste
osutamiseks, mis pööravad põhitähelepanu müügile, teenindusele,
tehnilisele abistamisele ja klientidelt üldise iseloomuga infopäringute
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vastuvõtmisele ja nendele vastamisele.
Klass 42: arvutiprogrammide koostamine; rakendusteenused,
esmajoones arvutitarkvaralahenduste kujundamine, paigaldamine (installeerimine), integreerimine, võrkudega sidumine, hosting (andmebaasidesse
talletamine ja haldamine), juhtimine ja hooldus; klienditoega ja kliendisuhete haldusega seotud andmebaaside väljaarendamine, seadmestamine
(realiseerimine) ja tehnilised konsultatsioonid; tooteuuringud ja toodete
väljaarendamine; arvutite varundusprotseduuride planeerimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301641
23.10.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, sinine, hall.
(731) Taotleja: Mati Liiv
Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 9: arvutimänguprogrammid; meelelahutusseadmed
(teleriga kasutamiseks), müntkäitatavad mänguautomaadid, žetoonkäitatavate automaatide mehhanismid.
Klass 35: ettevõtete ärialane juhtimine; esinevate artistide
äritegevuse juhtimine; raadioreklaam, telereklaam, reklaam, sh Interneti või
mõne muu andmeside vahendusel.
Klass 41: meelelahutus, ajaviide; hasartmängude korraldamine;
meelelahutusvõistluste korraldamine; iludusvõistluste korraldamine;
mänguteenused arvutivõrgus; tantsupidude korraldamine; esinemiste
korraldamine (impressaarioteenused); karaoketeenused; kasiinode
seadmestamine; klubiteenused (meelelahutus); puhke-, meelelahutus- ja
lõbustusteave; vaatemängude, revüüde jne lavastamine, produtseerimine.
Klass 43: baariteenused; toitlustusteenused; hotellimajutus;
majutusteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301643
23.10.2003

(540)

N1
(731) Taotleja: Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-,
optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestus-,
edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid;
müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad,
infotöötlusseadmed ja arvutid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; fotod; kirjatarbed; kirjutusmasinad ja
kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid.
Klass 37: remont; paigaldustööd.

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

(731) Taotleja: AS Galv-Est
Kiiu küla, Kuusalu vald, 74604 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 40: materjalitöötlus - tsinkimisteenuste osutamine teistele
ettevõtetele.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(731) Taotleja: OÜ EW TRADE
Pärnu mnt 444, 10919 Tallinn, EE
(511)8 Klass 9: heli või kujutise salvestus-, edastus-

ja taasesitusaparatuur, magnetandmekandjad, heliplaadid, sh CD-ROM-id, CD-d,
kompaktplaadid, videolindid, video- ja plaadikassetid, disketid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

(210)
(220)
(300)
(310)

M200301651
24.10.2003

Taotl nr
M200301647
Taotl kuup
23.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/241,882 (320) 24.04.2003 (330) US

M200301660
24.10.2003

(540)

Lasteekraan
(731) Taotleja: Eesti Televisioon
Faehlmanni 12, 15029 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi-

ja kultuurialane
tegevus; sh telesaadete, programmide lavastamine, valmistamine, produtseerimine; televisioonisaated, sh meelelahutus-, dokumentaal-, uudiste- ja
lastesaated; dubleerimine; esinemiste korraldamine; etenduse-, näitemängudekoratsioonide rentimine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide
rentimine; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva rentimine; filmitootmine,
-produtseerimine; helisalvestiste rentimine; helitehnikaseadmete rentimine;
meelelahutusteave; kinofilmide rentimine; kontsertesinemised elevettekandena; lavadekoratsioonide rentimine; lindistusstuudioteenused; montaaž;
stsenaristiteenused; vaatemängude, revüüde ja teiste sarnaste ürituste
lavastamine, produtseerimine; valgustusseadmete rentimine; videofilmide
tootmine, produtseerimine; videofilmide montaaž; videosalvestiste ja
-filmide rentimine; haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine;
instrueerimis-, juhendamis-, õpetamisteenused; kasvatus-, haridusteenused;
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väljaõpe, koolitus, sh muusikaalane; kõigi loetletud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301661
24.10.2003

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301664
24.10.2003

(540)

Naudi hetke

(540)

TWIXELS
(731) Taotleja: Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha- ja ulukiliha; meretoit; konservitud, kuivatatud, töödeldud või kuumtöödeldud puu- ja köögivili; kõigist
eelnimetatud toodetest valmistatud valmissegud; piimatooted; vahud,
vahukreemid, jahutatud magustoidud; piimajoogid, maitsestatud piimajoogid; piimatoodetest valmistatud joogid; supid; magusad määrded,
maitsestatud määrded; salatid; joogid, täidised, näksid, suupisted ja
väikesed eined; valmistoidud ja toiduvalmistusained; proteiinirikkad
toiduained; dipikastmed; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud
toidu(aine)d.
Klass 30: riis, pasta (makarontooted); teravili ja teraviljasaadused; tee, kohv, kakao; joogišokolaad, kohviessentsid ja -ekstraktid,
kohvi ja siguri segud, sigur ja sigurisegud, kõik kasutamiseks kohvi
aseainena; mittemeditsiinilised maiustused; kondiitritooted, koogid,
biskviidid; toidujää, jäätis, jäätisetooted, külmutatud jogurt, külmutatud
maiustused; jahutatud magustoidud, vahud, vahukreemid, šerbett; leib, sai;
lehttainas; joogid, täidised; magusad määrded, maitsestatud määrded;
näksid, suupisted ja väikesed eined, valmistoidud ja toiduvalmistusained;
šokolaad; pitsad, pitsapõhjad; kastmed, täidised ja katted pitsadele; pasta(makaroni-) ja riisitoitude kastmed; salatikastmed; majonees; kastmed;
dipikastmed; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud toidu(aine)d;
kõik loetletud kaubad kuuluvad klassi 30.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; kõik loetletud kaubad kuuluvad klassi 32.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301662
24.10.2003

(540)

MADAM BUTTERFLY
(731) Taotleja: FIRMITER OÜ
Linnamäe tee 79-5, 13911 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 30: kohv ja kohvi aseained, tee ja teesegud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301663
24.10.2003

(540)

SANTA BARBARA
(731) Taotleja: FIRMITER OÜ
Linnamäe tee 79-5, 13911 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 30: kohv ja kohvi aseained, tee ja teesegud.

(731) Taotleja: AKCINÉ BENDROVÉ
"KALNAPILIO-TAURO GRUPÉ"
Taikos al.1, LT-5300 Panevéžys, LT
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301666
24.10.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: violetne, valge, punane, kollane,
must.
(731) Taotleja: Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 5: veterinaariapreparaadid ja -ained; loomade, lindude ja
kalade toidulisandid; desinfektsioonivahendid; pestitsiidid; fungitsiidid;
puugi- ja kirbutõrjevahendid loomadele pulbrite, pihustatavate vedelike,
tilkade, naha ja karvkatte hooldusvahendite ja preparaatide ning kaelarihmade kujul; meditsiinilised ravivahendid ja preparaadid loomade nahale
ning meditsiinilised puhastusvahendid loomadele; meditsiinilised suuveed
ja hambahooldusvahendid loomadele; meditsiinilised hingeõhuvärskendajad
loomadele.
Klass 16: paber ja paberist tooted; papp ja papist tooted; plastist
pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; plastist kotid; kleebised;
lemmikloomi, linde ja kalu puudutavad trükised; liivaga kaetud või täidetud
paber(tooted), mis on mõeldud kasutamiseks loomade ja lindude puurides
ja majades; akvaariumid ning nende osad ja tarvikud; konteinerid (puurid)
loomade, lindude ja kalade transportimiseks; paberist või papist kühvlid
lemmikloomade ekskrementide koristamiseks.
Klass 28: mängud, mänguasjad ja mängukannid, sh mängud,
mänguasjad ja mängukannid lemmikloomadele, lindudele ja kaladele;
spordi- ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 31: põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, teraviljad ja
seemned, mis kõik kuuluvad klassi 31; elusloomad, -linnud ja -kalad;
looma-, linnu- ja kalatoit ning klassi 31 kuuluvad preparaadid kasutamiseks
lisandina eelnimetatud toitudele; linnased; tindikalaluud; söödavad kondid
ja pulgad lemmikloomadele; loomade allapanu; värske puu- ja juurvili ning
nendest valmistatud preparaadid kasutamiseks toidulisanditena.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301667
24.10.2003
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301667
24.10.2003

(540)

klassidesse; kleebised (kantseleitarbed); trükised; albumid, brošüürid,
raamatud, fotod, päevapildid; kalendrid, märkmikud.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301673
27.10.2003

(591) Värvide loetelu: must, punane, beež, pruun.
(731) Taotleja: Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnu- ja ulukiliha; meretoit; konservitud,

(540)

kuivatatud, töödeldud või kuumtöödeldud puu- ja köögivili; kõigist
eelnimetatud toodetest valmistatud valmissegud; piimatooted; vahud,
vahukreemid, jahutatud magustoidud; piimajoogid, maitsestatud piimajoogid; piimatoodetest valmistatud joogid; supid; magusad määrded,
maitsestatud määrded; salatid; joogid, täidised, näksid, suupisted ja
väikesed eined; valmistoidud ja toiduvalmistusained; proteiinirikkad
toiduained; dipikastmed; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud
toidu(aine)d.
Klass 30: riis, pasta (makarontooted); teravili ja teraviljasaadused; tee, kohv, kakao; joogišokolaad, kohviessentsid ja -ekstraktid,
kohvi ja siguri segud, sigur ja sigurisegud, kõik kasutamiseks kohvi
aseainena; mittemeditsiinilised maiustused; kondiitritooted, koogid,
biskviidid; toidujää, jäätis, jäätisetooted, külmutatud jogurt, külmutatud
maiustused; jahutatud magustoidud, vahud, vahukreemid, šerbett; leib, sai;
lehttainas; joogid, täidised; magusad määrded, maitsestatud määrded;
näksid, suupisted ja väikesed eined, valmistoidud ja toiduvalmistusained;
šokolaad; pitsad, pitsapõhjad; kastmed, täidised ja katted pitsadele; pasta(makaroni-) ja riisitoitude kastmed; salatikastmed; majonees; kastmed;
dipikastmed; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud toidu(aine)d;
kõik loetletud kaubad kuuluvad klassi 30.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; kõik loetletud kaubad kuuluvad klassi 32.

(731) Taotleja: FERRINO & C. S.p.A.
Corso Lombardia 73, Autoporto Pescarito,
10099 San Mauro Torinese, Torino, IT
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 18: seljakotid, rannakotid, portfellid, käsikohvrid, mapid,

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

käekotid, rahataskud, rahakotid, koolikotid, ostu- ja poekotid, käsi- ja
reisikohvrid, reisikotid.
Klass 20: matkamagamiskotid.

Klass 22: matka- ja mägironimistelgid; presendid, vari- või
purikatused; köied, nöörid, võrgud, varjed, presendid, purjed, kotid (mis ei
kuulu teistesse klassidesse); polstri- ja täitematerjalid (v.a kummist ja
plastist); tekstiilkiudtoore.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301674
27.10.2003

(540)

M200301670
27.10.2003

(540)

JALAKÄIJA VIIN
(731) Taotleja: AS Onistar
Viljandi mnt 22B, 11217 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud

tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; plastist pakkematerjalid, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; kleebised (kantseleitarbed); trükised; albumid, brošüürid,
raamatud, fotod, päevapildid; kalendrid, märkmikud.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(731) Taotleja: Manuli Realtor S.r.l.
Via Vittor Pisani 22, 20124 Milano, IT
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 16: kleepribad ja -teibid, plastikaat,

polüetüleen ja
polüetüleenkile pakkimiseks.
Klass 17: kleepribad ja -teibid, plastikaat, polüetüleen ja
polüetüleenkile, mis kuulub klassi 17.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301675
27.10.2003

(540)
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301671
27.10.2003

(540)

TURI
(731) Taotleja: KIIRLAENUDE & KINNISVARA AS
Tartu mnt 51-7a, 10115 Tallinn, EE
8
(511) Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis

ei
kuulu teistesse klassidesse; plastist pakkematerjalid, mis ei kuulu teistesse

(731) Taotleja: Manuli Realtor S.r.l.
Via Vittor Pisani 22, 20124 Milano, IT
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 16: kleepribad ja -teibid, plastikaat,

polüetüleen ja
polüetüleenkile pakkimiseks.
Klass 17: kleepribad ja -teibid, plastikaat, polüetüleen ja
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polüetüleenkile, mis kuulub klassi 17.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301676
27.10.2003

(731) Taotleja: Chanel SARL
Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: prillid, päikeseprillid, prilli- ja päikeseprilliraamid ning
-toosid.

(540)

ÜX
(731) Taotleja: AS Liviko
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301677
27.10.2003

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301684
28.10.2003

(540)

(731) Taotleja: Chanel SARL
Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: prillid, päikeseprillid, prilli- ja päikeseprilliraamid ning
-toosid.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301686
28.10.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, must, hõbehall, valge.
(731) Taotleja: AS Liviko
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), sh viin.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301682
28.10.2003

(591) Värvide loetelu: oranž, roheline.
(731) Taotleja: Pärnu Majandusühistu
Riia mnt 18, 80021 Pärnu, EE
Märjamaa Tarbijate Ühistu
Oru 1, Märjamaa, 78301 Rapla maakond, EE
(740) Esindaja: Uno Jääger
(511)8 Klass 35: reklaammaterjalide levitamine; reklaampindade
üürimine; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaupade
demonstreerimine; jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301687
28.10.2003

(540)
(540)

(591) Värvide loetelu: punane, valge.
(731) Taotleja: OÜ Voodrilauakeskus
Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn, EE
(511)8 Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid;

teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301683
28.10.2003

(540)

CHANEL

OSAVAD NAISED
(731) Taotleja: OÜ Õppekeskus N.O.R.T.
Räni küla, Ülenurme vald, 61708 Tartu maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajalehed, ajakirjad, raamatud,
kataloogid, kalendrid, plakatid, brošüürid, infolehed, atlased, kaardid,
albumid; kleebised, etiketid; köitematerjal; fotod; ümbrikud, postkaardid,
postmargid; märkmikud, ümbriskaaned, paberimapid; kantseleitarbed,
kirjatarbed, kirjutustarbed; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid);
paberist või plastist pakendid ja pakkematerjalid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele
ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste
korraldamine; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; kaupade
demonstreerimine; müügikampaaniad, -reklaam; näidiste levitamine;
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reklaampindade üürimine; reklaammaterjalide levitamine; välisreklaam,
raadioreklaam, telereklaam; kaubandus- või tööstusjuhtimisalane abi;
kaubandusteabeagentuurid; konsultatsioonid (ärialased); äriinfo; äritegevuse
juhtimisabi; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid.
Klass 41: haridus- ja kultuurinäituste korraldamine; seminaride
ja konverentside korraldamine ning läbiviimine; esinemiste korraldamine;
koolitus, täiendkoolitus, instrueerimisteenused; raadio- ja teleprogrammide
tootmine; meelelahutus; haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine;
spordi- ja kultuurialane tegevus; ajalehtede, ajakirjade, raamatute ning
muude trükiste ja perioodiliselt ilmuvate väljaannete kirjastamine,
avaldamine ning levitamine, kirjastustegevus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301690
28.10.2003

(540)

(540)

SIMPLIRIX
(731) Taotleja: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 5: inimestele mõeldud farmatseutilised preparaadid

ja

ained; vaktsiinid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301695
29.10.2003

(540)

Kahevõitlus
(731) Taotleja: OÜ Eetriüksus
F.R. Faehlmanni 10, 10125 Tallinn, EE
(511)8 Klass 41: haridus; meelelahutus; haridus- ja

(591) Värvide loetelu: must, sinine.
(731) Taotleja: AS Teede Tehnokeskus
Ristiku põik 8, 10612 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 37: ehitamine, ehitus; ehitiste isolatsioonitööd,

isoleerimine; ehitiste lammutamine; ehitiste niiskuskaitse; ehitiste puhastamine
(välispinnad); ehitiste tihendustööd (tihendamine), hermetiseerimine;
ehitusjärelevalve; ehitusseadmete, -masinate üürimine; ehitusteave, -info;
kaevandus, kaevandamine, mäetööd; kaevude puurimine; korrosioonikaitse,
-tõrje; ladude ehitus ja remont; lainemurdjate, kaitsemuulide ehitamine;
näitusekioskite ja kaupluste ehitus; sadamaehitustööd; sise- ja välispindade
värvimine; teesillutus, tee sillutamine, tee-ehitus; tänavapuhastus.
Klass 41: haridusteave, -info; laenuraamatukogud; seminaride
korraldamine ja läbiviimine (koolitus).
Klass 42: ehitusprojekteerimine; tarindustööd; füüsikalised
uuringud; geoloogilised uuringud; maavarade otsingud; inseneriteenused;
kalibreerimine, kaliibrimine (mõõtmine); keemilised analüüsid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; materjalitestid, materjalide teimimine, testimine,
katsetamine; meteoroloogiateave, -info; mõõdistamine; tehnilised projektiuuringud; uurimine ja väljaarendamine (teenusena).

meelelahutusvõistluste korraldamine; spordi- ja kultuurialane tegevus; digitaalkuvamisteenused; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaetavad);
mänguteenused arvutivõrgus; kontsertesinemised elavettekandena ja
vabaõhukontserdid, esinemiste korraldamine, pidude korraldamine, tele- ja
raadioprogrammide lavastamine, valmistamine, produtseerimine; televisiooni meelelahutus-, dokumentaal- ja uudistesaated; dubleerimine;
etenduste ja näitemängude dekoratsioonide rentimine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide müük ja rentimine; filmiprojektorite ja
muu juurdekuuluva rentimine; filmitootmine, -produtseerimine; helisalvestiste müük ja rentimine; helitehnikaseadmete rentimine; meelelahutusteave; lindistusstuudioteenused; montaaž; stsenaristiteenused; vaatemängude, revüüde ja teiste sarnaste ürituste lavastamine, produtseerimine;
valgustusseadmete rentimine; videofilmide tootmine, produtseerimine;
videofilmide montaaž; videosalvestiste ja -filmide müük ja rentimine;
hasartmängude korraldamine; mängude (sh interaktiivsete) loomine ja
müük; kõigi loetletud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja
informatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301696
29.10.2003

(540)
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301693
29.10.2003

(540)

RETRONIGHT
(731) Taotleja: WILDE IRISH PUB OÜ
Vallikraavi 4, 51003 Tartu, EE
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301694
29.10.2003

(731) Taotleja: B.W.T King AS
Turu 43, 50106 Tartu, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301698
30.10.2003

(540)

GLUCADOL
(731) Taotleja: Nycomed SEFA AS
Jaama 55B, Põlva, 63308 Põlva maakond, EE
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(740) Esindaja: Arno Anijalg
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301699
30.10.2003

teleprogrammide tootmine; meelelahutus; haridus- ja meelelahutusvõistluste
korraldamine; spordi- ja kultuurialane tegevus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301703
30.10.2003

(540)

(540)

ARIEL EXCEL

Green print
(731) Taotleja: AS Triip
Väike-Turu 8, 51013 Tartu, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud

tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitevahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse,
trükitüübid, klišeed.

(731) Taotleja: The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-,
rasvaärastus-, küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid; nõudepesuvahendid; seebid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301700
30.10.2003

M200301705
30.10.2003

(540)

(540)

(731) Taotleja: CONSOLIDATED AUCTIONS AS
Lohu 12, 12618 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: oksjonid, enampakkumised, müügikampaaniad,
reklaamipinna üürimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301702
30.10.2003

(540)

E5

(731) Taotleja: Guccio Gucci S.p.A.
Via Tornabuoni 73/r, 50123 Firenze, IT
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301706
30.10.2003

(540)
(731) Taotleja: Toivo Rande
Serva 42, 11618 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest

valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajalehed, ajakirjad, raamatud,
kataloogid, kalendrid, plakatid, brošüürid, infolehed, atlased, kaardid,
albumid; kleebised, etiketid; fotod, ümbrikud, postkaardid, postmargid;
märkmikud, ümbriskaaned, paberimapid; kantseleitarbed, kirjatarbed,
kirjutustarbed; paberist või plastist pakendid ja pakkematerjalid.
Klass 35: reklaam, sh reklaamtekstide, -lehtede, -brošüüride ja
-teadaannete publitseerimine, reklaampindade rentimine, reklaammaterjalide ettevalmistamine ja levitamine; välisreklaam; ärijuhtimine;
kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);
hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaupade demonstreerimine;
müügikampaaniad, -reklaam; näidiste levitamine; turu-uuringud; konsultatsioonid (ärialased); äriinfo.
Klass 41: ajalehtede, ajakirjade, raamatute ning muude trükiste
ja perioodiliselt ilmuvate väljaannete kirjastamine, avaldamine ning
levitamine, kirjastustegevus; filmide, videofilmide, DVD filmide tootmine,
produtseerimine ja levitamine; haridus- ja kultuurinäituste korraldamine;
seminaride ja konverentside korraldamine ning läbiviimine; esinemiste
korraldamine; koolitus, täiendkoolitus, instrueerimisteenused; raadio- ja

COLGATE HERBAL PROPOLIS
(731) Taotleja: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 3: hambapasta.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301707
30.10.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, punane, must, valge,
roheline, oranž, kollase erinevad toonid.
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(731) Taotleja: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 3: hambapasta.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301708
30.10.2003

müügikampaaniad, -reklaam; näidiste levitamine; turu-uuringud; konsultatsioonid (ärialased); äriinfo.
Klass 41: ajalehtede, ajakirjade, raamatute ning muude trükiste
ja perioodiliselt ilmuvate väljaannete kirjastamine, avaldamine ning
levitamine, kirjastustegevus; filmide, videofilmide, DVD filmide tootmine,
produtseerimine ja levitamine; haridus- ja kultuurinäituste korraldamine;
seminaride ja konverentside korraldamine ning läbiviimine; esinemiste
korraldamine; koolitus, täiendkoolitus, instrueerimisteenused; raadio- ja
teleprogrammide tootmine; meelelahutus; haridus- ja meelelahutusvõistluste
korraldamine; spordi- ja kultuurialane tegevus.

(540)
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301711
30.10.2003

(540)
(591) Värvide loetelu: sinine, punane, must, valge,
roheline, oranž, kollase erinevad toonid.
(731) Taotleja: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 3: hambapasta.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301709
30.10.2003

(540)

(731) Taotleja: Lumi ja Mitt OÜ
Ilmarise 46-10, 10920 Tallinn, EE
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; dekoratsioonide üürimine, laenutus; digitaalkuvamisteenused, elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus,
elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaetavad), filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva üürimine, laenutus, fotograafia,
fotoreporteriteenused, haridusteave, meelelahutusteave, seminaride
korraldamine ja läbiviimine (koolitus), õpetamine, filmistuudiod.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301710
30.10.2003

(540)

ELU VIIS
(731) Taotleja: Toivo Rande
Serva 42, 11618 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest

valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajalehed, ajakirjad, raamatud,
kataloogid, kalendrid, plakatid, brošüürid, infolehed, atlased, kaardid,
albumid; kleebised, etiketid; fotod, ümbrikud, postkaardid, postmargid;
märkmikud, ümbriskaaned, paberimapid; kantseleitarbed, kirjatarbed,
kirjutustarbed; paberist või plastist pakendid ja pakkematerjalid.
Klass 35: reklaam, sh reklaamtekstide, -lehtede, -brošüüride ja
-teadaannete publitseerimine, reklaampindade rentimine, reklaammaterjalide ettevalmistamine ja levitamine; välisreklaam; ärijuhtimine;
kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);
hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaupade demonstreerimine;

(731) Taotleja: Rimi Eesti OÜ
Aia 7, 10111 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-,
küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad.
Klass 4: tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, tolmu
absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained (k.a küttepiiritus) ja
valgustusained, küünlad, tahid.
Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.
Klass 8: käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid; noad, kahvlid,
lusikad; külgterarelvad (mõõgad, täägid); habemenoad.
Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-,
optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-,
veevarustus- ja sanitaarseadmed.
Klass 13: tulirelvad; laskemoon; lõhkeaine ja mürsud;
ilutulestusvahendid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 18: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikeseja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 21: maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist või
sellega kaetud); kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid); harjamaterjal;
puhastus- ja koristustarbed; põrandakaabitsad; töötlemata või pooltöödeldud
klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu
teistesse klassidesse.
Klass 22: köied, nöörid, võrgud, varjed, presendid, purjed, kotid
(mis ei kuulu teistesse klassidesse); polstri- ja täitematerjalid (v.a kummist
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ja plastist); tekstiilkiudtoore.
Klass 24: riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
voodikatted ja laudlinad.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

Klass 27: vaibad, matid, linoleum jt põrandakatted, tapeedid ja
seinakattematerjalid (v.a tekstiilist).
Klass 28: mängud, mänguasjad, spordi- ja võimlemisriistad, mis
ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ning köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 31: põllumajandus-, aia- ja metsasaadused ning teraviljad,
mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värske puu- ja köögivili;
seemned, looduslikud taimed ja lilled; sööt, linnased.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

Klass 34: tubakas; suitsetamistarbed; tikud.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

jae- ja

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301714
30.10.2003

(540)

SULEND
(731) Taotleja: Pharmacia & Upjohn Company,
a State of Delaware corporation
100 Route 206 North, Peapack,
New Jersey 07977, US
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed; meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301717
31.10.2003

(540)

hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301712
30.10.2003

(540)

FYNDET
(731) Taotleja: Pfizer Products Inc.,
a Connecticut Corporation
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed; meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; fungitsiidid,
herbitsiidid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

M200301713
30.10.2003

(731) Taotleja: AS MIRATEX
Miiduranna sadam, Miiduranna küla,
Viimsi vald, 74001 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud

tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; kleebised (kantseleitarbed); trükised; albumid, brošüürid,
raamatud, fotod, päevapildid; kalendrid, märkmikud.
Klass 29: kala; kalatooted; kalakonservid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301718
31.10.2003

(540)

estro
(731) Taotleja: OÜ Estrobalt
Puru tee 78-1, 31024 Kohtla-Järve, EE
(511)8 Klass 25: naistele mõeldud sukkpüksid, sukad, sokid; meestele
mõeldud sokid; naistele ja meestele mõeldud aluspesu.

ATUBRI
(731) Taotleja: Pfizer Products Inc.,
a Connecticut corporation
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed; meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301719
31.10.2003

(540)

DOMINANT
(731) Taotleja: AS Liviko
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
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(511)8 Klass 33: destilleerimise teel saadud alkoholjoogid, aniisiliköör,
veinil baseeruvad aperitiivid ja aperitiivid, mis baseeruvad destilleerimise
teel saadud alkohoolsel likööril, brändid, vein, viski, džinn, vodka, mõdu,
alkohoolsed bitterid, valmis alkohoolsed kokteilid, liköör, piparmündiliköörid, einejärgsed liköörid, kange siider.

(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301720
31.10.2003
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

THOREUS
(731) Taotleja: Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid ja ained.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

TOPAZ
Avenue,
(731) Taotleja: Zakrytoe Aktsionernoe
Obschestvo ''Likerovodochny Zavod ''TOPAZ''
46, ul. Oktyabrskaya, g. Pushkino,
141200 Moskovskaya obl., RU
(740) Esindaja: Anneli Pungas
(511)8 Klass 33: destilleerimise teel saadud alkoholjoogid, aniisiliköör,

M200301721
31.10.2003

veinil baseeruvad aperitiivid ja aperitiivid, mis baseeruvad destilleerimise
teel saadud alkohoolsel likööril, brändid, vein, viski, džinn, vodka, mõdu,
alkohoolsed bitterid, valmis alkohoolsed kokteilid, liköör, piparmündiliköörid, einejärgsed liköörid, kange siider.

(540)

LONGILES
(731) Taotleja: Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid astma raviks.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(540)

FOXAIR

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301728
31.10.2003

(540)

STRATTERA
(731) Taotleja: ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana 46285, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid kesknärvisüsteemi haiguste ja

M200301722
31.10.2003

(731) Taotleja: Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid ja ained.

M200301725
31.10.2003

häirete raviks; farmaatsiapreparaadid tähelepanupuude ja hüperaktiivsuse
raviks.

Avenue,

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301730
31.10.2003

(540)

ALTIS

M200301724
31.10.2003

(540)

(731) Taotleja: Zakrytoe Aktsionernoe
Obschestvo ''Likerovodochny Zavod ''TOPAZ''
46, ul. Oktyabrskaya, g. Pushkino,
141200 Moskovskaya obl., RU
(740) Esindaja: Anneli Pungas

(731) Taotleja: Nycomed SEFA AS
Jaama 55B, Põlva, 63308 Põlva maakond, EE
(740) Esindaja: Arno Anijalg
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301731
31.10.2003
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(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301739
03.11.2003

(540)

(731) Taotleja: OÜ MAJESTIC
Kotzebue 18 E, 10411 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid,

sh ehituspaneelid,
aknad ja uksed, uksepaneelid, -plokid, -raamid, -komplektid (v.a metallist),
ehitusklaas.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist, sh uksed ja uksekomplektid (mööbliesemete).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301736
03.11.2003

(731) Taotleja: Esma Auto AS
Paldiski mnt 100, 13522 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 37: remont, paigaldustööd, hooldustööd, sõidukite
tehnilise olukorra ekspertiis.
Klass 39: transport (veondus).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301740
03.11.2003

(540)

Loodud kestma

(540)

(731) Taotleja: Kaupo Kruus
Sütiste tee 5-17, 13419 Tallinn, EE
Tarmo Kummer
Tammepargi 5, Saue, 76506 Harju maakond, EE
Riho Pärtel
Luha 28-9, 10131 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 35: hanketeenused teistele ettevõtetele; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh paberkaupade, koristustarvikute ja
puhastusvahendite jae- ja hulgimüük; müügikampaaniad; kaupade
demonstreerimine; näidiste levitamine; reklaam; ärijuhtimine; ärialased
spetsialistikonsultatsioonid; äriinfo; kontoriteenused; kontorimasinate ja
-sisseseadete rentimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301737
03.11.2003

(731) Taotleja: Esma Auto AS
Paldiski mnt 100, 13522 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 37: remont, paigaldustööd, hooldustööd, sõidukite
tehnilise olukorra ekspertiis.
Klass 39: transport (veondus).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301743
04.11.2003

(540)

V8
(731) Taotleja: Campbell Soup Company
Campbell Place, Camden,
New Jersey 08103-1799, US
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 32: köögiviljamahlad (joogid).

(540)

PREFEMIN
(731) Taotleja: Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1, 4000 ROSKILDE, DK
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid ja ained;

vitamiinid;
vitamiinipreparaadid; dieetlisandid; meditsiinilised dieetained; meditsiinilised mineraalpreparaadid, kaltsiumpreparaadid ja/või magneesiumpreparaadid; naturaalpreparaadid, mis on mõeldud meditsiiniliseks
otstarbeks.

(210)
(220)
(300)
(310)

Taotl nr
M200301744
Taotl kuup
04.11.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
349.347 (320) 08.08.2003 (330) UY

(540)

JETIX
(731) Taotleja: DISNEY ENTERPRISES, INC.,
a Delaware corporation
500 South Buena Vista Street, Burbank,
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California 91521, US
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-,

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

(540)

Klass 28: mängud, mänguasjad, spordi- ja võimlemisriistad, mis
ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 38: side.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

M200301749
05.11.2003

(731) Taotleja: B.W.T.King AS
Turu 43, 50106 Tartu, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200301750
05.11.2003

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

TITEX PLUS

M200301747
05.11.2003

(731) Taotleja: Günther & Co. GmbH
Eschborner Landstr. 112,
60489 Frankfurt am Main, DE
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 7: mehaanilised tööpingid ja masinad ning nende osad.
Klass 8: tööriistad ja nende osad.

(540)

(731) Taotleja: KG Knutsson AB
Hammarbacken 8, 191 81 Sollentuna, SE
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 35: e-kaubandus, nimelt sõidukite- ja veesõidukitealase
äritegevusega seotud toodete ostu-müügi organiseerimine ja juhtimine;
sõidukite ja veesõidukite edasimüügiga seotud kaubandus; infoteenused
sõidukite- ja veesõidukitealase äritegevusega seotud ettevõtete ja toodete
kohta (k.a hinna-, väärtpaberi- ja aktsiainfo).
Klass 42: arvutiandmebaasidele juurdepääsu ja nende kasutamisõiguse võimaldamine (andmebaasiteenused); veebimajutusteenused
veebiserverites/veebisaitidel.

KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE
MUUDATUSED JA PARANDUSED
Eesti
Kaubamärgilehe number

8/2004

Taotluse
number

M200300895

Avaldatud andmed

OÜ Helgerman
Uus-Tatari 25/Veerenni 13
10134 Tallinn, EE

Muudetud ja/või parandatud andmed

OÜ Hansaait
Uus-Tatri 25/Veerenni 13
10134 Tallinn, EE
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II. RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE TEATED

Avaldatakse vastavalt "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 70 lõikele 6. Rahvusvahelise registreeringu omaniku õiguse
kaubamärgile võib vaidlustada "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe
kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest.
Kaupade ja/või teenuste loetelu avaldatakse juhul, kui seda on ekspertiisi käigus Eesti suhtes piiratud.

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

2R139742
R200304794
17.12.1988
08.09.2003

(861) Hilisema märkimise kuup
(540)

MICROSPLIT

(540)

GYNOFORT
(730) Omanik: RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT.
Gyömrői út 19-21, Budapest H-1103, HU
(511)7 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

2R269652
R200304803
20.05.2003
02.09.2003

(730) Omanik: TAG HEUER S.A.
Avenue des Champs-Montants 14a,
MARIN CH-2074, CH
(511)7 Klass: 14
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44, 2004/22

(111)
(210)
(151)
(861)

(730) Omanik: LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstrasse 1, Neckarsulm D-74167, DE
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

R299063
R200302952
21.06.1985
14.02.2003

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

R425062
R200304805
13.09.1996
29.07.2003

(540)

AIMERY

(540)

BELLEVUE

23.08.2002

(730) Omanik: LES VIGNERONS DU SIEUR
D`ARQUES SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE
Avenue du Mauzac, LIMOUX F-11300, FR
(511)7 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

549352
R200305088
09.02.1990
14.10.2003

(540)

NYLOSOLV

(540)

BERO
(730) Omanik: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN et MÜNCHEN, DE
(511)7 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

R392246
R200304804
22.09.1992

(730) Omanik: BASF DRUCKSYSTEME GMBH
Glasuritstrasse 1, Münster D-48165, DE
(511)7 Klass: 1
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

597677
R200304279
26.01.1993
12.08.2003
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(540)

(540)

Bounty
(730) Omanik: ALOIS PÖSCHL GMBH & CO. KG
Dieselstrasse 1, Geisenhausen D-84144, DE
(511)7 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/40

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

623256
R200203920
12.09.1994
11.09.2002

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
TOMATO NAPOLI kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kollane, punane, roheline.
(730) Omanik: LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstrasse 1, Neckarsulm D-74167, DE
7
Klass:
29, 30
(511)
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/13, 2003/24

(540)

(730) Omanik: FABASOFT R & D SOFTWARE GMBH
& CO KG
Karl-Leitl-Strasse 1, Puchenau A-4040, AT
(511)7 Klass: 9, 37, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2002/44, 2003/45

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

635518
R200303088
08.12.1994
14.05.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna PLUS kasutamiseks.
(730) Omanik: ROBERT BOSCH GMBH
Stuttgart D-70469, DE
(511)7 Klass: 7, 8
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

638906
R200301520
12.06.1995
19.02.2003

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

647461
R200302963
13.12.1995
20.02.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna DRIVER kasutamiseks
klassides 37, 39 ja 42, ning sõna CENTER
kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: valge, punane ja must.
(730) Omanik: PIRELLI PNEUMATICI
SOCIETA` PER AZIONI
Viale Sarca 222, MILANO I-20126, IT
(511)7 Klass: 12, 17, 37, 39, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(861)
(540)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

665046
R200303090
25.11.1996
26.05.2003
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna PROCESS kasutamiseks.
(730) Omanik: BONDUELLE SOCIÉTÉ ANONYME
Lieu dit Woestyne, RENESCURE F-59173, FR
(511)7 Klass: 29, 30, 31
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

677571
R200302965
24.07.1997
24.04.2003

(730) Omanik: CALEFFI S.P.A.
S.S. 229,
FONTANETO D`AGOGNA (Novara) I-28010, IT
(511)7 Klass: 6, 9, 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

690322
R200303352
20.02.1998
18.06.2003

(540)
(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna BABY kasutamiseks.
(730) Omanik: GRANT S.P.A.
Via Romagnoli 6,
BENTIVOGLIO (BOLOGNA) I-40010, IT
(511)7 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

680719
R200303460
26.09.1997
15.07.2003

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade PNEUS ja EXPERT
kasutamiseks.
(730) Omanik: CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT
Vahrenwalder Strasse 9, Hannover D-30165, DE
(511)7 Klass: 12, 37, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

691892
R200302019
12.02.1998
28.03.2003

(540)

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna CELLIER kasutamiseks.
(730) Omanik: UNION DES VIGNERONS DES COTES
DU RHONE
(SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE)
TULETTE F-26790, FR
(511)7 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/32

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

682029
R200304865
10.10.1997
22.08.2003

(540)

CALEFFI

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SPORT kasutamiseks.
(730) Omanik: SIMEX SPORT GMBH
Herrenpfad Süd 9, Nettetal D-41334, DE
(511)7 Klass: 18, 20, 22, 25, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18
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(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

701386
R200304853
27.05.1998
24.07.2003

(540)

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

715273
R200305092
22.06.1999
27.10.2003

(540)

THERMO TECH
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: TENGELMANN
WARENHANDELSGESELLSCHAFT KG
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)7 Klass: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(730) Omanik: AIGLE INTERNATIONAL S.A.
17, rue Saint-Denis,
BOULOGNE-BILLANCOURT F-92100, FR
(511)7 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

715427
R200303260
01.06.1999
02.06.2003

(540)
(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

712355
R200303069
13.04.1999
25.03.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna MEUBELEN kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kollane, sinine.
(730) Omanik: VAN DEN BOSCH BEHEER BV
Metaalweg 15, AE HAPERT NL-5527, NL
(511)7 Klass: 20, 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

714715
R200303353
11.06.1999
11.07.2003

(540)

SCHINDLER EUROLIFT
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EUROLIFT kasutamiseks.
(730) Omanik: SCHINDLER AUFZÜGE AG
Zugerstrasse 13, Ebikon CH-6030, CH
(511)7 Klass: 7, 37
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31

EQUILIS
(730) Omanik: INTERVET INTERNATIONAL B.V.
Wim de Körverstraat 35, AN Boxmeer NL-5831, NL
(511)7 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/30

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

715872
R200304796
20.05.1999
26.05.2003

(540)

ELCROSS
(730) Omanik: PRIM, S.A.
Pol. Ind. 1 c/c, 20,
MOSTOLES (MADRID) E-28938, ES
(511)7 Klass: 10
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

722519
R200304798
16.10.1999
11.09.2003

(540)

Daytona
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(730) Omanik: ISC INTERNATIONAL SPEEDWAY
CORPORATION
1801 W. International Speedway Blvd.
Daytona Beach, Florida 32114-1243, US
(511)7 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44, 2003/50

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

738841
R200304868
13.04.2000
01.08.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, must, valge.
(730) Omanik: BORGA SP. Z O.O.
ul. Rdestowa 41, Gdynia PL-81 577, PL
(511)7 Klass: 6
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/20

(540)

Dinner Gold
(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)7 Klass: 29, 30, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

751636
R200101307
14.02.2001

(111)
(210)
(151)
(861)

757550
R200302799
23.04.2001
05.03.2003

(540)

Borga
(730) Omanik: BORGA SP. Z O.O.
ul. Rdestowa 41, Gdynia PL-81 577, PL
(511)7 Klass: 6
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26

(111)
(210)
(151)
(861)

(540)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

759601
R200303071
05.02.2001
19.02.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
LIGHT SUMATRA kasutamiseks.
(730) Omanik: NOBEL CIGARS APS
Tobaksvejen 4, Søborg DK-2860, DK
(511)7 Klass 34: Cigars, cigarillos, matches.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2001/9

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

757545
R200302191
23.04.2001
05.03.2003

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna FOOD kasutamiseks klassis 30
ja sõnade ühendi FOOD & MUSIC kasutamiseks
klassis 42.
(730) Omanik: EL DIABLITO, S.L.
Puerto Punta Portals-Local 41,
CALVIA-BALEARES E-07184, ES
(511)7 Klass: 30, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28
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Rahvusvah reg nr
767974
Rahvusvah reg jrk
R200104360
Rahvusvah reg kuup
05.09.2001
Konventsiooniprioriteedi andmed:
690371 (320) 08.03.2001 (330) BX

(540)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
782372
Rahvusvah reg jrk
R200202424
Rahvusvah reg kuup
13.06.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2293552 (320) 22.02.2002 (330) GB

(540)

GRIPEX

GREEN APPLE

(730) Omanik: BADARO INVESTMENTS B.V.
Officia I, de Boelelaan 7, HJ Amsterdam NL-1083,
NL
(511)7 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2001/45

(730) Omanik: RED CARNATION GUMS LTD.
Unit 11, Westmayne Industrial Park, Bramston Way,
Laindon, Essex SS15 6TP, GB
(511)8 Klass 5: Adhesives and other preparations for use with

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

778416
R200201669
03.04.2002

dentures.

Klass 21: Denture brushes; electric denture brushes and parts
therefor; stands and containers for dentures, denture brushes and denture
cleaners.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2002/26, 2004/5

CHESTER

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(730) Omanik: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
3, Quai Jeanrenaud, Neuchâtel CH-2000, CH
8
(511) Klass 34: Raw or manufactured tobacco, including cigars,

(540)

(540)

Rahvusvah reg nr
782496
Rahvusvah reg jrk
R200202439
Rahvusvah reg kuup
11.04.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
013132307 (320) 20.11.2001 (330) FR

cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff, tobacco substitutes (for non-medical use); cigarette paper and tubes,
cigarette filters, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2002/17, 2002/22

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

780788
R200303074
06.05.2002
22.04.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna AUTO kasutamiseks.
(730) Omanik: SEAT, S.A.
Zona Franca, Calle 2, No. 1,
BARCELONA E-08040, ES
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(591) Värvide loetelu: fuksiinpunane.
(730) Omanik: ANTALIS INTERNATIONAL
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
122, rue Edouard Vaillant,
LEVALLOIS PERRET F-92300, FR
(511)8 Klass 35: Advice services for choice and use of paper and
cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or printing), paper
and cardboard for printing/writing, including paper and cardboard for
publishing and graphic arts, stationery articles and office requisites (except
furniture), plastic materials for packaging, namely bags, pouches, sheets and
films, adhesives for stationery purposes; sales promotion of paper and
cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or printing), paper
and cardboard for printing/writing, including paper and cardboard for
publishing and graphic arts, stationery articles and office requisites (except
furniture), plastic materials for packaging, namely bags, pouches, sheets and
films, adhesives for stationery purposes; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes for paper and cardboard (unprocessed,
semi-processed, for stationery or printing), paper and cardboard for
printing/writing, including paper and cardboard for publishing and graphic
arts, stationery and office requisites (except furniture), plastic materials for
packaging namely bags, pouches, sheets and films, adhesives for stationery
purposes.
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2002/26, 2003/29

(540)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(730) Omanik: RENO SCHUHCENTRUM GMBH
Industriegebiet West,
Thaleischweiler-Fröschen D-66987, DE
(511)8 Klass: 14, 18, 25, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2002/49, 2004/7

Rahvusvah reg nr
788072
Rahvusvah reg jrk
R200203542
Rahvusvah reg kuup
16.08.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
12454 (320) 20.02.2002 (330) LI

(540)

ROUTE 66
COOLED
BY
REFRIGERATION
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust kirjeldava teksti
COOLED BY REFRIGERATION kasutamiseks.
(730) Omanik: LODESTAR ANSTALT
P.O. Box 1150, Lova-Center, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2002/40

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
789872
Rahvusvah reg jrk
R200203902
Rahvusvah reg kuup
24.09.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T200202569 (320) 16.09.2002 (330) FI

(540)

CARREC
(730) Omanik: KUUSAKOSKI OY
Hyttipojankuja 2, Espoo FIN-02781, FI
(511)8 Klass 39: Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; logistic services in the form of collecting transporting and
storing of waste or recycled materials of any kind for exploitation,
processing, refining or destruction.
Klass 40: Treatment of materials; recycling services in the
form of sorting, exploitation, processing, refining or destruction of different
kinds of waste or recycled materials; providing information on recycling
systems.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2002/44

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
792069
Rahvusvah reg jrk
R200300059
Rahvusvah reg kuup
08.11.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 29 875.4/25 (320) 18.06.2002 (330) DE

criss cross

(111)
(210)
(151)
(861)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
793305
Rahvusvah reg jrk
R200302029
Rahvusvah reg kuup
14.11.2002
Hilisema märkimise kuup 13.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
FE2002C000229 (320) 08.08.2002 (330) IT

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust tähise WC ja sõna UNIVERSAL
kasutamiseks.
(730) Omanik: RE.LE.VI.-S.P.A.
Via Postumia 1, RODIGO MN I-46040, IT
(511)8 Klass: 1, 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
793988
Rahvusvah reg jrk
R200300419
Rahvusvah reg kuup
08.10.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
02 3 159 701 (320) 16.04.2002 (330) FR

(540)

THOMSON
(730) Omanik: THOMSON
46, quai Alphonse le Gallo,
BOULOGNE-BILLANCOURT F-92100, FR
(511)8 Klass: 35, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/1&2, 2003/15

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

795388
R200303789
23.12.2002
23.07.2003
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(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna ASSOCIATES kasutamiseks
klassides 35 ja 41.
(730) Omanik: SVEIBY KNOWLEDGE ASSOCIATES
GLOBAL PTY LTD
C/- McMillan PNRS P.O. Box 828,
Traralgon VIC 3844, AU
(511)8 Klass: 16, 35, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/14

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
VINO ROSSO kautamiseks.
(591) Värvide loetelu: roheline, punane, sinine, must,
valge.
(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/35

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
798107
Rahvusvah reg jrk
R200301296
Rahvusvah reg kuup
21.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2310936 (320) 18.09.2002 (330) GB

(540)

EQVALAN DUO
(730) Omanik: MERIAL LIMITED
Sandringham House, Sandringham Avenue,
Harlow Business Park, Harlow, CM19 5QA, GB
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/11

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(540)

Rahvusvah reg nr
799171
Rahvusvah reg jrk
R200301544
Rahvusvah reg kuup
27.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2868263 (320) 27.09.2002 (330) EU

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
800273
Rahvusvah reg jrk
R200301796
Rahvusvah reg kuup
08.08.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
02 3 150 424 (320) 27.02.2002 (330) FR

(540)

KODAK
(730) Omanik: KODAK S.A.
(SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE)
26, rue Villiot, PARIS F-75012, FR
(511)8 Klass: 1, 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/16

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
800516
Rahvusvah reg jrk
R200301875
Rahvusvah reg kuup
17.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
721920 (320) 07.02.2003 (330) BX

(540)

(730) Omanik: TRUST HOLDING N.V.
Laan van Barcelona 600, DD Dordrecht NL-3317,
NL
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

800856
R200303773
23.12.2002
23.07.2003
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(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
GEOTEXTILE ENCASED COLUMNS
kasutamiseks.
(730) Omanik: JOSEF MÖBIUS
BAU-AKTIENGESELLSCHAFT
Brandstücken 18, Hamburg D-22549, DE
(511)8 Klass: 17, 19, 37
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SPÄTZLE, kombinatsiooni
ECHT SCHWÄBISCHE EIERSPÄTZLE ja
kombinatsiooni 250g kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/35

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
800906
Rahvusvah reg jrk
R200301961
Rahvusvah reg kuup
12.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 44 963.9/03 (320) 10.09.2002 (330) DE

(540)

FREEZE LOOK
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna FREEZE kasutamiseks klassis
3.
(730) Omanik: HENKEL KGAA
Henkelstrasse 67, Düsseldorf D-40589, DE
(511)8 Klass: 3, 21, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801041
Rahvusvah reg jrk
R200301981
Rahvusvah reg kuup
26.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 53 812.7/19 (320) 06.11.2002 (330) DE

(540)

GEC-Geotextile Encased Columns

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801070
Rahvusvah reg jrk
R200301985
Rahvusvah reg kuup
25.12.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2002715926 (320) 16.08.2002 (330) RU

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust kogu teksti, v.a
MAGISTER BIBENDI, kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: OBCHTCHESTVO S
OGRANITCHENNOI OTVETSVENNOSTYOU
"MAGISTR BIBENDI"
Str. 3, 10, Setounsky 1-y pr., Moscou RU-119136,
RU
(511)8 Klass: 32, 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801096
Rahvusvah reg jrk
R200301991
Rahvusvah reg kuup
24.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2002 2398 (320) 23.12.2002 (330) LT
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(540)

(310) 30242806.2/39

(320) 27.08.2002

(330) DE

(540)

Hapag Lloyd Express
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
EUROPEAN CLOTHING GROUP kasutamiseks.
(730) Omanik: UAB "ECG"
Draugyst s g. 15 B, KAUNAS LT-3031, LT
(511)8 Klass: 18, 22, 23, 24, 25, 26, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18, 2003/45

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801119
Rahvusvah reg jrk
R200301997
Rahvusvah reg kuup
18.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 46 402.6/03 (320) 18.09.2002 (330) DE

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EXPRESS kasutamiseks.
(730) Omanik: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4, Hannover D-30625, DE
(511)8 Klass: 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/19

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801188
Rahvusvah reg jrk
R200302042
Rahvusvah reg kuup
13.01.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30243236.1/39 (320) 29.08.2002 (330) DE

(540)

(540)

PURE LIFE
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna PURE kasutamiseks.
(730) Omanik: MÜLHENS GMBH & CO. KG
Venloer Strasse 241-245, Köln D-50823, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

801139
R200302002
17.04.2003

(540)

MODE BLEU
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna MODE kasutamiseks.
(730) Omanik: NANJING TEXTILES IMPORT &
EXPORT CORP LTD (NANJING FANGZHIPIN
JINCHUKOU GUFEN YOUXIAN GONGSI)
77 North Yunnan Road, Nanjing CN-210008, CN
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/18

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EXPRESS kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kollane, must, valge.
(730) Omanik: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4, Hannover D-30625, DE
(511)8 Klass: 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/19, 2003/31

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801230
Rahvusvah reg jrk
R200302047
Rahvusvah reg kuup
04.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
023183776 (320) 17.09.2002 (330) FR

(540)

POMPES GUINARD BATIMENT
(111)
(210)
(151)
(300)

Rahvusvah reg nr
801186
Rahvusvah reg jrk
R200302041
Rahvusvah reg kuup
13.01.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade POMPES ja BATIMENT
kasutamiseks.
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(730) Omanik: KSB S.A.
4, allée des Barbanniers,
GENNEVILLIERS F-92635, FR
(511)8 Klass: 7
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/19

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(554)

Rahvusvah reg nr
801310
Rahvusvah reg jrk
R200302058
Rahvusvah reg kuup
11.10.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
714403 (320) 09.10.2002 (330) BX
Ruumiline märk

kus registreering on avaldatud: 2003/19

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801339
Rahvusvah reg jrk
R200302063
Rahvusvah reg kuup
20.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T2003 00300 (320) 05.02.2003 (330) FI

(540)

(540)
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna COMPANY kasutamiseks.
(730) Omanik: ELTEL NETWORKS OY
PL 50, Espoo FIN-02611, FI
(511)8 Klass: 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/19

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801416
Rahvusvah reg jrk
R200302075
Rahvusvah reg kuup
06.12.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30229036.2/35 (320) 17.06.2002 (330) DE

(540)

HEALTHCARE PEOPLE
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust pudeli väliskuju kasutamiseks.
(730) Omanik: DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS
BOLS B.V.
Wattstraat 61, RB Zoetermeer NL-2723, NL
(511)8 Klass: 21, 32, 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/19

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna HEALTHCARE kasutamiseks.
(730) Omanik: DKV DEUTSCHE
KRANKENVERSICHERUNG AG
Aachener Straße 300, Köln D-50933, DE
(511)8 Klass: 35, 36, 38, 39, 41, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/19, 2003/36

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
801322
Rahvusvah reg jrk
R200302061
Rahvusvah reg kuup
20.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T2003 00301 (320) 05.02.2003 (330) FI

(540)

THE INFRANET COMPANY
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna COMPANY kasutamiseks.
(730) Omanik: ELTEL NETWORKS OY
PL 50, Espoo FIN-02611, FI
(511)8 Klass: 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

Rahvusvah reg nr
801417
Rahvusvah reg jrk
R200302076
Rahvusvah reg kuup
06.12.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30229028.1/35 (320) 17.06.2002 (330) DE

(540)

THINK HEALTHCARE
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna HEALTHCARE kasutamiseks.
(730) Omanik: DKV DEUTSCHE
KRANKENVERSICHERUNG AG
Aachener Straße 300, Köln D-50933, DE
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(511)8 Klass: 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/19, 2003/35

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

802014
R200302212
13.12.2002

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

802088
R200302230
13.12.2002

(540)
(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsiooni FENSEGES
FALATOK kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: helepruun, tumepruun ja valge.
(730) Omanik: KAISER FOOD ÉLELMISZER-IPARI
KFT.
Esze Tamás u. 9, Mosonmagyaróvár,
Újudvar H-9200, HU
(511)8 Klass: 29
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

802086
R200302229
13.12.2002

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsiooni
PULYKA CSEMEGE kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: tumepruun ja helepruun, oranž,
kollane ja valge.
(730) Omanik: KAISER FOOD ÉLELMISZER-IPARI
KFT.
Esze Tamás u. 9, Mosonmagyaróvár,
Újudvar H-9200, HU
(511)8 Klass: 29
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsiooni
PULYKA PARIZSI kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: tumepruun, helepruun ja kuldne.
(730) Omanik: KAISER FOOD ÉLELMISZER-IPARI
KFT.
Esze Tamás u. 9, Mosonmagyaróvár,
Újudvar H-9200, HU
(511)8 Klass: 29

Rahvusvah reg nr
802091
Rahvusvah reg jrk
R200302232
Rahvusvah reg kuup
31.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
12669 (320) 08.10.2002 (330) LI
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna VODKA, sõnade
kombinatsiooni DISTILLED AND BOTTLED BY
ja ülejäänud kirjeldava teksti kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kuldne, punane, hall ja valge.
(730) Omanik: BREYFIELD TRUST REG.
Josef-Rheinbergerstrasse 6, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(540)

Rahvusvah reg nr
802092
Rahvusvah reg jrk
R200302233
Rahvusvah reg kuup
31.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
12670 (320) 08.10.2002 (330) LI

(540)
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade PREMIUM ja DE-LUXE,
kombinatsioonide 700 ml, No 32 ja 40% vol ning
sõnade kombinatsiooni
DISTILLED AND BOTTLED BY kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: hall, sinine, punane ja valge.
(730) Omanik: BREYFIELD TRUST REG.
Josef-Rheinbergerstrasse 6, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsioonide OSOBAYA
VODKA ja DISTILLED AND BOTTLED BY ja
ülejäänud kirjeldava teksti kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kuldne, roheline, must ja valge.
(730) Omanik: BREYFIELD TRUST REG.
Josef-Rheinbergerstrasse 6, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
802095
Rahvusvah reg jrk
R200302235
Rahvusvah reg kuup
31.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
12671 (320) 08.10.2002 (330) LI

(540)

Rahvusvah reg nr
802093
Rahvusvah reg jrk
R200302234
Rahvusvah reg kuup
31.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
12672 (320) 08.10.2002 (330) LI

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade HONEY ja PEPPER, sõnade
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kombinatsiooni FLAVORED VODKA ja
kombinatsioonide 40% alc. by vol. ja 700 ml
kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: beež, kuldne, burgundi punane,
must, kollane, roheline ja punane.
(730) Omanik: BREYFIELD TRUST REG.
Josef-Rheinbergerstrasse 6, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
802097
Rahvusvah reg jrk
R200302236
Rahvusvah reg kuup
31.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
12690 (320) 08.10.2002 (330) LI

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsiooni FENSEGES
FALATOK kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: tumepruun ja helepruun, kollane,
oranž ja valge.
(730) Omanik: KAISER FOOD ÉLELMISZER-IPARI
KFT.
Esze Tamás u. 9, Mosonmagyaróvár,
Újudvar H-9200, HU
(511)8 Klass: 29
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
802533
Rahvusvah reg jrk
R200302330
Rahvusvah reg kuup
15.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
509768 (320) 24.12.2002 (330) CH

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
GLOBAL ASSET MANAGEMENT kasutamiseks.
(730) Omanik: UBS AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich CH-8001, CH
(511)8 Klass: 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/22

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna VODKA ja ülejäänud
kirjeldava teksti kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kuldne, must, punane ja valge.
(730) Omanik: BREYFIELD TRUST REG.
Josef-Rheinbergerstrasse 6, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/21

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup
(540)

802118
R200302241
13.12.2002

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
802534
Rahvusvah reg jrk
R200302331
Rahvusvah reg kuup
15.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
509778 (320) 24.12.2002 (330) CH

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
WEALTH MANAGEMENT kasutamiseks.
(730) Omanik: UBS AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich CH-8001, CH
(511)8 Klass: 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/22

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
802535
Rahvusvah reg jrk
R200302332
Rahvusvah reg kuup
15.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
509779 (320) 24.12.2002 (330) CH
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(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
INVESTMENT BANK kasutamiseks.
(730) Omanik: UBS AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich CH-8001, CH
(511)8 Klass: 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/22

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärkide registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
WEALTH MANAGEMENT kasutamiseks.
(730) Omanik: UBS AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich CH-8001, CH
(511)8 Klass: 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/22

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

802602
R200302352
31.03.2003

(540)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
802561
Rahvusvah reg jrk
R200302337
Rahvusvah reg kuup
30.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
509804 (320) 11.11.2002 (330) CH

(540)

UBS INVESTMENT BANK
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
INVESTMENT BANK kasutamiseks.
(730) Omanik: UBS AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich CH-8001, CH
8
Klass:
36
(511)
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/22

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

802565
R200302341
24.04.2003

(540)

UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
GLOBAL ASSET MANAGEMENT kasutamiseks.
(730) Omanik: UBS AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich CH-8001, CH
(511)8 Klass: 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/22

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust kombinatsiooni 450 g kasutamiseks
klassis 30.
(591) Värvide loetelu: must, tumesinine, hall, helesinine,
roosa, punane, kollane, valge.
(730) Omanik: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "TALOSTO"
52, Kuznetsovskaya str.,
SANKT-PETERSBURG RU-196105, RU
(511)8 Klass: 30, 35, 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/22

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
802771
Rahvusvah reg jrk
R200302382
Rahvusvah reg kuup
17.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T-200301000 (320) 16.04.2003 (330) FI

(540)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
802566
Rahvusvah reg jrk
R200302342
Rahvusvah reg kuup
30.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
509803 (320) 11.11.2002 (330) CH

(540)

UBS WEALTH MANAGEMENT

(730) Omanik: TYÖELÄKEKASSA
Palkkatilanportti 1, Helsinki FIN-00240, FI
(511)8 Klass: 36, 45
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/22

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

802819
R200302417
25.11.2002

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna FRUTS kasutamiseks.
(730) Omanik: CIDO P}RTIKAS GRUPA, SIA
Ostas iela 4, R§ga LV-1034, LV
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/24

(540)

TYPE 20
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna TYPE ja arvu 20 eraldi
kasutamiseks.
(730) Omanik: TYPE 20 S.R.L. DE NATIONALITÉ
ITALIENNE
Via Cesare Battisti 15,
DORMELLETTO (Novara) I-28040, IT
(511)8 Klass: 9, 18, 25, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/23

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

803033
R200302449
11.04.2003

(540)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
803092
Rahvusvah reg jrk
R200302455
Rahvusvah reg kuup
15.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
510404 (320) 14.03.2003 (330) CH

(540)

CERTINA
swiss time maker
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SWISS kasutamiseks.
(730) Omanik: CERTINA, KURTH FRÈRES S.A.
(CERTINA, GEBR. KURTH AG)
(CERTINA, KURTH BROS. LTD.)
Bahnhofstrasse 9, Grenchen CH-2540, CH
8
Klass:
14
(511)
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/24

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõanühendi PROFESSIONAL
SIGNMAKING VINYL kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: punane, valge.
(730) Omanik: MULTI-FIX N.V.
Bosdel 43, PB 85, Genk B-3600, BE
(511)8 Klass: 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/24

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup
(540)

803066
R200302453
13.05.2003

803137
R200302463
03.02.2003

(540)

UniCredit Private Banking
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnaühendi PRIVATE BANKING
kasutamiseks.
(730) Omanik: UNICREDITO ITALIANO S.P.A.
Via Dante, 1, GENOVA I-16100, IT
(511)8 Klass: 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/24

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(540)

Rahvusvah reg nr
803138
Rahvusvah reg jrk
R200302464
Rahvusvah reg kuup
12.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30242280.3/38 (320) 19.08.2002 (330) DE
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna TELEMATIK kasutamiseks.
(730) Omanik: DAIMLERCHRYSLER SERVICES AG
debis Haus am Potsdamer Platz, Eichhornstraße 3,
Berlin D-10875, DE
(511)8 Klass: 35, 38, 39, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/24

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
803152
Rahvusvah reg jrk
R200302467
Rahvusvah reg kuup
10.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2683-2002 (320) 19.09.2002 (330) SK

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna COLLECTION kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: MADOC SLOVAKIA, S.R.O.
Bratislavská 32, Dubnica nad Váhom SK-018 41, SK
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/24

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

803708
R200302568
03.04.2003

RU
(511)8 Klass: 9, 35, 38, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/25

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804277
Rahvusvah reg jrk
R200302708
Rahvusvah reg kuup
03.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 38 957.1/01 (320) 08.08.2002 (330) DE

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna GROUP kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: punane, hall.
(730) Omanik: MIP METRO GROUP INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO. KG
Metro-Strasse 1, Düsseldorf D-40235, DE
(511)8 Klass 40: Material processing.
Klass 41: Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

Klass 42: Design and development of computer hardware and
software.

Klass 44: Medical and veterinary services; healthcare and
beauty care services for human beings and animals; services in the
agricultural, horticultural or forestry sectors.
Klass 45: Personal and social services relating to individual
requirements; security services for the protection of commodities and
persons.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26, 2003/40,
2003/46

(540)
(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

804286
R200302712
27.05.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade ühendi PESNJA GODA
(slaavi t) kasutamiseks klassides 9 ja 41.
(730) Omanik: REGIONALNY
OBCHTSCHESTVENNY BLAGOTVORITELNY
FOND PODDERJKI ESTRADNIKH
ISPOLNITELEI TCENTRA "ARS"
d.126, oul. Pervomaiskaya, MOSKVA RU-105203,

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SOFT kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: sinine, roheline, türkiisivärvi,
valge.
(730) Omanik: BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48, Hamburg D-20253, DE
(511)8 Klass: 3
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

804324
R200302717
14.04.2003

(540)

REE
(730) Omanik: RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177,
LA MORALEJA (Madrid) E-28109, ES
(511)8 Klass 39: Warehousing.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804331
Rahvusvah reg jrk
R200302718
Rahvusvah reg kuup
18.12.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
VA 2002 04568 (320) 21.11.2002 (330) DK

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna ENERGY kasutamiseks klassis
4.
(730) Omanik: ELSAM A/S
Overgade 45, Fredericia DK-7000, DK
(511)8 Klass: 4, 11, 37, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26, 2004/6

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804332
Rahvusvah reg jrk
R200302719
Rahvusvah reg kuup
06.12.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
02 3 167 935 (320) 06.06.2002 (330) FR

(540)

STEELCASE
(730) Omanik: STEELCASE S.A.
56, rue Jean Giraudoux, STRASBOURG F-67200,
FR
(511)8 Klass 6: Metal building materials, transportable metal
constructions, metal ironmongery and locksmithing articles, metal
advertisement columns, metal reinforcing materials for building, metal bins,
metal boxes, metal knobs (handles), door frames (made of metal), metal
hinges, metal building framework, metal framing (construction), metal keys,

metal partitions, metal pillars (construction parts), metal conduits for
building, metal baskets, metal cornices, hooks (metal hardware), coathooks
(made of metal), metal floor tiles, metal staircases, metal window fittings,
non-electric door springs, metal fittings for building, furniture fittings (made
of metal), door fittings (made of metal), metal sliders for metal panels and
metal doors, metal gutters, metal grates, metal frames, metal jalousies, metal
wainscotting, metal slats, masts (metal posts), metal furniture castors, metal
wall claddings (building), metal gabions, non-luminous and non-mechanical
signalling panels (made of metal), metal boards, sliding metal panels, metal
wall linings, metal wall coverings (building), metal coat hooks for clothing,
metal paving blocks, metal poles, metal ceilings, metal floors, metal window
handles, metal door handles, metal door panels, metal doors, metal sliding
doors, metal posts, metal joists, metal girders, rails, metal linings (building),
rolling metal shutters, metal castors, metal locks, metal sills, non-luminous
and non-mechanical signs (made of metal).
Klass 11: Lighting apparatus and installations, interior lighting
installations and apparatus, lampshades, light bulbs, lighting fixtures
(lamps), diffusers (lighting), lamps, desk lamps, ceiling lights, lamp
reflectors, lamp hanging supports, luminous tubes for lighting, lamp glasses.
Klass 19: Non-metallic building materials, non-metallic
transportable constructions, non-metallic advertisement columns,
non-metallic door frames, reinforcements for building (non-metallic), wood
panelling, manufactured timber, swinging doors (non-metallic), door frames
(non-metallic), non-metallic frames, chassis (non-metallic) for construction
purposes, non-metallic partitions, glazed partitions, non-metallic columns
building parts, non-metallic conduits for building, non-metallic cornices,
non-metallic slabs, non-metallic staircases, plate glass (window glass) for
building, non-metallic slide rails for non-metallic panels and non-metallic
doors, non-metallic drainpipes, non-metallic jalousies, non-metallic
wainscotting, non-metallic laths, non-metallic masts (poles), non-metallic
wall claddings, for building, nonmetallic non-luminous and non-mechanical
signalling panels, non-metallic panels, sliding panels, glazed panels,
non-metallic wall linings (building), non-metallic partitions, non-metallic
paving stones, wood veneers, non-metallic ceilings, non-metallic floors,
non-metallic door panels, non-metallic doors, non-metallic sliding doors,
non-metallic posts, non-metallic joists, non-metallic beams, non-metallic
coatings (building), non-metallic sills, non-metallic signs, neither luminous
nor mechanical.
Klass 20: Furniture, display boards, furnishings, decorative
wall plaques not of textile (furnishings), wardrobes, office cupboards,
benches, bookcases, library shelves, library shelves, dinner wagons
(furniture), desks (furniture), frames, couches, lockers, chairs (seats), hat
stands, trolleys (furniture), non-metallic hinges, low armless chairs, shelves
for filing cabinets (furniture), keyboards for hanging keys, chests
(furniture), counters (tables), consoles (furniture), non-metallic baskets,
credenzas, non-metallic coat hooks, serving trolleys, carts for computers,
divans, shelves, armchairs, index cabinets (furniture), plastic decorative
edgings for furniture, non-metallic window fittings, furniture fittings
(non-metallic), door fittings (non-metallic), mirrors, newspaper display
stands, lecterns, furniture doors, furniture shelves, non-metallic furniture
castors, office furniture, metal furniture, storage furniture, filing cabinets,
furniture on wheels, computer furniture, wood furniture partitions,
nonmetallic baskets, umbrella stands, screens (furniture), non-metallic
clothes hooks, worktops (furniture), hanging wardrobes, table tops,
magazine racks, coatstands (furniture), displays, desk stands, shelving,
writing desks, seats, non-metallic locks, (other than electric), office chairs,
seats of metal, slatted indoor blinds, tables, metal tables, tables for meetings,
worktables, coffee tables, shelf boards (furniture), storing racks, racks
serving table, stools, drawers, showcases (furniture); non-metallic door
handles, non-metallic window handles.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

804469
R200302742
26.02.2003

(540)

FREYA
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(730) Omanik: EVE FREYA LIMITED
281 Cromford Road, Aldercar,
Derbyshire NG16 4HA, GB
(511)8 Klass: 3, 5, 18, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804490
Rahvusvah reg jrk
R200302749
Rahvusvah reg kuup
06.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 43 838.6/38 (320) 06.09.2002 (330) DE

(540)

LeasedLink
(730) Omanik: DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn D-53113, DE
(511)8 Klass 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.
Klass 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except
apparatus); office requisites (except furniture).
Klass 35: Advertising and business management.

Klass 36: Financial affairs; real estate affairs.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

804513
R200302756
30.11.2002

(540)

(540)

TAMBOUR
(730) Omanik: LOUIS VUITTON MALLETIER
2, rue du Pont-Neuf, PARIS F-75001, FR
(511)8 Klass 14: Jewels including rings, key rings, earrings and ear
clips, cufflinks, bracelets, charms, brooches, necklaces, tiepins, ornaments,
medallions; nutcrackers of precious metal, their alloys or coated therewith,
candleholders of precious metal, their alloys or coated therewith, jewellery
boxes of precious metal, their alloys or coated therewith.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804621
Rahvusvah reg jrk
R200302805
Rahvusvah reg kuup
02.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 61 775.2/06 (320) 18.12.2002 (330) DE

(540)

MACO PROTECT
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna PROTECT kasutamiseks.
(730) Omanik: MACO-BESCHLÄGE GMBH
Haidhof 3, Schöllnach D-94508, DE
(511)8 Klass: 6, 9, 20, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804652
Rahvusvah reg jrk
R200302811
Rahvusvah reg kuup
27.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 61 777.9/06 (320) 18.12.2002 (330) DE

(540)

MACO RAIL SYSTEM
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SYSTEMS, sõnade
kombinatsiooni MEMBER OF THE ja sõna GROUP
kasutamiseks.
(730) Omanik: SIS SWISS FINANCIAL SERVICES
GROUP AG
Brandschenkestrasse 47, Zürich CH-8002, CH
(511)8 Klass: 9, 36, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/26, 2004/16

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804557
Rahvusvah reg jrk
R200302763
Rahvusvah reg kuup
03.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
02 3 182 226 (320) 06.09.2002 (330) FR

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnaühendi RAIL SYSTEM
kasutamiseks.
(730) Omanik: MACO-BESCHLÄGE GMBH
Haidhof 3, Schöllnach D-94508, DE
8
(511) Klass: 6, 20, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804675
Rahvusvah reg jrk
R200302814
Rahvusvah reg kuup
04.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2.518.590 (320) 19.12.2002 (330) ES
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(540)

Piazza Rossetti, 2/8, GENOVA I-16129, IT
(511)8 Klass: 31
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27, 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõugust sõan TOYS kasutamiseks.
(730) Omanik: G.B. FABRICANTES, S.L.
Avenida J. Vilanova, 4 - Ap. 71,
IBI (Alicante) E-03440, ES
(511)8 Klass: 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804715
Rahvusvah reg jrk
R200302827
Rahvusvah reg kuup
10.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 07 374.8/03 (320) 12.02.2003 (330) DE

(540)

PLASTIC ELASTIC
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna ELASTIC kasutamiseks.
(730) Omanik: WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Allee 65, Darmstadt D-64274, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

804716
R200302828
16.04.2003

(540)

Rahvusvah reg nr
804717
Rahvusvah reg jrk
R200302829
Rahvusvah reg kuup
10.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 07 376.4/03 (320) 12.02.2003 (330) DE

(540)

CLAY N`PLAY
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna CLAY kasutamiseks.
(730) Omanik: WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Allee 65, Darmstadt D-64274, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804721
Rahvusvah reg jrk
R200302832
Rahvusvah reg kuup
10.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 07 377.2/03 (320) 12.02.2003 (330) DE

(540)

CONTROL AGENT
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna AGENT kasutamiseks.
(730) Omanik: WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Allee 65, Darmstadt D-64274, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

804736
R200302835
31.03.2003

(540)

KING
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna BIO kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kollane, roheline, punane.
(730) Omanik: ADRIAFRUIT ITALIA S.P.A.

(730) Omanik: BOLEAR SERVICE
ul. Fruktovaya, 3a, Moscow RU-113556, RU
(511)8 Klass: 10
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27
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(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804739
Rahvusvah reg jrk
R200302836
Rahvusvah reg kuup
18.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2003-030757 (320) 16.04.2003 (330) JP

(540)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804822
Rahvusvah reg jrk
R200302861
Rahvusvah reg kuup
26.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
VA 2002 04687 (320) 28.11.2002 (330) DK

(540)

DIROL DROPS
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna GLOBAL kasutamiseks.
(730) Omanik: SONY BANK INCORPORATED
6-18, Minamiazabu 1-chome, Minato-ku,
Tokyo 106-0047, JP
(511)8 Klass: 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27, 2004/8

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804785
Rahvusvah reg jrk
R200302843
Rahvusvah reg kuup
31.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
12673 (320) 08.10.2002 (330) LI

(540)

NEMIROVSKAYA
(730) Omanik: BREYFIELD TRUST REG.
Josef-Rheinbergerstrasse 6, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 21, 32, 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804805
Rahvusvah reg jrk
R200302855
Rahvusvah reg kuup
14.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
200211298 (320) 28.11.2002 (330) NO

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna DROPS kasutamiseks.
(730) Omanik: DANDY A/S
Dandyvej, Vejle DK-7100, DK
(511)8 Klass: 3, 5, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27, 2003/40

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

804836
R200304557
19.05.2003
04.08.2003

(540)

FRANCIAC FRERES
(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/42

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
804894
Rahvusvah reg jrk
R200302870
Rahvusvah reg kuup
23.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
3012/2002 (320) 20.11.2002 (330) IS

(540)

(540)

ALFA
(730) Omanik: ALFA SKOFABRIK A/S
Brandbu N-2760, NO
(511)8 Klass 9: Fire-extinguishing apparatus; shoes

for protection
against accidents, irradiation and fire.
Klass 18: Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal skins, hides;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SOLUTIONS kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: STRENGUR HF
Ármúli 7, Reykjavik IS-108, IS
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27
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(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

804928
R200302873
25.03.2003

(540)

(730) Omanik: ECOLAB GMBH & CO. OHG
Reisholzer Werftstraße 38-42, Düsseldorf D-40589,
DE
(511)8 Klass: 1, 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27, 2004/22

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805019
R200302897
24.02.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
PRIMA KOST kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: punane, kuldne, kollane.
(730) Omanik: REWE-ZENTRAL AG
Domstrasse 20, Köln D-50668, DE
(511)8 Klass: 29, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805002
Rahvusvah reg jrk
R200302888
Rahvusvah reg kuup
02.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
508826 (320) 16.12.2002 (330) CH

(540)

JT INTERNATIONAL
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna INTERNATIONAL
kasutamiseks.
(730) Omanik: JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805012
Rahvusvah reg jrk
R200302894
Rahvusvah reg kuup
23.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
724433 (320) 18.03.2003 (330) BX

(540)

IO-SHIELD

(730) Omanik: LG TRADE A.S.
Na Hořici 65, Dobrovíz CZ-252 61, CZ
(511)8 Klass: 9, 20, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805020
R200302898
24.02.2003

(540)

(730) Omanik: LG TRADE A.S.
Na Hořici 65, Dobrovíz CZ-252 61, CZ
(511)8 Klass: 9, 20, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805031
Rahvusvah reg jrk
R200302902
Rahvusvah reg kuup
13.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
AM 6509/2002 (320) 14.10.2002 (330) AT

(540)

DR. BÖHM MAN PROTECT
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade MAN ja PROTECT
kasutamiseks klassides 3 ja 5.
(730) Omanik: APOMEDICA PHARMAZEUTISCHE
PRODUKTE GESELLSCHAFT M.B.H.
Roseggerkai 3, Graz A-8010, AT
8
Klass:
3, 5, 30, 32
(511)
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27, 2003/36
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(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805033
Rahvusvah reg jrk
R200302903
Rahvusvah reg kuup
11.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
AM 5922/2002 (320) 16.09.2002 (330) AT

(540)

MAGNESIUM SPORT
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade MAGNESIUM ja SPORT
eraldi kasutamiseks.
(730) Omanik: APOMEDICA PHARMAZEUTISCHE
PRODUKTE GESELLSCHAFT M.B.H.
Roseggerkai 3, Graz A-8010, AT
(511)8 Klass: 5, 30, 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805054
Rahvusvah reg jrk
R200302907
Rahvusvah reg kuup
19.12.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T20021939 (320) 03.07.2002 (330) FI

(540)

kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805073
R200302912
28.04.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna PREMIUM kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: oranž, must.
(730) Omanik: SANO-MODERNÍ V%ŽIVA ZVÍŘAT
SPOL. S.R.O.
Npor. O. Bartoška 15, Domažlice CZ-344 01, CZ
(511)8 Klass: 31
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805074
Rahvusvah reg jrk
R200302913
Rahvusvah reg kuup
12.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2.525.484 (320) 12.02.2003 (330) ES

(540)
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SYSTEMS kasutamiseks.
(730) Omanik: VIOLA SYSTEMS OY
Lemminkäisenkatu 32, Turku FIN-20520, FI
(511)8 Klass: 9, 35, 38, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805063
R200302910
28.04.2003

(540)

SPUTNIK
(730) Omanik: LA ZARAGOZANA S.A.
Ramón Berenguer IV, 1, ZARAGOZA E-50007, ES
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805075
R200302914
28.04.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna MAIS kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: oranž, must.
(730) Omanik: SANO-MODERNÍ V%ŽIVA ZVÍŘAT
SPOL. S.R.O.
Npor. O. Bartoška 15, Domažlice CZ-344 01, CZ
(511)8 Klass: 31
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EGG kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: oranž, must.
(730) Omanik: SANO-MODERNÍ V%ŽIVA ZVÍŘAT
SPOL. S.R.O.
Npor. O. Bartoška 15, Domažlice CZ-344 01, CZ
(511)8 Klass: 31
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805126
Rahvusvah reg jrk
R200302924
Rahvusvah reg kuup
17.01.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
MI2002C011698 (320) 03.12.2002 (330) IT

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna WORKWEAR ning sõnade
kombinatsioonide AUTHENTIC WORK APPAREL
ja DURABILITY & COMFORT kasutamiseks.
(730) Omanik: SKYDDA PROTECTING PEOPLE
EUROPE AB
Ulricehamn SE-523 85, SE
(511)8 Klass: 9, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(540)

P ZERONERO
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust tähe P kasutamiseks.
(730) Omanik: PIRELLI & C. SPA
Via G. Negri, 10, MILANO I-20100, IT
(511)8 Klass: 14, 18, 25, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27, 2004/11

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805342
R200302999
24.03.2003

(540)

Rahvusvah reg nr
805168
Rahvusvah reg jrk
R200302937
Rahvusvah reg kuup
21.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
727582 (320) 16.04.2003 (330) BX

(540)

SYLVANIA HOME
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna HOME kasutamiseks.
(730) Omanik: FLOWIL INTERNATIONAL
LIGHTING (HOLDING) B.V.
Oudeweg 155, CC HAARLEM NL-2031, NL
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/27, 2003/36,
2003/41

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna GRUPO kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: sinine, valge ja must.
(730) Omanik: FERRER INTERNACIONAL, S.A.
Gran Vía Carlos III, 04 - Edificio Trade,
BARCELONA E-08028, ES
8
(511) Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805434
R200303012
18.04.2003

(540)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805257
Rahvusvah reg jrk
R200302980
Rahvusvah reg kuup
27.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2003/02781 (320) 30.04.2003 (330) SE

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade ühendi WINE CELLARS
CEJKOVICE ja numbri 1248 kasutamiseks.
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(591) Värvide loetelu: punane, must, valge.
(730) Omanik: TEMLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE,
VINAŘSKÉ DRUŽSTVO
Čejkovice 945 CZ-696 15, CZ
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805439
R200303013
11.03.2003

(540)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805477
Rahvusvah reg jrk
R200303023
Rahvusvah reg kuup
05.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
AM 7085/2002 (320) 06.11.2002 (330) AT

(540)

VISOMAX
(730) Omanik: CSC PHARMACEUTICALS HANDELS
GMBH
Gewerbestrasse 18-20, Bisamberg A-2102, AT
(511)8 Klass 3: Cosmetics.
Klass 5: Pharmaceutical eye drops against eye irritations.
Klass 10: Plastic ampoules for medical purposes especially for
use as dosing aid for eye drops.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade ühendi ZEYTIN TARIM
SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik:
SINIRLI SORUMLU MARMARA
ZEYT¤N TARIM SATIŞ KOOPERAT¤FLER¤
BIRLI–I MARMARAB¤RL¤K
Bursa-¤zmir Karayolu 29 Km., Başköy/Bursa, TR
(511)8 Klass: 29, 30, 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28, 2004/29

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805460
Rahvusvah reg jrk
R200303018
Rahvusvah reg kuup
11.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2002718570 (320) 12.09.2002 (330) RU

(540)

RUSSIAN STANDARD IMPERIA
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade RUSSIAN ja STANDARD
eraldi kasutamiseks.
(730) Omanik: CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTMENTS
"ROUST INCORPORATED"
7, ul. 1905 goda, Moskva RU-123846, RU
8
(511) Klass: 33, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805499
Rahvusvah reg jrk
R200303025
Rahvusvah reg kuup
14.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
02/3194803 (320) 19.11.2002 (330) FR

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna PARIS kasutamiseks.
(730) Omanik: DUMESTE
8, allée des Palombes - Lognes,
MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 F-77437, FR
(511)8 Klass: 20, 24, 27
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805504
Rahvusvah reg jrk
R200303027
Rahvusvah reg kuup
21.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
02 3 180 613 (320) 26.08.2002 (330) FR

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade ühendi UPS SYSTEMS
kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: Pantone sinine 541, must.
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(730) Omanik: UPE HOLDINGS B.V.
Diamantlaan 1 A, WV Hoofddorp NL-2132, NL
(511)8 Klass: 9, 37
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28, 2004/26

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805611
R200303036
10.04.2003

FAZHAN YOUXIAN GONGSI)
No. 1-404, Keyuan 2RD Gaoxin Chengdu,
Sichuan CN-610041, CN
(511)8 Klass: 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805694
R200303056
11.06.2003

(540)
(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna FOOD kasutamiseks.
(730) Omanik: FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
101 Geylang Lorong 23, #05-03/04 Prosper House,
SINGAPORE 388399, SG
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28, 2003/37

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805637
Rahvusvah reg jrk
R200303043
Rahvusvah reg kuup
15.07.2002
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T200200318 (320) 31.01.2002 (330) FI

(540)

RADIOLINJA METROPOLIS
(730) Omanik: OY RADIOLINJA AB
Keilasatama 5, Espoo FIN-02150, FI
(511)8 Klass: 38
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805656
R200303046
16.06.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade ühendite SPECIAL HERBS
BITTER VODKA, BITTER SWEET ja
LANCUT DISTILLERY kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kuldne, valge, punane, sinine, must,
kreemjas.
(730) Omanik: FABRYKA WÓDEK "POLMOS
ŁAŃCUT" S.A.
Kolejowa 1, ŁAŃCUT PL-37-100, PL
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/28

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna INDUSTRIES kasutamiseks.
(730) Omanik: DIKANG INDUSTRY DEVELOPMENT
CO., LTD. (CHENGDU DIKANG SHIYE

Rahvusvah reg nr
805739
Rahvusvah reg jrk
R200303097
Rahvusvah reg kuup
04.02.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 45 984.7/09 (320) 17.09.2002 (330) DE
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust kombinatsiooni
PROMOTION GMBH kasutamiseks.
(730) Omanik: HEITECH PROMOTION GMBH
Senefelder Straße 12, Mönchengladbach D-41066,
DE
(511)8 Klass: 9, 24
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/29

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805776
Rahvusvah reg jrk
R200303112
Rahvusvah reg kuup
16.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 10 018.4/03 (320) 21.02.2003 (330) DE

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
MODERN TEXTILES kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: sinine, roheline, kollane, punane,
roosa, valge, must.
(730) Omanik: HENKEL KGAA
Henkelstrasse 67, Düsseldorf D-40589, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/29

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805841
R200303117
17.06.2003

(540)

DAN CAKE

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna CAKE kasutamiseks.
(730) Omanik: DAN CAKE A/S
Hjortsvangen 15, Give DK-7323, DK
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/29

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna FRESH kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: roosa, valge, sinine, must, kollane.
(730) Omanik: HENKEL KGAA
Henkelstrasse 67, Düsseldorf D-40589, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/29

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(540)

Rahvusvah reg nr
805838
Rahvusvah reg jrk
R200303116
Rahvusvah reg kuup
16.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 05 633.9/03 (320) 06.02.2003 (330) DE

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805874
Rahvusvah reg jrk
R200303125
Rahvusvah reg kuup
04.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
02 3187610 (320) 08.10.2002 (330) FR

(540)

POSITIVE CABLE
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna CABLE kasutamiseks klassis 9.
(730) Omanik: AUDIO MARKETING SERVICES
1, rue Jean Perrin, LE BLANC-MESNIL F-93150,
FR
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/29

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

805960
R200303143
20.06.2003

(540)

TIGI
(730) Omanik: TONI & GUY (USA) LIMITED
19 Doughty Street, London WC1N 2PL, GB
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(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/29

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

806721
R200303327
26.06.2003

(540)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
805984
Rahvusvah reg jrk
R200303147
Rahvusvah reg kuup
28.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
729015 (320) 29.11.2002 (330) BX

(540)

SABENA EURO WORLD AIRLINES
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
EURO WORLD AIRLINES kasutamiseks.
(730) Omanik: MAÎTRE ILSE VAN DE MIEROP, EN
SA QUALITÉ DE CURATO LA FAILLITE DE LA
SOCIÉTÉ: SABENA, SOCIÉTÉ ANONYME
avenue Emmanuel Mounier 2,
Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles) B-1200, BE
(511)8 Klass: 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/29

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

806599
R200303307
24.04.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
BEST MODEL OF THE WORLD kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: NEV ORGANIZASYON TURIZM
REKLAMCILIK VE TICARET ANONIM SIRKETI
Halaskargazi Cad., Alp Palas No: 79/16,
Harbiye ISTANBUL, TR
(511)8 Klass: 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31

AEROSIL - invented to improve
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna AEROSIL kasutamiseks.
(730) Omanik: DEGUSSA AG
Bennigsenplatz 1, Düsseldorf D-40474, DE
(511)8 Klass: 1, 2, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

806758
R200303333
01.04.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna RUSSKAJA (kirillitsas)
kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: valge, pruun, punane, pruunikas
punane.
(730) Omanik: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "OUNISERVIS"
kab. 327, korp. B, d. 43, oul. Zatsepa,
MOSKVA RU-113054, RU
8
(511) Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(540)

Rahvusvah reg nr
806765
Rahvusvah reg jrk
R200303335
Rahvusvah reg kuup
07.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
12787 (320) 31.01.2003 (330) LI
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna POP kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: roosa, punakaspruun, taevasinine,
kollane.
(730) Omanik: GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT
Aeulestrasse 5, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 30, 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
806768
Rahvusvah reg jrk
R200303337
Rahvusvah reg kuup
25.03.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30301607.8/34 (320) 14.01.2003 (330) DE
kl 9 - Batteries.
kl 11 - Pocket torches.
kl 34 - Lighters.

(540)

POWER KING
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna POWER kasutamiseks
klassides 8, 9 ja 11.
(730) Omanik: EMD INTERNATIONALE
HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2,
Offenburg D-77656, DE
(511)8 Klass: 8, 9, 11, 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
806807
Rahvusvah reg jrk
R200303341
Rahvusvah reg kuup
06.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
FE2002C000341 (320) 04.12.2002 (330) IT

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna FRESH kasutamiseks klassides
3 ja 5 ning klassis 4 järgmiste kaupade osas: candles
and wicks for lighting purposes, candles and scented
candles.
(730) Omanik: RE.LE.VI.-S.P.A.
Via Postumia, 1, RODIGO (MN) I-46040, IT
(511)8 Klass: 1, 3, 4, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
806820
Rahvusvah reg jrk
R200303344
Rahvusvah reg kuup
19.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 05 880.3/25 (320) 04.02.2003 (330) DE

(540)

Background
(730) Omanik: COSMOS MODE AG
Gwattstr. 15, Pfäffikon CH-8808, CH
(511)8 Klass: 18, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/31, 2003/42,
2004/20

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
807362
Rahvusvah reg jrk
R200303463
Rahvusvah reg kuup
18.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
511381 (320) 05.03.2003 (330) CH

(540)

G-ENIUS
(730) Omanik: SCOTT SPORTS SA
Route du Crochet 17, Givisiez CH-1762, CH
8
(511) Klass 9: Spectacles, including sunglasses, ski goggles

and
goggles for motorcyclists; protective helmets, including for sports activities.
Klass 12: Bicycles, parts and accessories thereof included in
this class, such as shock absorbers and bottle holders.
Klass 28: Sports articles and apparatus included in this class,
including winter sports articles such as skis, ski poles, snowboards as well
as parts and accessories of the above goods (included in this class,
excluding parts and accessories of the winter sport articles).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/33

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
807363
Rahvusvah reg jrk
R200303464
Rahvusvah reg kuup
22.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
509255 (320) 12.02.2003 (330) CH
kl - 32, 33

(310) 511297 (320) 14.04.2003
kl - 5, 29, 30

(330) CH

(540)

KIEV CLUB
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade KIEV ja CLUB eraldi
kasutamiseks.
(730) Omanik: LAUFFER SA
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Rue de la Terrassière 13, GENEVE CH-1207, CH
(511)8 Klass: 5, 29, 30, 32, 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/33, 2003/34

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
807405
Rahvusvah reg jrk
R200303469
Rahvusvah reg kuup
16.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 11 130.5/03 (320) 01.03.2003 (330) DE

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(554)

Rahvusvah reg nr
807530
Rahvusvah reg jrk
R200303486
Rahvusvah reg kuup
15.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 12 840.2/32 (320) 13.03.2003 (330) DE
Ruumiline märk

(540)

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna FRESH kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: roosa, valge, kollane, sinine.
(730) Omanik: HENKEL KGAA
Henkelstrasse 67, Düsseldorf D-40589, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/33

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

807469
R200303480
05.06.2003

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnaühendi ENERGY DRINK
kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: hõbedane, sinine, punane.
(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/33

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

807835
R200303540
28.07.2003

(540)

EVOLUTION
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna INSTRUMENT (slaavi t)
kasutamiseks klassis 8.
(591) Värvide loetelu: valge, kollane, must, roosa.
(730) Omanik: OBCHTCHESTVO S
OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYOU
"ORMIS-TOULS"
str.2, d.17, ch. FREZER, MOSKVA RU-109202, RU
8
(511) Klass: 8, 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/33

(730) Omanik: EVOLUTION MOTORSPORT B.V.
Keurmeesterstraat 15 F, BA Ridderkerk NL-2984,
NL
(511)8 Klass 9: Motor helmets; back, knee, hip and kidney protectors
(for protection against accidents).
Klass 18: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes; trunks and travelling bags;
saddlery.
Klass 25: Clothing, motorshoes, headgear.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/34, 2004/7

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

807960
R200303572
15.07.2003
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(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 303 07 417.5/01 (320) 13.02.2003

(540)
(330) DE

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, tumesinine, must, valge,
sinine.
(730) Omanik: HENKEL LOCTITE DEUTSCHLAND
GMBH
Arabellastrasse 17, München D-81925, DE
(511)8 Klass: 1, 16, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/34

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
808081
Rahvusvah reg jrk
R200303621
Rahvusvah reg kuup
26.05.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T200203540 (320) 02.12.2002 (330) FI

(730) Omanik: HENKEL LOCTITE DEUTSCHLAND
GMBH
Arabellastrasse 17, München D-81925, DE
(511)8 Klass: 1, 16, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/35

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

808592
R200303754
05.05.2003

(540)

(540)

2R
(730) Omanik: ABLOY OY
Wahlforssinkatu 20, Joensuu FIN-80100, FI
(511)8 Klass: 6, 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/35

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
808551
Rahvusvah reg jrk
R200303741
Rahvusvah reg kuup
15.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 06 744.6/01 (320) 07.02.2003 (330) DE

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust lühendi LTD kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: ÖZKO TEKST¤L SANAY¤ ¤Ç VE DIŞ
T¤CARET L¤M¤TED Ş¤RKET¤
Kayabaşi Köyü, ¤stiklal Caddesi, U—ur Sokak NO: 8,
ALTINŞEHIR-KÜÇÜKÇEKMECE-¤STANBUL,
TR
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/35
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(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
808604
Rahvusvah reg jrk
R200303760
Rahvusvah reg kuup
18.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30303264.2/12 (320) 22.01.2003 (330) DE

(730) Omanik: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30, Beerse B-2340, BE
(511)8 Klass: 10
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/40

(540)

SLK 63
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust numbri 63 kasutamiseks.
(730) Omanik: DAIMLERCHRYSLER AG
Epplestrasse 225, Stuttgart D-70567, DE
(511)8 Klass: 12, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/35

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
810699
Rahvusvah reg jrk
R200304391
Rahvusvah reg kuup
05.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 17 343.2/03 (320) 04.04.2003 (330) DE

(540)

Rahvusvah reg nr
809437
Rahvusvah reg jrk
R200303955
Rahvusvah reg kuup
25.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2336044 (320) 26.06.2003 (330) GB

(540)

AVON AROMA...PEACE
(730) Omanik: AVON PRODUCTS, INC.
World Headquarters, 1345 Avenue of the Americas,
New York NY 10105-0196, US
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/38, 2004/27

(730) Omanik: MÜLHENS GMBH & CO. KG
Venloer Strasse 241-245, Köln D-50823, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/41

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
809789
Rahvusvah reg jrk
R200304080
Rahvusvah reg kuup
01.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2329769 (320) 16.04.2003 (330) GB

(540)

(540)

FIGO

AVON AROMA...FRESH
(730) Omanik: AVON PRODUCTS, INC.
World Headquarters, 1345 Avenue of the Americas,
New York NY 10105-0196, US
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/39, 2004/27

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

Rahvusvah reg nr
810875
Rahvusvah reg jrk
R200304436
Rahvusvah reg kuup
18.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
188978 (320) 20.02.2003 (330) CZ

810125
R200304221
18.09.2003

(540)

ONETOUCH FINEPOINT

(730) Omanik: WALMARK, A.S.
Oldřichovice 44, Třinec CZ-739 61, CZ
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/42

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

810899
R200304442
17.09.2003

(540)

TOP SHOP TV
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(730) Omanik: STUDIO MODERNA SA
c/o Studio legale Avv. Giovanni Polar,
Piazza Molino Nuovo 15, Lugano CH-6900, CH
(511)8 Klass: 10, 20
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/42

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

811087
R200304471
13.05.2003

kus registreering on avaldatud: 2003/42

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
811126
Rahvusvah reg jrk
R200304480
Rahvusvah reg kuup
10.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
TO2003C000703 (320) 13.03.2003 (330) IT

(540)

(540)
(730) Omanik: FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163, MODENA I-41100, IT
(511)8 Klass: 12, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/42
(730) Omanik: OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "LIKYORO-VODOCHNY
ZAVOD "YAROSLAVSKIY"
Sovetskaya str. 63, Yaroslavl RU-150003, RU
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/42

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
811091
Rahvusvah reg jrk
R200304472
Rahvusvah reg kuup
16.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 19 804.4/09 (320) 15.04.2003 (330) DE

(540)

2gIP
(730) Omanik: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2, München D-80333, DE
(511)8 Klass: 9, 38, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/42

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
811096
Rahvusvah reg jrk
R200304473
Rahvusvah reg kuup
14.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2003-01373 (320) 28.02.2003 (330) SE

(540)

ENSPIRO
(730) Omanik: ENSPIRO AB
Box 45180, Stockholm SE-104 30, SE
(511)8 Klass: 16, 35, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
811183
Rahvusvah reg jrk
R200304502
Rahvusvah reg kuup
09.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
733104 (320) 24.03.2003 (330) BX

(540)

(730) Omanik: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30, Beerse B-2340, BE
(511)8 Klass: 5, 9, 10, 16, 41, 42, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/42

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

811340
R200304870
25.09.2003
23.10.2003

(540)

L&M RED LABEL
(730) Omanik: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel CH-2000, CH
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

811341
R200304871
25.09.2003
23.10.2003
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(540)

L&M BLUE LABEL
(730) Omanik: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel CH-2000, CH
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

811342
R200304872
25.09.2003
23.10.2003

(540)

PHILIP MORRIS FINESSE
(730) Omanik: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel CH-2000, CH
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

811343
R200304873
25.09.2003
23.10.2003

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

811346
R200304875
25.09.2003
23.10.2003

(540)

L&M SILVER LABEL
(730) Omanik: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel CH-2000, CH
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
811958
Rahvusvah reg jrk
R200304726
Rahvusvah reg kuup
23.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 34 060.6/09 (320) 09.07.2003 (330) DE

(540)

UVEX
(730) Omanik: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Strasse 189, Fürth D-90766, DE
(511)8 Klass: 9, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(540)

PHILIP MORRIS SUPREME
(730) Omanik: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel CH-2000, CH
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(861)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

811344
R200304874
25.09.2003
23.10.2003

(540)

PHILIP MORRIS ONE
(730) Omanik: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel CH-2000, CH
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

811959
R200304727
27.09.2003

(540)

LORCH
(730) Omanik: LORCH SCHWEISSTECHNIK GMBH
Im Anwaender 24-26, Auenwald D-71549, DE
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44, 2004/28

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
811981
Rahvusvah reg jrk
R200304728
Rahvusvah reg kuup
14.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
515044 (320) 15.09.2003 (330) CH

(540)

MIRCERA
(730) Omanik: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
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Grenzacherstrasse 124, Basel CH-4002, CH
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44, 2004/3

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

811994
R200304731
25.07.2003

(540)

(730) Omanik: ECOLAB GMBH & CO. OHG
Reisholzer Werftstrasse 38-42, Düsseldorf D-40589,
DE
(511)8 Klass: 5, 9, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812033
R200304734
20.08.2003

(540)

(730) Omanik: STENFLEX RUDOLF STENDER
GMBH
Robert-Koch-Strasse 17, Norderstedt D-22851, DE
(511)8 Klass: 6, 7, 11, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44
(730) Omanik: OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "GAZ"
88, prosp. Lenina, Nizhny Novgorod RU-603004,
RU
(511)8 Klass: 12, 16, 28, 35, 37
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812006
R200304732
26.08.2003

(540)

BEYOND
(730) Omanik: BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS
B.V.
Kadestraat 1, CA Arnhem NL-6811, NL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812035
R200304735
20.08.2003

(540)

Stenflex
(730) Omanik: STENFLEX RUDOLF STENDER
GMBH
Robert-Koch-Strasse 17, Norderstedt D-22851, DE
(511)8 Klass: 6, 7, 11, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812037
R200304736
29.07.2003

(540)

Rahvusvah reg nr
812020
Rahvusvah reg jrk
R200304733
Rahvusvah reg kuup
13.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 22 468.1/05 (320) 30.04.2003 (330) DE

(540)

HyGuard

(591) Värvide loetelu: tumesinine, punane, roheline.
(730) Omanik: TORUŃSKIE ZAKŁADY
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA
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AKCYJNA
ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń PL-87-100, PL
(511)8 Klass: 3, 5, 16
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812058
R200304739
07.08.2003

(540)

Rahvusvah reg nr
812046
Rahvusvah reg jrk
R200304737
Rahvusvah reg kuup
14.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
03 3 211 460 (320) 24.02.2003 (330) FR

(540)
(591) Värvide loetelu: valge, punane, sinine, hõbedane.
(730) Omanik: L.I.O.N. & KO, SIA
Elijas iela 17-411, R§ga LV-1050, LV
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126-130 rue Jules-Guesde, Levallois Perret F-92300,
FR
(511)8 Klass: 29
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812057
R200304738
07.08.2003

(540)

812087
R200304740
20.08.2003

(540)

Fuego
(730) Omanik: A. RACKE GMBH + CO.
Stefan-George-Strasse 20, Bingen D-55411, DE
(511)8 Klass: 32, 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812103
R200304744
25.07.2003

(540)

(730) Omanik: L.I.O.N. & KO, SIA
Elijas iela 17-411, R§ga LV-1050, LV
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(730) Omanik: OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "GAZ"
88, prosp. Lenina, Nizhny Novgorod RU-603004,
RU
(511)8 Klass: 12, 16, 28, 35, 37
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812113
R200304745
06.06.2003
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(540)

CENTOSTAT
(730) Omanik: HANSGROHE AG
Auestrasse 5-9, Schiltach D-77761, DE
(511)8 Klass: 9, 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812130
Rahvusvah reg jrk
R200304749
Rahvusvah reg kuup
25.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
514469 (320) 07.07.2003 (330) CH

(540)

KLIRACT
(730) Omanik: ARES TRADING S.A.
Château de Vaumarcus, VAUMARCUS CH-2028,
CH
(511)8 Klass: 5, 41, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812135
Rahvusvah reg jrk
R200304750
Rahvusvah reg kuup
26.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
64 556 (320) 07.05.2003 (330) BG

(730) Omanik: GENENTECH NETHERLANDS B.V.
Teleportboulevard 140, EJ Amsterdam NL-1043, NL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44, 2004/9

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812150
Rahvusvah reg jrk
R200304755
Rahvusvah reg kuup
09.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
514934 (320) 28.08.2003 (330) CH

(540)

LASOTOP
(730) Omanik: SPIRIG PHARMA AG
Froschackerstrasse 6, Egerkingen CH-4622, CH
(511)8 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812162
Rahvusvah reg jrk
R200304761
Rahvusvah reg kuup
30.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 34 193.9/05 (320) 08.07.2003 (330) DE

(540)

UBROLEXIN
(730) Omanik: BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH
Ingelheim D-55218, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(540)

(730) Omanik: AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-HOLDING"
Kniaginia Maria Louisa Blvd. 2,
Business Centre TZUM, Sofia BG-1000, BG
8
(511) Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812168
Rahvusvah reg jrk
R200304762
Rahvusvah reg kuup
30.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 34 195.5/05 (320) 08.07.2003 (330) DE

(540)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812137
Rahvusvah reg jrk
R200304751
Rahvusvah reg kuup
18.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/230390 (320) 26.03.2003 (330) US

(540)

OMNITARG

VIACAN
(730) Omanik: BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH
Ingelheim D-55218, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44
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Rahvusvah reg nr
812177
Rahvusvah reg jrk
R200304763
Rahvusvah reg kuup
11.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
RN2003C000124 (320) 27.05.2003 (330) IT

(540)

LAPRENE
(730) Omanik: SO.F.TER. S.P.A.
Via Mastro Giorgio Nr. 2, FORLI` (FO) I-47100, IT
(511)8 Klass: 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(540)

Treograft
(730) Omanik: MEDAC GESELLSCHAFT FÜR
KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE MBH
Theaterstrasse 6, Wedel D-22880, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44, 2003/50, 2004/7

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812252
R200304808
05.09.2003

(540)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812187
Rahvusvah reg jrk
R200304765
Rahvusvah reg kuup
30.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 34 194.7/05 (320) 08.07.2003 (330) DE

(540)

OTICAN
(730) Omanik: BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH
Ingelheim D-55218, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

CIDO XL
(730) Omanik: CIDO P}RTIKAS GRUPA, SIA
4, Ostas iela, R§ga LV-1034, LV
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812295
Rahvusvah reg jrk
R200304810
Rahvusvah reg kuup
01.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
76488348 (320) 05.02.2003 (330) US
kl 27 - Athletic and recreational surfacing products

namely
artificial and synthetic turf and modular floors and suspended
floors for constructing indoor and outdoor tracks, natural playing
surfaces, portable surfaces, roll-out surfaces, athletic tracks,
football fields, running tracks, field surfaces, tennis courts and
tennis surfaces, hockey flooring surfaces, backyard game courts,
and shock absorption surfaces; carpeting, rugs, mats and matting
for athletic and recreational surfaces namely golf driving range
mats, putting greens, chipping mats and gymnasium exercise mats,
gymnasium surfaces, rehabilitation sports flooring, park and
recreational flooring, ice flooring for hockey fields, suspended
gymnasium flooring, badminton court flooring, handball court
flooring, shock absorption pads for use with floor covering,
volleyball flooring, speed skating flooring, roller hockey flooring,
lacrosse flooring, synthetic/natural turf hybrids flooring,
poured-in-place urethane athletic and multi-purpose surfaces, gym
flooring surfaces, portable flooring designed for racing,
multi-purpose athletic recreational flooring.

Rahvusvah reg nr
812235
Rahvusvah reg jrk
R200304789
Rahvusvah reg kuup
19.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 27 033.0/05 (320) 27.05.2003 (330) DE

(540)

APTON
(730) Omanik: ALTANA PHARMA AG
Byk-Gulden-Strasse 2, Konstanz D-78467, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/44

(540)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(730) Omanik: SOUTHWEST RECREATIONAL
INDUSTRIES, INC.
31 Neon Street, SUMNER PARK QLD 4074, AU
(511)8 Klass: 27
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

Rahvusvah reg nr
812237
Rahvusvah reg jrk
R200304790
Rahvusvah reg kuup
25.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 10 378.7/05 (320) 25.02.2003 (330) DE

SRI SPORTS
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(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812296
Rahvusvah reg jrk
R200304811
Rahvusvah reg kuup
30.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 18 377.2/12 (320) 07.04.2003 (330) DE

(730) Omanik: JAGA, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Verbindingslaan z/n, Diepenbeek B-3590, BE
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45, 2004/8

(540)

G 280
(730) Omanik: DAIMLERCHRYSLER AG
Epplestrasse 225, Stuttgart D-70567, DE
(511)8 Klass: 12, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812299
R200304813
30.09.2003

(540)

PARMEX
(730) Omanik: CANAN KOZMET¤K SANAY¤ VE
T¤CARET L¤M¤TED Ş¤RKET¤
Keresteciler Sitesi Ç2nar Sokak No: 12,
Merter - ¤STANBUL, TR
8
(511) Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812320
R200304818
04.09.2003

(540)

Gutshaus
(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812383
Rahvusvah reg jrk
R200304827
Rahvusvah reg kuup
20.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
730921 (320) 17.03.2003 (330) BX

(540)

DBE DYNAMIC BOOST EFFECT

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812481
Rahvusvah reg jrk
R200304835
Rahvusvah reg kuup
26.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T200301134 (320) 05.05.2003 (330) FI

(540)

AVENIRA
(730) Omanik: M-REAL CORPORATION
Revontulentie 6, Espoo FIN-02100, FI
(511)8 Klass: 16
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812528
Rahvusvah reg jrk
R200304840
Rahvusvah reg kuup
07.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
03 322 0116 (320) 10.04.2003 (330) FR

(540)

SO FOOD
(730) Omanik: ACCOR
2 rue de la Mare Neuve, EVRY F-91000, FR
(511)8 Klass: 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812544
Rahvusvah reg jrk
R200304843
Rahvusvah reg kuup
26.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
03 3 215 743 (320) 18.03.2003 (330) FR

(540)

MARQUET
(730) Omanik: MARQUET ET CIE
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
VILLARS F-24530, FR
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45
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(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812545
R200304844
30.07.2003

(540)

(540)

HOT DIAMONDS
(730) Omanik: HISTORIC ORIGINALS LIMITED
Unit A1, Worton Grange Estate, Worton Drive,
READING RG2 0TG, GB
(511)8 Klass: 14
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/45

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812581
R200304882
23.07.2003

(540)

(730) Omanik: COTY DEUTSCHLAND GMBH
Rheinstrasse 4E, Mainz D-55116, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812711
Rahvusvah reg jrk
R200304901
Rahvusvah reg kuup
16.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302 52 982.9/11 (320) 23.10.2002 (330) DE

(540)
(730) Omanik: CHUNLAN (GROUP) CORPORATION
No. 68 Koutai Road, Taizhou,
Jiangsu Province 225300, CN
(511)8 Klass: 7, 9, 11, 12, 20
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812607
Rahvusvah reg jrk
R200304887
Rahvusvah reg kuup
02.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 28 237.1/12 (320) 09.04.2003 (330) DE

(540)

X 63
(730) Omanik: DAIMLERCHRYSLER AG
Epplestrasse 225, Stuttgart D-70567, DE
(511)8 Klass: 12, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812662
Rahvusvah reg jrk
R200304895
Rahvusvah reg kuup
18.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 14 231.6/03 (320) 18.03.2003 (330) DE

(730) Omanik: HIGH TECH DESIGN PRODUCTS AG
Landsberger Strasse 146, München D-80339, DE
8
(511) Klass: 11, 20, 21
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812718
R200304903
27.06.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, must.
(730) Omanik: FINANCIAL TECHNOLOGIES S.A.
Xenias 24 Ilissia, Athens, GR
(511)8 Klass: 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812723
Rahvusvah reg jrk
R200304906
Rahvusvah reg kuup
23.04.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2003/01936 (320) 21.03.2003 (330) SE
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(540)

SWEDX
(730) Omanik: SWEDX AB
Domherrevägen 14, Sollentuna SE-192 55, SE
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812733
Rahvusvah reg jrk
R200304908
Rahvusvah reg kuup
29.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 32 167.9/25 (320) 30.06.2003 (330) DE

(540)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812746
Rahvusvah reg jrk
R200304910
Rahvusvah reg kuup
07.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2.533.667 (320) 31.03.2003 (330) ES

(540)

(730) Omanik: TEMPUS VADE, S.L.
C/ Fuerteventura, 23 - Poligono industrial Norte,
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
(Madrid) E-28700, ES
(511)8 Klass: 14, 35, 37
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812750
R200304911
17.10.2003

(540)
(591) Värvide loetelu: kollane, sinine, must, valge.
(730) Omanik: SIMEX SPORT GMBH
Herrenpfad Süd 9, Nettetal D-41334, DE
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812740
R200304909
29.08.2003

(540)

BAUMIX
(730) Omanik: BAUTECH SP. Z O.O.
ul. Banacha 2B, WARSZAWA PL-02-097, PL
(511)8 Klass: 6
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812755
Rahvusvah reg jrk
R200304912
Rahvusvah reg kuup
23.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 18 316.0/05 (320) 07.04.2003 (330) DE

(540)

Harvard Ionoglas
(730) Omanik: LWD S.R.L.
Via Artigianale, 46/48,
BOTTICINO SERA (BRESCIA) I-25082, IT
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(730) Omanik: RICHTER & HOFFMANN HARVARD
DENTAL GESELLSCHAFT
Babelsberger Straße 42, Berlin D-10715, DE
(511)8 Klass: 1, 5, 10
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)

Rahvusvah reg nr
812756
Rahvusvah reg jrk
R200304913
Rahvusvah reg kuup
01.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
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(310) VR2003C131

(320) 05.03.2003

(330) IT

(540)

FONDAZIONE ARENA
DI VERONA
(730) Omanik: FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Piazza Brà 28, Verona I-37121, IT
(511)8 Klass: 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(730) Omanik: JAGUAR CARS LIMITED
Browns Lane, Allesley, Coventry,
Warwickshire CV5 9DR, GB
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812770
Rahvusvah reg jrk
R200304917
Rahvusvah reg kuup
09.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
FI2003000663 (320) 04.06.2003 (330) IT

(540)
(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup
(540)

CIRCULAT
(730) Omanik: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Pelplińska 19,
STAROGARD GDAŃSKI PL-83-200, PL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812762
R200304915
27.10.2003

(540)

ostemax
(730) Omanik: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Pelplińska 19,
STAROGARD GDAŃSKI PL-83-200, PL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

BRAMASOLE

812761
R200304914
27.10.2003

Rahvusvah reg nr
812765
Rahvusvah reg jrk
R200304916
Rahvusvah reg kuup
16.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2 329 182 (320) 10.04.2003 (330) GB

(540)

BORN TO PERFORM

(730) Omanik: MARCHESI ANTINORI S.R.L.
Piazza degli Antinori, 3, FIRENZE I-50123, IT
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812773
R200304918
29.07.2003

(540)

PYRODUR
(730) Omanik: PILKINGTON DEUTSCHLAND AG
Haydnstraße 19, Gelsenkirchen D-45884, DE
(511)8 Klass: 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812777
Rahvusvah reg jrk
R200304919
Rahvusvah reg kuup
09.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
FI2003000672 (320) 06.06.2003 (330) IT

(540)

SANTA PIA
(730) Omanik: MARCHESI ANTINORI S.R.L.
Piazza degli Antinori, 3, FIRENZE I-50123, IT
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk

812789
R200304920
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(151) Rahvusvah reg kuup
01.10.2003
(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 303 27 578.2/29 (320) 03.06.2003 (330) DE

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(540)

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812813
Rahvusvah reg jrk
R200304924
Rahvusvah reg kuup
28.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
957229 (320) 10.06.2003 (330) AU

(540)
(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)8 Klass: 29
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812791
Rahvusvah reg jrk
R200304922
Rahvusvah reg kuup
15.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 27 567.7/33 (320) 03.06.2003 (330) DE

RIO TROPICAL
(730) Omanik: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel CH-2000, CH
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812820
R200304926
10.04.2003

(540)

(540)

(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478,
DE
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812793
Rahvusvah reg jrk
R200304923
Rahvusvah reg kuup
09.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
FI2003000673 (320) 06.06.2003 (330) IT

(730) Omanik: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416, Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon city,
Kyungki-do, KR
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812822
R200304927
29.08.2003

(540)

(540)

TORCICODA
(730) Omanik: MARCHESI ANTINORI S.R.L.
Piazza degli Antinori, 3, FIRENZE I-50123, IT
(511)8 Klass: 33

(591) Värvide loetelu: kollane, roheline, sinine, must.
(730) Omanik: TAKKO MODEMARKT GMBH & CO.
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KG
Alfred-Krupp-Strasse 21, Telgte D-48291, DE
(511)8 Klass: 18, 24, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812823
R200304928
29.08.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, kollane, must, valge.
(730) Omanik: TAKKO MODEMARKT GMBH & CO.
KG
Alfred-Krupp-Strasse 21, Telgte D-48291, DE
(511)8 Klass: 18, 24, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812826
R200304930
02.09.2003

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, hall, must, valge.
(730) Omanik: TAKKO MODEMARKT GMBH & CO.
KG
Alfred-Krupp-Strasse 21, Telgte D-48291, DE
(511)8 Klass: 18, 24, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812824
R200304929
29.08.2003

(730) Omanik: AROMA FLORIS`S, SIA
Rãpniec§bas iela 15-7, R§ga LV-1010, LV
(511)8 Klass: 21, 33, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812828
Rahvusvah reg jrk
R200304931
Rahvusvah reg kuup
02.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
M-03-665 (320) 24.04.2003 (330) LV

(540)

(540)

(730) Omanik: AROMA FLORIS`S, SIA
Rãpniec§bas iela 15-7, R§ga LV-1010, LV
(511)8 Klass: 21, 33, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46
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(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812837
Rahvusvah reg jrk
R200304933
Rahvusvah reg kuup
07.08.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
MI2003C006047 (320) 13.06.2003 (330) IT

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 303 09 135.5/01 (320) 19.02.2003

(330) DE

(540)

(540)

LOAFFIN
(730) Omanik: BARILLA G. E R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
Viale Riccardo Barilla, 3/A, PARMA, IT
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46, 2004/15

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812844
R200304934
06.08.2003

(540)

(730) Omanik: DRAGOCO GERBERDING & CO. AG
Holzminden D-37603, DE
(511)8 Klass: 1, 3, 30, 32, 33, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812883
R200304940
17.09.2003

(540)
(730) Omanik: EUROPLASTICA MODA S.P.A.
Via Fratte, 24,
PORTO SANT`ELPIDIO (AP) I-63018, IT
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812857
R200304938
15.09.2003

(540)

(730) Omanik: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "PEPTEK"
16/10, ul. Miklukho-Maklaya, Moscow RU-117997,
RU
(511)8 Klass: 1, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812888
R200304941
25.09.2003

(540)
(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: KUMTEL DAYAN1KL1 TÜKETIM
MALLARI PLASTIK SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI
Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No. 22, Kayseri,
TR
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812863
R200304939
03.06.2003

(730) Omanik: SCAND-PELLET AB
Wissmarsvägen 12, KALMAR SE-393 54, SE
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46, 2004/5

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk

812889
R200304942
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(151) Rahvusvah reg kuup

25.09.2003

(540)

Dent-O-Secura
(730) Omanik: P.M.S. HANDELSKONTOR GMBH
Abteistrasse 1, Hamburg D-20149, DE
(511)8 Klass: 3, 5, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

HELIODECOR
(730) Omanik: BASF DRUCKSYSTEME GMBH
Sieglestrasse 25, Stuttgart D-70469, DE
8
Klass:
1, 2
(511)
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(540)

812900
R200304945
02.05.2003

(730) Omanik: ACQUA DI PARMA S.R.L.
Via S. Stefano, 16, BOLOGNA I-40125, IT
(511)8 Klass: 14
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

EVSv
(730) Omanik: ROTO FRANK AG
Stuttgarter Strasse 145-149,
Leinfelden-Echterdingen D-70771, DE
(511)8 Klass: 6, 7, 9, 20
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

812912
R200304946
09.10.2003

Rahvusvah reg nr
812914
Rahvusvah reg jrk
R200304948
Rahvusvah reg kuup
15.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
VA2003 03679 (320) 10.10.2003 (330) DK

(540)

2D

(540)

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

Rahvusvah reg nr
812913
Rahvusvah reg jrk
R200304947
Rahvusvah reg kuup
17.09.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
TO2003C001367 (320) 20.05.2003 (330) IT

812890
R200304943
14.10.2003

(540)

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

(730) Omanik: DANDY A/S
Dandyvej, Vejle DK-7100, DK
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
812916
Rahvusvah reg jrk
R200304949
Rahvusvah reg kuup
31.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
515725 (320) 02.05.2003 (330) CH

(540)

(540)

ROXUL
(730) Omanik: ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Hedehusene DK-2640, DK
8
Klass:
17, 19
(511)
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46

(730) Omanik: COMITÉ INTERNATIONAL
OLYMPIQUE
Château de Vidy, Lausanne CH-1007, CH
(511)8 Klass: 1, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30,
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32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46, 2004/22

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

812932
R200304950
18.09.2003

(730) Omanik: PROJISO S.A.
139, avenue de la République, BRESSON F-38320,
FR
(511)8 Klass: 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

(540)

813194
R200305037
23.09.2003

(540)

VITA
(730) Omanik: AKCIN BENDROV "ŽEMAITIJOS
PIENAS"
Sedos g. 35, Telšiai LT-5610, LT
(511)8 Klass: 29
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47
(591) Värvide loetelu: punane, kollane.
(730) Omanik: AKTSIONERNO DRUJESTVO "ALEN
MAK"
148, "Vasil Levski" Str., PLOVDIV BG-4000, BG
(511)8 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/46, 2003/47

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
813129
Rahvusvah reg jrk
R200305028
Rahvusvah reg kuup
05.06.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 18 502.3/21 (320) 10.04.2003 (330) DE

(540)

ULTRAMAT
(730) Omanik: CARL FREUDENBERG KG
Hoehnerweg 2-4, Weinheim D-69469, DE
(511)8 Klass: 6, 21
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
813283
Rahvusvah reg jrk
R200305056
Rahvusvah reg kuup
16.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
03 3 222 066 (320) 23.04.2003 (330) FR

(540)

F1 POWER
(730) Omanik: APPLICATION DES GAZ
Lieudit Le Favier, Route de Brignais,
SAINT GENIS LAVAL F-69230, FR
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
813287
Rahvusvah reg jrk
R200305057
Rahvusvah reg kuup
16.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
03 3 222 064 (320) 23.04.2003 (330) FR

(540)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
813187
Rahvusvah reg jrk
R200305035
Rahvusvah reg kuup
22.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
03 3 223 115 (320) 30.04.2003 (330) FR

(540)

WIP

F1 LITE
(730) Omanik: APPLICATION DES GAZ
Lieudit Le Favier, Route de Brignais,
SAINT GENIS LAVAL F-69230, FR
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47
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(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

813306
R200305060
09.10.2003

(540)

ROCKWOOL
(730) Omanik: ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Hedehusene DK-2640, DK
(511)8 Klass: 17, 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

813307
R200305061
09.10.2003

(540)

ROCKFON
(730) Omanik: ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Hedehusene DK-2640, DK
(511)8 Klass: 17, 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

813309
R200305063
23.09.2003

(540)

(730) Omanik: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO ZAVOD
INFORMATSYONNYKH TEKHNOLOGY "LIT"
Sovetskaya St. 1, Pereslavl-Zalessky,
Yaroslavskaya oblast RU-152140, RU
(511)8 Klass: 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
813312
Rahvusvah reg jrk
R200305065
Rahvusvah reg kuup
15.07.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
730798 (320) 02.04.2003 (330) BX

(540)

ARCDESO

(730) Omanik: OOMS AVENHORN HOLDING B.V.
Scharwoude 9, EA Scharwoude NL-1634, NL
(511)8 Klass: 9, 37, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
813383
Rahvusvah reg jrk
R200305077
Rahvusvah reg kuup
07.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2003 2046 (320) 01.10.2003 (330) LT

(540)

TEXO
(730) Omanik: BENDRA LIETUVOS - VOKIETIJOS
¨MON
AKCIN
BENDROV
"BALTIK
VAIRAS"
Tilž s g. 74, Šiauliai LT-5410, LT
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
813398
Rahvusvah reg jrk
R200305080
Rahvusvah reg kuup
10.10.2003
Konventsiooniprioriteedi andmed:
303 21 718.9/09 (320) 29.04.2003 (330) DE

(540)

LactoStar
(730) Omanik: WEDA-DAMMANN & WESTERKAMP
GMBH
Am Bahnhof, Goldenstedt D-49424, DE
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2003/47, 2004/10
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III. REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID

Avaldatakse vastavalt "Kaubamärgiseaduse" paragrahvile 49. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks
võib esitada hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvide 52 või 54 kohaselt. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks
tunnistamiseks võib esitada hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 53 kohaselt.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39615
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200101304
Taotl kuup
03.08.2001
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39617
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300153
Taotl kuup
03.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna WASSERTECHNIK
kasutamiseks.
(732) Omanik: Bauer Wassertechnik GmbH
Hans-Ackermann-Str. 23, 91322 Gräfenberg, DE
(740) Esindaja: Toom Pungas
(511)7 Klass 11: veevarustus- ja sanitaarseadmed, kütteseadmed,
jahutusseadmed, eriti veepehmendusaparaadid ja -seadised, -seadmed,
veepuhastusseadmed ja -masinad, joogiveefiltrid, veesterilisaatorid,
veefiltrimisseadmed, vee- ja gaasiseadmete reguleerseadmed ja -seadised,
vee- ja gaasiseadmete turvaseadmed ja -seadised, veejahutusseadmed,
veejuhtmestiku seadmed, veesoojendid, sanitaarseadmete veetorud, torud
(sanitaarseadmete osad), vedelikujahutusseadmed, kliimaseadmed,
külmutusseadmed.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39616
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300062
Taotl kuup
13.01.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade LINNU ja TALU
kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ LINNU TALU
Tagula küla, Tõlliste vald, 68303 Valga maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 29: linnuliha, linnulihatooted, linnulihaekstraktid, munad.

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna PAPRIKA kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kollane, punane, must, valge, pruun,
oranž, sinine, roheline, hall.
(732) Omanik: PepsiCo, Inc.,
a North Carolina Corporation
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577,
US
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 29: peamiselt kartulist, pähklitest, teistest puu- või
köögiviljadest või nende kombinatsioonidest koosnevad valmissuupisted,
k.a kartulikrõpsud ja kartulilaastud, tarokrõpsud; sealihasuupisted,
veiselihasuupisted, tšilli.
Klass 30: peamiselt teraviljast, maisist, teistest köögiviljadest
või nende kombinatsioonidest koosnevad valmissuupisted, k.a maisikrõpsud, tortillakrõpsud, riisikrõpsud või riisikoogid, küpsised, kuivikud,
soolakringlid, õhulised suupisted, popkorn, suhkrustatud popkorn ja
maapähklid, suupistete dipikastmed, salsad, kangikujulised suupisted.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39618
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300227
Taotl kuup
14.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

Ministry Of Brand
(732) Omanik: OÜ URBAN CORP
Kalmistu tee 26, 11216 Tallinn, EE
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(511)8 Klass 35: reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused.
Klass 41: konverentside korraldamine, seminaride läbiviimine,
sh turundusalaste seminaride ja konverentside korraldamine ja läbiviimine;
meelelahutus-, kultuuri- ja haridusürituste korraldamine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39619
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300272
Taotl kuup
25.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

SRC
(732) Omanik: HANNES LILP
Annuse tee 6-2, Rohuneeme, Viimsi vald,
74001 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 7: masinad ja tööpingid, mootorid ja jõuseadmed (v.a

(511)8 Klass 41: raadio- ja teleprogrammide valmistamine, produtseerimine; õppeteave (koolitus); konverentside korraldamine ja läbiviimine;
filmitootmine, produktsioon; helisalvestiste üürimine; kaugõpe; kongresside
korraldamine; kutsenõustamine; lindistusteenused; seminaride korraldamine
ja läbiviimine; videofilmide tootmine, produktsioon; raamatute kirjastamine, avaldamine; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; raadiomeelelahutus; esinemiste korraldamine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide üürimine, laenutus; kollokviumide korraldamine ja
läbiviimine; kompaktkirjastamine; laenuraamatukogud; montaaž; stsenaristiteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39621
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300343
Taotl kuup
05.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

maismaasõidukitele), sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a
maismaasõidukitele), põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad), munahaudeaparaadid.
Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid;
toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed.
Klass 12: transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid.

Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39620
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300342
Taotl kuup
05.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SCANDINAVIAN ning
sõnakombinatsiooni DIVING EQUIPMENT
kasutamiseks.
(732) Omanik: Trelleborg AB (publ)
Henry Dunkers gata 2, SE-23122 Trelleborg, SE
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 9: tuukriaparaadid ja tuukriülikonnad ning osad nende
juurde.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39622
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300352
Taotl kuup
10.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna RAADIO kasutamiseks.
(732) Omanik: Jaan Tootsen
Nisu 7-6, 10317 Tallinn, EE

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna RAADIO kasutamiseks.
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(732) Omanik: MTÜ Raadio 7
Lastekodu 6a, 10113 Tallinn, EE
(511)8 Klass 41: aedkoolid; akadeemiad; digitaalkuvamisteenused;

(181) Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
(442) Avaldam kuup
01.04.2004

dubleerimine (helifilmid); eksamineerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaaditavad); esinemiste korraldamine (impressaarioteenused); etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide üürimine,
laenutus; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva üürimine, laenutus;
filmistuudiod; filmitootmine, -produtseerimine; fotograafia; fotoreporteriteenused; haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; haridusteave,
-info; helisalvestiste üürimine, laenutus; helitehnikaseadmete üürimine,
rentimine, laenutus; meelelahutusinformatsioon, meelelahutusteave;
puhkeinformatsioon, puhketeave; haridusinformatsioon, haridusteave;
instrueerimisteenused, juhendamisteenused, õpetamisteenused; karaoketeenused; kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe; klubiteenused (meelelahutus
või haridus); kohtade broneerimine etendustele; kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; kompaktkirjastamine; kongresside korraldamine ja
läbiviimine; kontsertesinemised elavettekandena; konverentside korraldamine ja läbiviimine; kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; kutsenõustamine (haridus- või koolitusalane nõuanne); puhkelaagriteenused
(meelelahutus); spordilaagriteenused; lindistusstuudioteenused; loteriide
korraldamine; lõbustus, meelelahutus, ajaviide; mikrofilmimine; videofilmi
montaaž; muuseumide seadmestamine (esitlused, näitused); muusika
komponeerimise teenused; mänguteenused arvutivõrgus; orkestriteenused;
pidude korraldamine (meelelahutus); praktiline väljaõpe, treening;
puhketingimuste loomine; raadio meelelahutus-, lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide valmistamine, produtseerimine;
raadiote ja telerite üürimine, laenutus; raamatute kirjastamine, avaldamine;
religioosne õpetus; uudistereporteriteenused; seminaride korraldamine ja
läbiviimine (koolitus); spordivõistluste korraldamine; stsenaristiteenused;
subtriitrimine; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; taasesitavate
videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; tekstide kirjastamine,
avaldamine (v.a reklaamtekstid); tele- ja raadioprogrammide lavastamine;
telerite ja raadiote üürimine, laenutus; televisiooni meelelahutussaated,
tele(visiooni)meelelahutus; tõlkimine viipekeelest ja viipekeelde; tõlkimine;
vaatemängude, revüüde jne lavastamine, produtseerimine; valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus (teatritele ja telestuudiotele);
videofilmide tootmine, produtseerimine; videofilmide üürimine, laenutus;
videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; videolindile salvestamine;
videomagnetofonide üürimine, laenutus; võimlemisõpetus, -juhendamine;
õpetamine (koolitus).

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust tähise AQ kasutamiseks klassis 5 ja
sõna PEN kasutamiseks.
(732) Omanik: Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco,
California 94080-4990, US
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid, esmajoones kasvuhormoonid.

Klass 10: meditsiiniriistad ravimite süstimiseks.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39625
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300419
Taotl kuup
21.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

Reg nr
39623
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300370
Taotl kuup
12.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

NUTROPIN AQ
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust tähise AQ kasutamiseks.
(732) Omanik: Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco,
California 94080-4990, US
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid, esmajoones kasvuhormoonid.

(111)
(151)
(210)
(220)

NUTROPIN AQ PEN

Reg nr
Reg kuup
Taotl nr
Taotl kuup

39624
11.08.2004
M200300371
12.03.2003

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
PURE VODKA OF ESTLAND kasutamiseks ning
sõnade KIHNU ja MARK eraldi kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: punane, valge, must, hõbedane.
(732) Omanik: Tank Grupi AS
Narva mnt 7D, 10117 Tallinn, EE
AS PRIKE
Mustamäe tee 55A, 10621 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 33: viin.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39626
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300426
Taotl kuup
24.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004
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(540)

Klass 42: arvutitarkvara hooldamine, ajakohastamine ja disain;
arvutis sisalduvate andmete taastamine; arvutiprogrammide koostamine;
arvutisüsteemide analüüs; andmebaaside kasutusaja üürimine;
telekommunikatsiooniseadmetega seotud projekteerimis- ja planeerimisteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna CLASSIC ja pakendi väliskuju
kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: valge, sinine, punane, roheline,
kollane.
(732) Omanik: Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;

Reg nr
39628
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300549
Taotl kuup
14.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsid; vürtsikastmed; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39627
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300467
Taotl kuup
31.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

TELE2INTERNET
(732) Omanik: Tele2 Sverige AB
P.O Box 62, 164 94 Kista, SE
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 9: SIM-kaardid; kodeeritud

magnetkaardid; mikroskeemid (integraallülitused); salvestatud arvutiprogrammid ja -tarkvara;
telekommunikatsioonis kasutatavad elektroonikaseadmed; kodukeskjaamad
ja ümberlülituspaneelid; arvdispleid, piiparid ja peilerid; elektroonikaseadmed signaalide kaugjuhtimiseks; elektronsignaalide saatjad;
telefon-raadiosaatjad; telekommunikatsiooni ülekandeseadmed; elektroonilised telefoniraamatud; magnetilised ja optilised andmekandjad; heli,
kujutiste või andmete salvestus-, edastus-, töötlus- ja taasesitusseadmed.
Klass 35: telefonivastamisteenused; reklaami- ja suhtekorraldusteenused.
Klass 36: finantsteenused; rahalised teenused; krediit- ja
maksekaarditeenused; elektroonilised rahandus(finants)tehingud; finantsteenused arvuti abil.
Klass 38: telekommunikatsioon; telekommunikatsioonialane
informatsioon; telekommunikatsiooniseadmete üürimine ja rentimine; info
ja kujutiste edastamine arvuti abil; elektronpost; arvutiside; tele-, raadio- ja
kaabeltelevisioonilevi; kaugotsinguteenused (raadio, telefoni või muude
elektronsidevahenditega); teenused seoses juurdepääsu tagamisega
rahvusvahelistele sidevõrkudele; andmebaasides sisalduva informatsiooni
edastamine ja/või levitamine sidevõrkude abil.

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade ORANGE ja REFRESHING
ning tähise E 0,5 L kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: oranž, sinine, kollane, must, valge.
(732) Omanik: Harboes Bryggeri A/S
Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, DK
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 32: mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39629
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300626
Taotl kuup
24.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

lidl.ee
(732) Omanik: Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm, DE
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 38: side.
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(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39630
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300654
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, hall, must, valge.
(732) Omanik: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka
Akcyjna
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, PL
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 4: veeldatud naftagaasid, gaasbensiin, diislikütus,
kütteõli, tööstuslik õli, mootoriõli, mootorikütus, lennukikütus.
Klass 9: elektroonilised skaneerimisseadmed ja kontaktita
koodide identifitseerimisseadmed koos eelmainitutega kasutamiseks, kõik
mõeldud kasutamiseks seoses jaemüügiga autoteenindusjaamades ja
kiirtoidumüügipunktide väljapääsudes; magnetisikutunnistused; kodeeritud
kaardid andmete salvestamiseks; autoriseerimiskaardid; maksekaardid ja
töötajate identifitseerimiskaardid; püsikliendikaardid; deebetkaardid,
sooduskaardid.
Klass 16: trükitooted; fotod; kirjatarbed; kleebid ja kleepribad
(kantselei- või kodutarbed); ajakirjad (perioodika); krediitkaardid,
maksekaardid, deebetkaardid, töötajate identifitseerimiskaardid; kupongid;
pabersildid, kontoris kasutatavad pitsatid; kiirköitjad; reisitšekid.
Klass 35: arvepidamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine; ärialane haldamine ja juhtimine; äriinfo; reklaami paigaldamine, k.a
reklaam ja kaupade propageerimine Internetis; ärialase infoga varustamine
Internetis; klientide lojaalsus-, ergutus- või reklaamikampaaniate haldamine,
laia valiku kaupade ühtekoondamine (teenus teistele), v.a nende transport,
et klientidel oleks neid mugav vaadelda ja endale osta; kaubandusteenused,
nimelt kaupade väljaostmine teiste eest ja nimel, k.a parima kvaliteedi ja
väärtusega kaupade ning sobiva kaubakoguse soovitamine, mis tuleb välja
osta kindlaks tähtajaks; ärialase võistluse organiseerimine; kontoriteenused.
Klass 36: krediit-, deebet- ja identifitseerimiskaarditeenused;
krediit- ja deebetkaartide väljalase; väärtpaberite väljalase; pensionimakseteenused; pensionifondide juhtimine ja haldamine; finantsteenused;
finantskorraldus ja -konsultatsioonid; elektroonilised rahaülekandeteenused;
kontoseisu kohta informeerimise teenused; jaemüügi krediiditeenused ja
arveldused, millega ei kaasne sularahateenused.
Klass 37: sõidukihooldus ja -teenindus, sõidukite hooldusjaamad ja tanklad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39631
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300655
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, hall, must.

(732) Omanik: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka
Akcyjna
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, PL
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 4: veeldatud naftagaasid, gaasbensiin, diislikütus,
kütteõli, tööstuslik õli, mootoriõli, mootorikütus, lennukikütus.
Klass 9: elektroonilised skaneerimisseadmed ja kontaktita
koodide identifitseerimisseadmed koos eelmainitutega kasutamiseks, kõik
mõeldud kasutamiseks seoses jaemüügiga autoteenindusjaamades ja
kiirtoidumüügipunktide väljapääsudes; magnetisikutunnistused; kodeeritud
kaardid andmete salvestamiseks; autoriseerimiskaardid; maksekaardid ja
töötajate identifitseerimiskaardid; püsikliendikaardid; deebetkaardid,
sooduskaardid.
Klass 16: trükitooted; fotod; kirjatarbed; kleebid ja kleepribad
(kantselei- või kodutarbed); ajakirjad (perioodika); krediitkaardid,
maksekaardid, deebetkaardid, töötajate identifitseerimiskaardid; kupongid;
pabersildid, kontoris kasutatavad pitsatid; kiirköitjad; reisitšekid.
Klass 35: arvepidamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine; ärialane haldamine ja juhtimine; äriinfo; reklaami paigaldamine, k.a
reklaam ja kaupade propageerimine Internetis; ärialase infoga varustamine
Internetis; klientide lojaalsus-, ergutus- või reklaamikampaaniate haldamine; laia valiku kaupade ühtekoondamine (teenus teistele), v.a nende
transport, et klientidel oleks neid mugav vaadelda ja endale osta; kaubandusteenused, nimelt kaupade väljaostmine teiste eest ja nimel, k.a parima
kvaliteedi ja väärtusega kaupade ning sobiva kaubakoguse soovitamine, mis
tuleb välja osta kindlaks tähtajaks; ärialase võistluse organiseerimine;
kontoriteenused.
Klass 36: krediit-, deebet- ja identifitseerimiskaarditeenused;
krediit- ja deebetkaartide väljalase; väärtpaberite väljalase; pensionimakseteenused; pensionifondide juhtimine ja haldamine; finantsteenused;
finantskorraldus ja -konsultatsioonid; elektroonilised rahaülekandeteenused;
kontoseisu kohta informeerimise teenused; jaemüügi krediiditeenused ja
arveldused, millega ei kaasne sularahateenused.
Klass 37: sõidukihooldus ja -teenindus, sõidukite hooldusjaamad ja tanklad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39632
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300660
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(732) Omanik: OÜ KOMANCHERO
Punane 42-14, 13619 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39633
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300663
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004
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(540)

(540)

(732) Omanik: OÜ KOMANCHERO
Punane 42-14, 13619 Tallinn, EE
8
(511) Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi

(732) Omanik: OÜ KOMANCHERO
Punane 42-14, 13619 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi

aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39634
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300664
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

Reg nr
39637
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300812
Taotl kuup
26.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

CV-Online
(732) Omanik: OÜ KOMANCHERO
Punane 42-14, 13619 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39635
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300666
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(732) Omanik: OÜ KOMANCHERO
Punane 42-14, 13619 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39636
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300667
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(732) Omanik: CVO Group OÜ
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 35: reklaam, sh reklaam arvutivõrkudes, sh Internetis,
raadio- ja TV-reklaam ning reklaamtekstide ettevalmistamine; ärijuhtimine,
sh personalijuhtimisalane nõustamine ning psühholoogiline testimine
personali valikuks; kontoriteenused, sh andmetöötlus arvuti abil, andmeotsing, arvuti andmebaasidesse info kogumine ja süstematiseerimine, sh
töövahendusalase info kogumine ja süstematiseerimine arvuti andmebaasidesse; tööhõivekontorid, töövahendusteenused ning karjäärialane
nõustamine; messide ja näituste korraldamine äri- ja reklaamieesmärgil, sh
virtuaalmesside ja -näituste korraldamine; jae- ja hulgimüügiteenused
(kolmandatele isikutele).
Klass 38: side, sh infoedastusteenused.

Klass 41: haridus; väljaõpe, sh praktiline treening, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, sh konverentside, kongresside,
seminaride ning meelelahutuslike ja haridusalaste näituste korraldamine,
kutsenõustamine, elektronväljaannete kirjastamine ning pakkumine
arvutivõrgus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39638
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300818
Taotl kuup
27.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

Riston
(732) Omanik: W.M.N. BUSINESS SYSTEMS (PVT)
LTD
118/6 VIHARA MAWATHA, BELLANVILLA, LK
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid,
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teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, lihtmetallist
trossid ja traadid, v.a elektrilised; rauakaubad, väikesed metallkaubad,
metalltorud, seifid, lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse,
metallimaagid, k.a aaskruvid; ahju tuleekraanid; ahju tuletõkked, ahjurestid,
ahjuvõred; akna metallgarnituurid; akna metallosad; aknad (metallist);
aknaraamid (metallist); aknariivid; aknarullid; aknasulgurid (metallist);
aknasulused (metallist); aknatiivad (metallist); alasid (teisaldatavad); alasid;
alumiinium; alumiiniumtraat; ankrud; ankruplaadid; antennitraat;
antifriktsioonsulamid; babiit; berüllium; betoonitööde raketised (metallist);
betoonitööde sarrused (metallist); büstid (lihtmetallist); metallist drenaažiklapid (ventiilid); drenaažitorud (metallist); düüsid, tilad, otsakud, joatorud
(metallist); ehitised, tarindid (metallist); ehitiste hüdroisoleertarindid
(metallist); ehitiste ja tarindite katted (metallist); ehitiste metallraami;
ehitiste metallvoodrid, -katted; ehitiste või mööbli uushõbedast garnituurid;
ehituskarkassid, kandesõrestikud (metallist); ehitusmaterjalid (metallist);
ehituspaneelid (metallist); ehituspiilarid (metallist); ehitussarrused
(metallist); ehitustahvlid, ehitusplangud (metallist); ehitustoendid
(metallist); elektriliinipostid (metallist); ellingud (metallist); ferrokroom;
ferrotitaan; ferrovolfram; germaanium; hafnium; halupukid (metalltoed
halgude jaoks); happemahutid (metallist); harjavarred (metallist); hauakambrid (metallist); hauakivid (metallist); hauakivide pronksehised;
hauapiirded (metallist); hauasambad (metallist); hauasteelid (metallist);
hauatahvlid (metallist); hinged, liigendid, šarniirid (metallist); hõbejoodised; hõbetatud tinasulamid; hobuserauad (metallist); indium; jäärauad
(ronirauad); jääraud (metallist); jalatsirestid; jalgrattaparklate metalltarindid; jalused (metallist); jalutuskepiotsakud (metallist); jootetraat
(metallist); jootevardad (metallist); kaabli- ja toruklemmid (metallist);
metallist kaablid (v.a elektrilised); kaablikinnituskruvid (metallist);
kaabliliited, metallist kaabliühendused (v.a elektrilised); kaadmium;
kabjanaelad, hobuserauanaelad; käepidemed; käepidemete kaitserõngad,
kaitsevõrud (metallist); käerauad; kaevuluugid (metallist); kaitsepiirded
(metallist); kaitserõngad (metallist); kandetalad (metallist); kannused;
karbid (lihtmetallist); kariloomaketid; karniisid (metallist); karniisisimsid
(metallist); karpide, kastide kinnitid (metallist); käsipuuvarvad (metallist);
kastid (metallist); kasvuhooneraamid (metallist); katted (metallist);
katusekatted (metallist); katusekattematerjalid (metallist); katusekivihaagid,
tahvelkivihaagid (rautised); katuserennid (metallist); katuserennitorud
(metallist); katuste hüdroisoleertarindid (metallist); keevitusvardad, -traadid
(metallist); kellad, kellukesed; keskküttesüsteemitorud (metallist);
keskküttesüsteemi torustik (metallist); keti ühenduslülid (metallist); ketid
(metallist); kett-tropid (metallist); kinnituskapslid, -korgid (metallist);
metallist kinnitusklambrid (laadimistöödeks); kinnituspoid (metallist);
kinnituspollarid (metallist); kirjakastid (metallist); kirstud (metallist);
kirstugarnituurid (metallist); klambrid (metallist); kodarad, k.a rattakodarad;
koeraketid; köieotsakud (metallist); köisraudtee metallosad; kokillid
(valutööd); konksud, haagid (rautised); konservikarbid (metallist); metallist
konteinerid (ladustamine, transport); konteinerisulgurid (metallist); koobalt
(tooraine); koormaplatvormid (metallist); koosteplatvormid (metallist);
koputid; korstnad (metallist); korstnakatted (metallist); korstnate jätktorud
(metallist); korstnavardad, korstnavarvad (metallist); korvid (metallist);
kotilukud (metallist); kõvajoodised; krohvinaelad, haaknaelad; kroom;
kroomimaagid; kruustangilauad (metallist); kruustangipakud (metallist);
kruvid (metallist); kujud (lihtmetallist); kujukesed (lihtmetallist); kuldjoodised; kuulid (terasest); kuulutusetulbad, reklaamitulbad (metallist);
laadimisplatvormid (metallist); laadimisrakmestus (metallist); laadimisrihmad (metallist); laia peaga naelad; lamevaiad (metallist); latid (metallist);
latthinged (metallist); lehtalumiinium, alumiiniumfoolium; lehtmetall,
metalliplaadid; lehtteras; lihasäilitid, -külmikud (metallist); lihtmetallid
(töötlemata või osaliselt töödeldud); lihtmetallide sulamid; lihtmetallikangid; lihtmetallisulamitest traat (v.a sulavtraat); metallist
lindivenitid (pingutuslülid); lingiriivid (metallist); linnumajad (metalltarindid); linnuvannid (metalltarindid); loomakellad, krapid; lükandakende
plokid, lükandakende sulused (metallist); lükanduste rattad, rullikud
(metallist); metallist lukud (v.a elektrilised); lukuriivid; luugid (metallist);
määrdeniplid; magneesium; mälestustahvlid (metallist); mangaan; metallist
märgid (v.a mehaanilised ja helendavad); masina ülekanderihmasarrused
(metallist); masinarihmade kinnitid, lukud (metallist); mastid (metallist);
messing (töötlemata või osaliselt töödeldud); metallimaagid; metallipuru;
metallist majanumbrid (v.a helendavad); metallkeraamika; metallnaelad
(alpinismivarustus); metsloomapüünised; molübdeen; molübdeenraud;
monumendid, ausambad (metallist); mööbligarnituurid (metallist);
mööblirullid, mööblirattad, rullikud (metallist); mördisegamiskünad
(metallist); muhvid (rautised); mutrid (metallist); mutrivõtmed (metallist);
naelad; naftapuuraukude raamistused (metallist); needid (metallist); nikkel;
nimesildid (metallist); nioobium; noapead (metallist); lihtmetallist numbrid
ja tähed (v.a trükitüübid); numbrimärgid (metallist); nupud (metallist);
okastraat; paatide ujuvsillad (metallist); pajasangad (metallist); pakke-
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foolium; pakkekonteinerid (metallist); pakkelindid (metallist); pandlad
(lihtmetallist); peened metalltorud (metallist); peenrahakarbid (metallist);
peenrauakaup; pidurdusvõrud (metallist); pihustid, düüsid (metallist);
pingutuslülid; pisirautised; plaadid, katuseplaadid (metallist); plekkmannergud; plekkpurgid; plokid, metallist plokirattad (v. a masinaosad);
metallist poid (v.a helendavad); poldid (metallist); põllumajanduslik
sidumisnöör (metallist); pöördplatvormid (raudtee); pöördväravad (v.a
automaatsed); põrandad (metallist); põrandalaudised (metallist); põrandaplaadid (metallist); postid (metallist); pronks; pronksist taiesed (kunstiteosed); pronksist hauasambad; pruunmaak, pruun rauamaak, limoniit;
pudelikapslid (metallist); pudelikinnitid, klambrid (metallist); pudelikorgid
(metallist); pudelisulgurid (metallist); pudelite tihendkorgid (metallist);
puistepunkrid (v.a mehhaanilised) (metallist); punnid (metallist); pürofoorsed metallid; püsttarad, teivastarad (metallist); putukavõrgud, metallist;
puude kaitsevõred (metallist); rahahoiuklambrid, metallist; rahakarbid
(metallist); raketistardiplatvormid (metallist); ränimalm; rannakabiinid,
riietuskabiinid (metallist); rattaklambrid (konteinerid); rauamaagid;
rauariba; raud (töötlemata või osaliselt töödeldud); raudplaadid; raudtee
pöörmesulud; raudteeliiprid (metallist); raudteepöörmed; raudteevagunite
mõõtevardad (metallist); raudtraat; redelid (metallist); registreerimismärgid
(metallist); ribakardinad (metallist); rihmapingutid (metallist); riidenagid
(metallist); riidepuude konksud (metallist); riivid (lamedad); riivid, poldid,
ühenduspulgad; rõngad (metallist); rööbastee metalltarvikud (metallist);
rööbastee sidelapid; rööpad (metallist); rööpmekinnitid (metallist); rulood,
rullkardinad (terasest); seatinaläik (maak); seibid (metallist); seifid;
seinaavade metallsulgurid, -prundid (metallist); seinakatted (ehitus)
(metallist); seinapaneelid (metallist); seinatüüblid (metallist); metallist
seinavooderdised (ehitus); sepaalasid; sidumislindid (metallist); sidumismaterjal (metallist); sidumisniidid (metallist); sidusplaadid; signalisatsioonipaneelid (v.a helendavad ja mehaanilised); sildid (metallist);
sillutusplaadid, teekatteplaadid (metallist); silotornid (metallist); sõidukilukud (metallist); sõidukimärgid (metallist); soomuskatted; splindid,
lõhised; statsionaarsed käterätijaoturid (metallist); sulundvaiad (metallist);
surugaasi- või suruõhuballoonid; surugaasi- või suruõhukonteinerid
(metallist); suruõhutorustiku liitmikud (metallist); survetorud (metallist);
tabalukud; taiesed, kunstiteosed (lihtmetallist); talad (metallist); tantaal
(metall); tarad, aiad, piirded (metallist); metallist teemärgid (v.a mehaanilised ja helendavad); teepiirded (metallist); teisaldatavad ehitised, tarindid
(metallist); teisaldatavad kasvuhooned (metallist); teisaldatavad reisijatrepid; telefonikabiinid (metallist); telegraafipostid (metallist); telferikaablid; telgivaiad (metallist); teras (töötlemata või osaliselt töödeldud);
terasehitised, terastarindid; teraseriba; terasest peentorud; terasesulamid,
legeeritud teras; terasevalandid, terasevalu; teraslindi pingutuslülid;
terasmastid; terastorud; terastraat; tina (töötlemata või osaliselt töödeldud);
tina; tinafoolium; tinaplommid; titaan; toendid (metallist); toestikud
(metallist); toidukarbid (metallist); tõkestid (metallist); tombak; metallist
tööriistakarbid (tühjad); tööriistapidemed (metallist); toorikud (metallurgia);
töötlemisplatvormid (metallist); tõrred, vaadid (metallist); toruarmatuurid
(metallist); torud, torustikud (metallist); torukinnitusrõngad (metallist);
toruklambrid (metallist); toruliitmikud (metallist); torumuhvid (metallist);
torupõlved (metallist); torustike, torujuhtmete kollektorid (metallist);
traadikatted; traadipingutid; traat (lihtmetallist); traatvõrk; trellid (metallist);
trellistikud (metallist); trepi kaldtalad (metallist); trepiastmed (metallist);
trepid (metallist); trossid (metallist); tsink; tsirkoonium; tsisternid (metallist); tünnid (metallist); tünnivitsad (metallist); tunnuskäevõrud haiglatele
(metallist); turvakarbid, turvakastid raha hoidmiseks; turvaketid (metallist);
turviseplaadid, soomusplaadid; tuulelipud (metallist); ühendustorud
(metallist); uisuteede tarindid (metallist); ujumisbasseinide tarindid
(metallist); ujuvkonteinerid (metallist); ukseavajad (v.a elektrilised); uksed
(metallist); uksekellad, uksekõlistid (v.a elektrilised); ukseläved, künnised
(metallist); ukselingid, uksekäepidemed (metallist); uksepaneelid (metallist)
uksepealistused (metallist); uksepiidad (metallist); ukseraamid (metallist);
ukserautised (metallist); ukseriivid; uksesulgurid (v.a elektrilised);
uksetarvikud (metallist); uksetõkestid (metallist); uksevedrud (v.a elektrilised); uushõbe; uushõbeda sulamid; vaadid (metallist); vaadikraanid
(metallist); vaadistendid (metallist); vaaditoed, vaadialused (metallist);
vahelaed (metallist); vaheseinad (metallist); valgeplekk; valgeplekkpakendid; välisrulood, -katted (metallist); valumalm (töötlemata või osaliselt
töödeldud); valuvormid (metallist); vanaadium; väravad (metallist);
väravatõkestid (metallist); vardad, orad, tihvtid (rautised); varikatused
(metallist); varvad, vardad (metallist); värvipihustusruumid (metallist);
vasejoote- ja keevitusvardad (metallist); vask (töötlemata või osaliselt
töödeldud); vaskrõngad; vasktraat (isoleerimata); vedelkütusemahutid
(metallist); vedrud (rautised); vedrulukud; veetorustiku ventiilid (metallist);
ventiilid (v.a masinaosad) (metallist); ventilatsiooni- ja kliimaseadmete
juhttorud (metallist); vettehüppelauad (metallist); vihmaveetorud (metallist);
vihmaveetorude kinnitushaagid (metallist); vikatilöed (metallist); vilja-
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vihkude sidumistraat (metallist); vinkelrauad, nurkrauad; vitsaraud;
vitsateras; volfram; võlvkambrid, hauakambrid (metallist); metallist
vooderdised (ehitus); voodigarnituurid (metallist); voodirullid, -rattad
(metallist); voolikuhasplid (v.a mehhaanilised); voolikurullid, voolikupoolid
(v.a mehhaanilised); võred (metallist); võrgud (metallist); võrud, äärikud
(metallist); võtmed; võtmerõngad (lihtmetallist).
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed, k.a aadressimasina aadressiplaadid; aadressimasinad;
aadressitemplid; ajakirjad (perioodika); ajalehed; ajaleheväljalõigete
albumid; akvaariumikatted; akvarellid (maalid); akvarellikausid; albumid;
almanahhid; arhitektuursed mudelid; aritmeetilised tabelid; arvutiprogrammide perfolindid ja perfokaardid; atlased, kaardistikud; augurauad,
mulgustid, perforaatorid (kantseleitarbed); brošüürid; dekalkomaantrükised;
diagrammid; dokumendilaminaatorid büroos kasutamiseks; dokumendimapid, aktimapid (kantseleitarbed); dokumentide või aktikaaned; elastsed
lindid või ribad (kantseleitarbed); elektrokardiograafipaber; etiketid (v.a
tekstiilist); etikettide käsitsi kleepimise seadmed; filtermaterjalid (paberist);
filterpaber; fotod, päevapildid; fotode kadreerimisseadmed; fotode
püstraamid; fotogravüürid; frankeerimismasinad; galvaanod; gloobused;
gluteen, liimvalk (kantselei- või kodutarve); graafikatrükised; graafilised
kujutised; graafilised reproduktsioonid; graveerimisnõelad; graveerimisplaadid; gravüürid; hektograafid; helendav paber; hõbepaber; huan-paber
(Hiina maalinguteks ja kalligraafiaks); infolehed, sõnumilehed; järjehoidjad; jooginõude paberalused; joonestuslauad; joonestussirklid;
joonestustarbed; joonestustrafaretid; joonestusvahendid; joonistusplokid;
joonlauad; joonsuled; kaaned, ümbrised (kantseleitarbed); kaardid;
kaardikepid (v.a elektroonilised); käekirjanäidised (kopeerimiseks); kalaliim
(kantselei- või kodutarve); kalendrid; kalkapaber; kantseleitarbed (v.a
mööbel); kantseleitarvete kapid; kartoteegid, registrid (kantseleitarbed);
kartoteegikaardid (kirjatarbed); kartoteegiklambrid, -märgised; käsiraamatud; kataloogid; kiirköitjad (kantseleitarbed); kirjaklambrid;
kirjakorvid; kirjalakk; kirjamapid (kirjatarbed); kirjapaber; kirjaplokid;
kirjatarbed; kirjatarvete komplektid; kirjutusalused; kirjutuskriit; kirjutusmasinad (elektrilised või mitteelektrilised); kirjutusmasinaklahvistikud;
kirjutusmasinalindid; kirjutusmasinalindikassetid; kirjutuspintslid;
kirjutussuled; kirjutustahvlid; kirjutustarbed; kirjutusvahendid; kirjutusvahendite randmehoidlid; kivist tindimahutid; kivitrükktaiesed; klassitahvlid; kleebised (kantseleitarbed); kleepriba, teip (kantselei- või kodutarve); kleepriie (kirjatarve); klišeed; koelõigud (õppeotstarbeks); kohvifiltrid (paberist); köiteribad (raamatuköitmine); köiteriie; koolitarbed
(kirjatarbed); koomiksid; koonilised paberpakendid, tuutud; koorepakendid
(paberist); kopeernõelad; kopeerpaber; korrektuurivedelikud (kantseleitarbed); korrigeerimisvärv (heliograafia); krediitkaardipressid, mitteelektrilised; krihvlid; kriidihoidikud; kromolitograafiad (värvilised
kivitrükipildid); kuivatuspaberid, kirjapressid; kuldsuled; kummeerlindid
(kirjatarbed); kummiliim (kantselei- või kodutarve); kunstnike käetoed;
kunstnike paletid; kunstnikupintslid; kustutuskummid; kviitungiraam;
ladumislauad (trükindus); laulikud; lekaalid; liimid, kleebid (kantselei- või
kodutarbed); lillepoti ümbrispaberid, paberümbrised; litograafiad;
litograafiakivid; litograafiakriit; loendid, nimestikud, registrid; maakaardid,
geograafilised kaardid; maalid (pildid) raamitud või raamimata; maalilõuendid; maalrirullid; maatriksprinteri lindid; märkkriit; märkmeplokid;
märkmikud; marmordusvahendid; merekaardid; mikrolaineahjukotid;
mimeograafid; modelleerimismaterjalid; modelleerimispastad;
modelleerimisplastid; modelleerimissavi, voolimissavi; modelleerimisvaha
(v. a stomatoloogiline); molbertid; mustrilehed, lõikelehed; muusikalised
õnnitluskaardid; naisterõivastelõikelehed; nelinurksed joonlauad; niisutid
(kantseleitarbed); niisutid kleeppindadele (bürootarbed) nõudealused
(paberist); numbrid (trükitüübid); numeraatorid; nurklauad; ofordid;
õlitrükipildid; õllekannualused; õnnitluskaardid; õppevahendid (v.a
seadmed); paber- või pappkarbid; paber-või plastpakendid; paber;
paberiklambrid; paberilehed (kirjatarbed); paberilõikurid (kantseleitarbed);
paberimapid, paberiköitmikud; paberinoad (kantseleitarbed); paberipressid;
paberiribad; paberivärvimismasinad (kantseleitarbed); paberist salvrätikud
meigi eemaldamiseks; paberist või papist plakatid; paberist või papist
rippsildid; paberist või papist teadetetahvlid; paberitaskud; paberivoltimismasinad (kantseleitarbed); paberkäterätid; paberlaudlinad;
paberlehvid; paberlinikud; paberlipud; pabersalvrätikud; pabertaskurätid,
pakkepaber; paljundusaparaadi värviplaadid; paljundusmasinad; pantograafid (joonestusvahendid); papist, kartongist kübarakarbid; papjeemašee;
papjeemašeest kujukesed, statuetid; papp, kartong; papptooted, kartonaaž;
papptorud, kartongtorud; pärgamentpaber; pärjad, vanikud; passihoidikud;
pastad (kantselei- või kodutarbed); pastapliiatsikuulid; pastellkriidid;
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pausriie; pearaamatud; perioodika; pildid; piletid; pinalid; pisitrükised,
brošüürid; pitsati-, templihoidikud; pitsatid, templid; pitsatikarbid,
templikarbid; pitsativaha; pitseerimismasinad (kantseleitarbed); pitseerimismaterjalid (kirjatarbed); pitseerimisoblaadid; plaanid, projektid, plakatid,
müürilehed; plangid; plastikaat (pakkematerjal); plastist mullpakendid;
pliiatsid; pliiatsihoidlid; pliiatsisüdamikud; pliiatsisüdamikuhoidikud;
pliiatsiteritid (elektrilised või mitteelektrilised); pliiatsiteritusmasinad
(elektrilised ja mitteelektrilised); plokid (kirjatarbed); portreed; postkaardid;
postmargid; prospektid; prügikotid (paberist või plastist); pudelipakendid
(papist või kartongist); pudeliümbrised (papist või kartongist); pudipõlled
(paberist); raamatud; raamatuköited, raamatuköitematerjal; raamatuköitmise
seadmed ja masinad (kantseleiseadmed); raamatuköitmisnöörid; raamatuköitmisriie; raamatutoed; radeerimisnoad (kantseleitarbed); radeerimisšabloonid; radeerimisvahendid; radiogrammipaber; rahalugemis- ja
rahasorteerimiskandikud; rätsepakriit; rebitavad kalendrid; registreerimisaparaadi paber; regletid, harvikud (trükindus); rivikud (trükindus);
rõhknaelad; rõivaste lõikelehed; rööpjoonlauad; šabloonid, trafaretid
(kantseleitarbed); šabloonivutlarid, trafaretivutlarid; sahtlikattepaberid
(lõhnastatud või mitte); sigarivõrud; sinitrükiplaadid; sirklikarbid;
söepliiatsid; sõrmekaitsmed (kantseleitarbed); steatiit (rätsepakriit); sulepeaja pliiatsihoidlid; sulepea klamberkinnitid; sulepead (kantseleitarbed);
sulepeahoidlid; sulepuhastid, sulepuhastusvahendid; tahvlipuhastid;
täitesulepead; tärklisekliister (kleep) (kantselei- või kodutarve); tärklisest
pakkematerjal; teatekaardid (kantseleitarbed); teibi-, kleepribahoidikud
(kantseleitarbed); templialused, pitsatialused; templid, pitsatid; templipadjad; terasest trükitähed; terassuled; tikandite mustrilehed; tindipotialused, kirjutuslauagarnituurid; tindipotid; tindipulgad, tušipulgad; tint;
toaakvaariumid; toaterraariumid (vivaariumid); transparendid, joonelehed
(kantseleitarbed); transportööri plastist kleepriba (venitatav); trükikangas
(v.a tekstiilist); portatiivsed trükikomplektid (kantseleitarbed); trükitooted;
trükitud tunniplaanid, ajaplaanid, sõiduplaanid; trükitüübid; trükiväljaanded, trükised; tšekiraamatute, kviitungiraamatute hoidikud;
tsellofaanlehed (pakkematerjal); tselluloospaber; tselluloospapp (kirjatarve);
tualettpaber; tušid; ühekorramähkmed (paberist ja tselluloosist); ühekorrapüksmähkmed (paberist ja tselluloosist); ümbrike pitseerimisseadmed
(kantseleitarbed); ümbrikud (kirjatarbed); vahapaber; vapikilbid (paberist);
värvikarbid (koolitarbed); värvilindid; värvilindikassetid; värvipintslid;
vesivärvid, akvarellid; vinjettimisseadmed; viskoospaber (pakkematerjal);
žakaartelgede perfokaardid.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; k.a anšoovis; austrid (v.a elusad); datlid; friikartulid; hapukapsas; heeringas; hernekonservid; homaarid, merivähid (v.a elusad);
hummus (kikerhernepasta); ingverikeedis, ingveridžemm; jahvatatud
mandlid; jõevähid (v.a elusad); jogurt; jõhvikakaste (kompott); juust;
kaaviar; kakaovõi; kala (v.a elus); kalafilee; kalajahu (inimtoiduks);
kalakonservid; kalaliim (toiduaine); kalast toiduained; kalatoidud;
karploomad, koorikloomad (v.a elusad); kartulihelbed; kartulikrõpsud,
kartulilaastud; keedetud, praetud, küpsetatud köögiviljad; keefir (piimajook); kodulinnud (v.a elusad); kondiõli (toiduaine); kondiüdi (toiduaine);
konservitud köögiviljad; konservitud läätsed; konservitud maitsetaimed;
konservoad; köögiviljakonservid; köögiviljamahlad (toiduvalmistamiseks);
köögiviljasalatid; köögiviljasuppide valmissegud; kookosõli; kookosrasv;
kookosvõi; koor (piimatoode); koorikloomad, vähid (v.a elusad); krevetid,
garneelid (v.a elusad); kroketid; kuivatatud köögiviljad; kuivatatud
kookospähkel; külmutatud puuvili; kumõss (piimajook); laap, juustujuuretis; langustid (v.a elusad); liha; lihaekstraktid; lihakonservid;
lihatarrendid; lõhe; maapähklid, arahhis (töödeldud); maapähklivõi;
maisiõli; maks; maksapasteet; margariin; marineeritud aedvili, piklid;
marmelaad; merekarbid (v.a elusad); meripurad (v.a elusad); moosid,
keedised, džemmid; munad; munakollane; munapulber; munavalge; õietolm
(toiduaine); oliivikonservid; oliiviõli (toiduaine); õunapüree; päevalilleõli
(toiduaine); pähklid (töödeldud); palmiõli (toiduaine); palmituumaõli
(toiduaine); peekon; piim; piimajoogid (põhikomponent piim); piimatooted;
piimavadak; ploomirasv (toiduaine); puljongid, rammuleemed; puljongikontsentraadid; puljongivalmistusained, puljongiained; puuviljad alkoholis;
puuviljakompotid; puuviljakonservid; puuviljakoored; puuviljalaastud,
puuviljakrõpsud; puuviljamehu; puuviljasalatid; puuviljatarretised;
rannakarbid, jõekarbid (v.a elusad); rapsiõli (toiduaine); rasvained
(toiduainetetööstusele); rasvased võileivakatted; rosinad; rupskid; sardiinid;
sealiha; searasv (toiduaine); seenekonservid; seesamiõli; sibulakonservid;
siidiussinukud inimtoiduks; sink; sojaoakonservid; söödavad linnupesad;
söögiõli; soolakala; soolaliha; suhkrustatud puuviljad; supid; supikogud;
tahini (seesamiseemnepasta); teomunad (toiduaine); tofu (sojakohupiim);
toidualbumiin, toiduvalk; toidualginaadid; toidukaseiin, toiduvalk;
toidupektiin; toiduproteiin, toiduvalk (inimtoiduks); toidurasvad; toidu-
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tarrendid; toiduželatiin; tomatimahl (toiduvalmistamiseks); tomatipüree;
trühvlikonservid; tugevasti vürtsitatud köögiviljamarinaad; tuhksuhkurdatud puuviljad; tuunikala; ulukid (v.a elusad); vahukoor; verikäkid,
verivorstid; vetikaekstrakt (toiduaine); või; võikreem; vorstid; vorstid
taignas; vorstitooted; äädikakurgid, kornišonid.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää, k.a aniis; apelsinikoorekeedis (ingveriga
maitsestatud, Hiina) (vürts); arahhisemaiustused; biskviidid; chutney (terav
vürtsikaste või marinaad); halvaa; hapendamata leib; ingver (maitseaine);
looduslik või tehisjää; jäätee; jäätis; jäätisepulbrid; jahutoidud; jahutooted;
jahutusjää; jahvatatud mais; külmutatud jogurt (kondiitritoodetele);
joogimaitseained (v.a eeterlikud õlid); jõulupuumaiustused; juuretis, pärm;
kaerahelbed; kaerajahu; kaerajahu-piimakört (toiduaine); kaeratangud,
kroovitud kaer; kaeratoidud; kakao; kakaojoogid; kakao-piimajoogid;
kakaotooted; kaneel (maitseaine); kappar (maitseaine); karamellkompvekid;
karri (maitseaine); kartulijahu, kartulitärklis (toiduaine); kastmed (vürtsid);
keedusool; ketšup (kaste); köhakompvekid, köhapastillid, kurgupastillid;
kohv; kohv (röstimata roheline); kohvi aseained; kohvijoogid; kohvimaitseained; kohvi-piimajoogid, piima-kohvijoogid; kohvisaiad; kompvekid; kondiitritooted; koogid, keeksid, tordid; koogimaitseained (v.a
eeterlikud õlid); koogitainas; köögiviljatäidisega praetud taignatooted;
kristallsuhkur (toiduaine); kroovitud oder; kuivikud; kuivküpsised; kuklid;
küpsised; lagritsamaiustused; lagritsapulgad (maiustused); lehttainapirukad;
lehttainas; leib; leotised (v.a meditsiinilised); lihakastmed; lihapehmendid
(olmelised); lihapirukad; linnased inimtoiduks; linnaseekstrakt (toiduaine);
linnaseküpsised; lintnuudlid; looduslikud magusained; magus muna- ja
koorekaste; maisihelbed; maisijahu; maisipüül; maitseained (v.a eeterlikud
õlid); maitseained (vürtsid); maiustused, kondiitritooted; majonees;
makaronid; makarontooted; maltoos, linnasesuhkur; mandlimaiustused;
mandlimass, mandlipasta, mandlitainas; manna; martsipan; melass,
kuldsiirup; merevesi (toiduvalmistamiseks); mesi; mesilasema toitepiim
(inimtarbeks, v.a meditsiiniline); münt (kondiitritoodetele); muskaatpähklid; müsli; närimiskummi (v.a meditsiiniline); nelk (vürts); nelkpipar;
nisujahu, nisupüül; nuudlid; oajahu; odrajahu; õlleäädikas; pannkoogid;
pärm; pärm tablettidena (v.a meditsiiniliseks otstarbeks); pasteedid; pastillid
(maiustused); pipar; piparkoogid; piparmündikompvekid; piprad (maitseained); pirukad; pitsad; popkorn, paismais; pralineed; pudingid; pumatikompvekid, kergestisulavad kompvekid; purustatud kaer; purustatud oder;
puuviljatarretised (kondiitritooted); quiche'id (hõrgud puuvilja- ja
marjatordid); ravioolid, pelmeenid, riis; riisikoogid; riivsai; röstmais; saago,
saagotangud; safran (maitseaine); salatikastmed; sellerisool; sigur (kohvi
aseaine); sinep; sinepipulber; sojajahu; sojakaste; šokolaad; šokolaadijoogid; šokolaadi-piimajoogid, piima-šokolaadijoogid; söödavad tordikaunistused; spagetid, niitnuudlid, suhkur; sushi (Jaapani kalaroog);
tabbouleh (araabia maades valmistatav salat kuivatatud ja purustatud nisust
ehk bulgurist, petersellist, tomatitest, rohelisest sibulast, mündist, oliiviõlist
ja sidrunimahlast); tacod (liha- või köögiviljatäidisega U-kujulised väikesed
rasvapirukad); tähtaniis; taimsed kohvi aseained; tainakergitusained;
tangud, kruubid (inimtarbeks); tapiokijahu (toiduvalmistamiseks); tapiokk,
maniokitärklis; tärklistooted (toiduks); tarupigi, taruvaik, proopolis
(inimtoiduks); tee; teejoogid; teraviljakrõpsud; teraviljasaadused; toidu
aroomiained, lõhnaained; toiduainete konservimissool; toiduessentsid (v.a
eeterlikud essentsid ja õlid); toiduglükoos; toidugluteen (liimvalk); toidujää;
toidujää sideained; toidujääpulber; toidukurkum; toidumelass; toidupaksendusained; toidupüülijahu; toidutainas; toidutärklis; tomatikaste; tordid;
tordipulber; tortiljad (Mehhiko pannileivad, liha- või juustutäidisega); ürdid
(maitseained); vahukoorekõvendid; vahvlid; väikesed kondiitrikoogid;
vanill (maitseaine); vanilliin (vanilli aseaine); veejäätis (maitsestatud ja
külmutatud suhkruvesi); võileivad; vorsti sideained; vürtsid, maitseained;
vürtsid, vürtsained; äädikas.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; k.a ajalehtede
tellimise organiseerimine (teenus); andmeotsing arvutifailides (kolmandatele
isikutele); andmetöötlus arvuti abil; ärialased küsitlused, päringud; ärialased
uuringud; äriinfo, -teave; äritegevuse hindamine; äritegevuse juhtimisabi;
äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse
juhtimise nõustamine; äritegevuse juhtimiskonsultatsioonid; äritegevuse
korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse siirdeteenused; äriuuringud;
arvepidamine; arvete seisu, bilansi koostamine; arvutivõrgureklaam;
dokumentide paljundamine; efektiivsuse (saavutusvõime, teovõime)
ekspertiisid; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; fotokoopiamasinate
rentimine, üürimine; fotokopeerimine; hanketeenused teistele ettevõtetele
(kaupade ja teenuste ostmine); hotellide ärialane juhtimine;impordi-ekspordikontorid. -agentuurid; info kogumine arvuti andmebaasidesse; info
süstematiseerimine arvuti andmebaasides; kasvava metsa hindamine;

kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaubandus- või tööstusjuhtimisalane abi; kaubandusteabeagentuurid; kaubavagunite asukoha
määramine arvuti abil; kaupade demonstreerimine; kiirkiri, stenograafia;
kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine, üürimine; majandusprognoosid;
maksudokumentatsiooni koostamine; masinakiri; messide korraldamine ärivõi reklaami eesmärgil; müügiautomaatide üürimine, rentimine, laenutus;
müügikampaaniad, -reklaam (teenus); müürilehtede ülespanemine; näidiste
(proovide) levitamine; oksjonid, enampakkumised; omahinnaanalüüsid;
palgalehtede koostamine; personalijuhtimisalased konsultatsioonid;
poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; pressiülevaateteenused; psühholoogiline testimine personali valikuks; raadioreklaam;
raamatupidamine; rahvastikuküsitlused; reklaam; postimüügireklaam;
reklaami levitamine (posti teel); reklaami või müügi modelleerimine;
reklaamiagentuurid; reklaamiaja rentimine massiteabevahendites; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; reklaamtekstide publitseerimine,
avaldamine; reklaammaterjalide kaasajastamine, moderniseerimine;
reklaammaterjalide levitamine; reklaammaterjalide üürimine; reklaampindade üürimine; reklaamtekstide ettevalmistamine; revideerimine,
revisjonid; sekretäriteenused; spetsialisti ärialased konsultatsioonid;
statistiline teave; tekstitöötlus; telefonivastamisteenused (kättesaamatute
abonentide puhul); telereklaam; tööhõivekontorid; tööjõu värbamine;
transkriptsioon; turu-uuringud; välisreklaam; villa hindamine.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised teenused,
k.a allveeuuringud; andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult
elektroonilisele; arbitraažiteenused; arhitektuur; arhitektuurikonsultatsioonid, -nõuanne, nõustamine; arvuti andmebaaside taastamine;
arvutiprogrammide dubleerimine; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine (mitte füüsiline muundamine); arvutiprogrammide koostamine;
arvutiriistvaraalased konsultatsioonid, nõuanded; arvutisüsteemide analüüs;
arvutisüsteemide projekteerimine; arvutitarkvara ajakohastamine, moderniseerimine; arvutitarkvara hooldamine; arvutitarkvara kujundamine;
arvutitarkvara üürimine, laenutus; arvutite rentimine, üürimine; autoriõiguse
korraldamine, juhtimine; bakterioloogilised uuringud; bioloogilised
uuringud; ehitusprojekteerimine; tarindustööd; füüsikalised uuringud;
geoloogilised uuringud; graafiline kujundus; ilmaennustus, ilmateated;
inseneriteenused; intellektuaalomandi järelevalve teenusena; intellektuaalomandi litsentsimine; intellektuaalomandialane konsultatsioon, nõustamine;
jäätmete ja utiili sorteerimine; juriidiline uurimine, õigusuuringud;
kalibreerimine, kaliibrimine (mõõtmine); keemianõuanded, -teenused;
keemilised analüüsid; keemilised uuringud; keskkonnakaitsealased
konsultatsioonid; kohtuasjade ettevalmistamine ja esindamine kohtus;
kosmeetilised uuringud; kunstiteoste, taieste ehtsuse tõestamine; kutsesuunitlus, kutsenõustus, -nõustamine; kvaliteedikontroll; linnaplaneerimine;
maamõõtmine; maavarade otsingud; materjalitestid, materjalide teimimine,
testimine, katsetamine; mehaanikauuringud; meteoroloogiateave, -info;
mõõdistamine; naftaotsingud; naftapuurkaevude testimine; naftaväljade
kasutuselevõtu analüüsimine; naftaväljaotsingud, -uuringud; pakendidisain,
-kujundus; pilvekülv; rõivaste kavandamine, moedisain; sisekujundus;
sõiduki tehnoülevaatus; tarkvara installeerimine; tehnilised projektiuuringud; tehnilised uuringud; tekstiili testimine, teimimine, katsetamine;
tootekujundus, tööstusdisain; uurimine ja väljaarendamine (teenusena);
veebisaitide loomise ja haldamise teenus; veebisaitide majutamine,
hostimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39639
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300833
Taotl kuup
29.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

AMPLISCREEN
(732) Omanik: Roche Molecular Systems, Inc.,
a Delaware Corporation
1145 Atlantic Avenue, Alameda, California 94501,
US
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(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 1: diagnostilised katsereaktiivide

komplektid, mis
koosnevad põhiliselt teaduses või uurimistöödes kasutatavatest diagnostilistest reaktiividest.
Klass 5: diagnostilised katsekemikaalide komplektid, mis
koosnevad põhiliselt kliinikutes või meditsiinilaborites kasutatavates
diagnostilistest kemikaalidest.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39640
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300851
Taotl kuup
02.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 9: elektri-, side-, foto-,

filmi- ja optikavahendid ning
-seadmed; heli või kujutise salvestus-, töötlus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; optilised, magnetilised ja muud andmekandjad; infotöötlusseadmed ja arvutid; sideaparatuur ja -seadmed; arvutiriist- ja -tarkvara;
arvutite lisa- ja perifeeriaseadmed; elektroonilised publikatsioonid.
Klass 42: programmeerimine; infotehnoloogiaalased teenused;
veebisaitide majutamine, hostimine; veebisaitide loomine ja haldamine;
arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine;
arvutisüsteemida analüüs ja projekteerimine; arvutite riist- ja tarkvaraalased
konsultatsioonid; tarkvara installeerimine; arvutite riist- ja tarkvara
üürimine ja ladustus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39642
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300875
Taotl kuup
05.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, kollane, sinine, punane,
roheline, pruun.
(732) Omanik: Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ning köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39641
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300873
Taotl kuup
05.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(732) Omanik: AS GERD TARTU
Vahi 5, 50304 Tartu, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 20: mööbel, mööblidetailid, peeglid, pildiraamid; teistesse
klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist,
pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist,
merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele),
esmajoones mööbli müük; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja
teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaupade
demonstreerimine; reklaam, reklaamipinna üürimine; müügikampaaniad ja
-reklaam.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39643
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300912
Taotl kuup
12.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(540)

EASYWEB
(732) Omanik: AS INTRAL
Marati 14, 11712 Tallinn, EE

(591) Värvide loetelu: sinine, kollane, roheline.
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(732) Omanik: Bongrain S.A.
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 29: piim, juust, piimatooted.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39644
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300944
Taotl kuup
18.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

BLACK CAT
(732) Omanik: Altia Corporation
Salmisaarenranta 7, 00180 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39645
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300971
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

SENOSAL
(732) Omanik: Tallinna Farmaatsiatehase AS
Tondi 33, 11316 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39646
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300975
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
M03 02169 (320) 20.05.2003 (330) HU

(540)

OPTIMUS
(732) Omanik: Bongrain S.A.
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 29: piim, juust ja piimatooted.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39647
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300976
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/197,769 (320) 24.12.2002 (330) US

(540)

ENEXID
(732) Omanik: Amylin Pharmaceuticals, Inc.
9373 Towne Centre Drive, San Diego,
California 92121, US
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid ainevahetushaiguste raviks.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39648
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300981
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T200301510 (320) 19.06.2003 (330) FI

(540)

NELJÄ LEIJONAA
(732) Omanik: Altia Corporation
Salmisaarenranta 7, 00180 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39649
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300987
Taotl kuup
26.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

D-4D
(732) Omanik:
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, 471-8571 Aichi-ken, JP
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 12: autod ja automootorid.
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Reg nr
39650
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300995
Taotl kuup
27.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

APETITO
(732) Omanik: Bongrain S.A.
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 29: piim, juust ja piimatooted.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39651
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301042
Taotl kuup
03.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

köögimasinad (elektrilised), segurid, puuviljade tsentrifugaalekstraktorid,
juurviljade koorimismasinad; toiduvalmistusmasinad (elektromehaanilised).
Klass 9: elektrilised triikrauad, ustele paigaldatavad elektrilised
signalisaatorid, kaalumisseadmed ja -aparaadid, sh köögi- ja vannitoakaalud.
Klass 11: juuksekuivatid; soojendusseadmed ja soojendusventilaatorid; grillseadmed, elektrilised võileiva- ja vahvliküpsetid,
elektrilised jogurti- ja jäätisevalmistamise seadmed; ventilaatorid ja
niisutajad (kliimaseadmed).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39653
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301075
Taotl kuup
10.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

MEGASPACE
(732) Omanik: DaimlerChrysler AG
Epplestr. 225, 70567 Stuttgart, DE
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 12: mootorsõidukid ja nende osad, mis kuuluvad klassi
12.

Klass 37: mootorsõidukite remont ja hooldus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39654
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301088
Taotl kuup
14.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

BARTON & GUESTIER
(732) Omanik: OÜ STIMBAR
Salve 2b, 11612 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: hulgimüük kolmandatele isikutele.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39652
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301059
Taotl kuup
07.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

ImPress
(732) Omanik: AS Holland Trading
Kadaka tee 74F, 12618 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 7: tolmuimejad, elektrilised prügikogumisseadmed;

(732) Omanik: Barton & Guestier, S.A.
Chateau Magnol, 87, Rud de Dehez,
33292 Blanquefort Cedex, FR
(740) Esindaja: Juhan Hämmalov
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39655
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301123
Taotl kuup
22.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

Tulipühvel
(732) Omanik: AS Pärnu Õlu
Suur-Jõe 10/12, 80010 Pärnu, EE
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(511)8 Klass 32: õlu.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39656
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301127
Taotl kuup
22.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

ALMAGEL

(540)

TREND
(732) Omanik: DaimlerChrysler AG
Epplestr. 225, 70567 Stuttgart, DE
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 12: mootorsõidukid ja nende osad, mis kuuluvad klassi

Reg nr
39659
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200100595
Taotl kuup
03.04.2001
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(732) Omanik: Balkanpharma Troyan AD
1, Krairechna Str., 5600 Troyan, BG
Balkanpharma Dupnitsa AD
3, Samokovskoye Chaussee Blvd., 2600 Dupnitsa,
BG
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)7 Klass 5: farmatseutilised preparaadid.

12.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39657
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301128
Taotl kuup
22.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

Reg nr
39660
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200201607
Taotl kuup
30.10.2002
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(540)

AMBIENTE
(732) Omanik: DaimlerChrysler AG
Epplestr. 225, 70567 Stuttgart, DE
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 12: mootorsõidukid ja nende osad, mis kuuluvad klassi
12.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39658
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301145
Taotl kuup
24.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/214,960 (320) 14.02.2003 (330) US

(540)

NUZENDIS
(732) Omanik: Amylin Pharmaceuticals, Inc.
9373 Towne Centre Drive, San Diego,
California 92121, US
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid ainevahetushaiguste raviks.

HYUNDAI
(732) Omanik: Arima Holding Corp.
P.O. Box 127, Mandara, North Ridge, Grand Turks,
TC
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 7: elektrilised köögimasinad, peenestusmasinad,
elektrilised purgiavajad, kohviveskid, toidutöötlusmasinad, mikserid,
hakklihamasinad, tolmuimejad, k.a pesevad tolmuimejad, elektrilised
vahustid (kodumasinad), mahlapressid, mahlaekstraktorid, elektrilised noad,
nõudepesumasinad, pesumasinad, õmblusmasinad.
Klass 8: lokitangid; noad; plekkpurgiavajad (v.a elektrilised);
aedviljanoad; liharaiumiskirved, -noad; pähklitangid (v.a väärismetallist);
lauatarbed, k.a noad, kahvlid, lusikad; elektrilised ja mitteelektrilised
habemepügamismasinad; pardlid, k.a elektrilised pardlid; elektrilised ja
mitteelektrilised epilaatorid; ebeme-eemaldusseadmed.
Klass 10: massaažiaparaadid, k.a jalamassaažiaparaadid;
meditsiinilised epilaatorid.
Klass 11: autoklaavid (elektrilised survekeetlid), elektrilised
vahvliküpsetajad, veevarustusseadmed, joogiveefiltrid, veesoojendid,
kuumaveepudelid, grillid (köögitarbed), röstimisseadmed, jogurti valmistamise elektriseadmed, kliimaseadmed, kohvimasinad, kohvikeetlid,
õliradiaatorid, külmutid, külmkambrid, elektrilised lutipudelisoojendid,
küpsetusplaadid (köögitarbed), ahjud (v.a laboriahjud), elektrilised
kööginõud, keedu- ja küpsetusseadmed (k.a elektrilised ja gaasi-),
pesukuivatid, soojapuhurid, röstrid, k.a sandvitši- ja leivaröstrid, juuksekuivatid, fondüünõud, külmutusseadmed, elektrikannud, toiduaurutid,
elektrilised kütteseadmed; ükski nimetatud kaupadest pole kasutamiseks
sõidukites või sõiduki osana.
Klass 14: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
juveeltooted, vääriskivid; äratuskellad, seina-, torni-, lauakellad, elektrilised
kellad.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
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pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 21: pesukuivatusrestid, püksipressid, autoklaavid,
survekeetlid (v.a elektrilised), triikimislauad, hambaharjad, k.a elektrilised;
käsiveskid, lauanõud (v.a väärismetallist), kammid, majariistad (v.a
väärismetallist), köögiriistad (v.a väärismetallist).
Klass 28: mängud ja mänguasjad, v.a ilma telerita ning arvutita
kasutatavad elektronmänguseadmed; spordi- ja võimlemisriistad, mis ei
kuulu teistesse klassidesse, v.a treeningjalgrattad, saanid, kelgud; jõulukuuseehted.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39661
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200201687
Taotl kuup
18.11.2002
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
02.01.2004

(540)

UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
SUPPLY CHAIN SOLUTIONS kasutamiseks.
(732) Omanik: United Parcel Service of America, Inc.,
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328,
US
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 9: arvutiprogrammid ja -tarkvara; patareid, akud;
alternatiivsed elektrivarustusseadmed; puhvertoiteallikad; pingeimpulsside
ja voolutõugete vastased kaitseseadmed; magnetkettad ja -lindid; printerid,
mastaapimisseadmed ja skannerid.
Klass 35: logistika juhtimine; äritehingute integreeritud
jälgimine ja juhtimine, reklaamiteenused; äritegevuse juhtimisteenused;
äritegevuse administreerimisteenused; kontoriteenused; transiidikaupade
arvutiseeritud jälgimise teenused; näidiste levitamine; juhtimise abiteenused; juhtimise konsultatsiooniteenused.
Klass 36: kommertslaenuteenused; tollikontorite teenused;
tollivormistuse ja -maakleri teenused; importkaupade ajutise (tollilõivu
tasumiseni) tollilaos hoidmise teenused; viisa/kvoodi töötlus; kauba
(tollilõivu tasumiseni) tollilaos hoidmise teenused; tollihüvitusteenused;
impordilõivude tagasinõudmisteenused; kindlustusteenused; finantsteenused; rahandusteenused; kinnisvarateenused: maaklerlus, vahendus ja
vahendamine; pangateenused; finantsteenused, faktooringteenused;
krediiditeenused, käendusteenused, kinnisvara vahendusteenused, käendus;
riskijuhtimine.
Klass 39: veoste speditsioon; kaupade pakkimine transportimiseks; kirjade, dokumentide, teadete, trükiste ning teiste kaupade ning
varade transpordi teenused erinevate transpordivahendite abil ja teised
klassi 39 kuuluvad teenused, nagu eeltoodud kaupade ja varade ladustamine, hoidmine, pakendamine ning kätte- ja kohaletoimetamine ning
tagastamine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39662
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200201793
Taotl kuup
05.12.2002
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(732) Omanik: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Rävala 14, 10143 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse, sh almanahhid, raamatud, brošüürid, juhend- ja
õppematerjalid, käsiraamatud, trükiväljaanded, info- ja reklaammaterjalid,
prospektid, trükitooted, infolehed, sõnumilehed, perioodilised väljaanded;
kalendrid, märkmikkalendrid; paber, papp ja nendest materjalidest tooted,
mis ei kuulu teistesse klassidesse; etiketid, ümbrikud, infolehed, kaaned;
kontoritarbed; kirjutusvahendid; kalendrid; kirjutusvahendid, sh suled,
sulepead, täitesulepead; pliiatsid; müürilehed; paber- ja plastikkotid; fotod;
kontoritarbed; juhend- ja õppematerjalid (v.a aparatuur).
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud,
sh finantskorraldus, haldamine, ohjamine; heategevusfondid; heategevuskorjandused; korjanduste korraldamine, läbiviimine; finantssponsorlus,
majanduslik sponsorlus; avatud investeerimisfondid; finantstehingud;
laenud.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, sh akadeemiad; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine
arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus; infotehnoloogiaja telekommunikatsioonialane haridus, väljaõpe, koolitus, spetsialistide
koolitamine; spordi- ja kultuurialane tegevus; eksamineerimine; haridusteave; kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe, virtuaalõpe, täiendkoolitus,
praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); diplomite, tunnistuste
väljaandmine; haridusteemaliste seminaride, konverentside, sümpoosionide
ja kursuste korraldamine ja läbiviimine; nõustamine; infotehnoloogiaalaste
õppekavade väljatöötamine; raamatukogud, raamatute, õpikute ja õppematerjalide väljaandmine.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised teenused,
sh andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele;
autoriõiguse korraldamine, juhtimine; intellektuaalomandi litsentsimine;
kutsenõustus, -nõustamine; veebisaitide loomise ja haldamise teenus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39663
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300115
Taotl kuup
24.01.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, punane, valge.
(732) Omanik: OÜ Finestmedia
Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn, EE
(511)8 Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised

uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised teenused;
arvutiprogrammide koostamine; arvutiprogrammide projekteerimine;
arvutiprogrammide kujundamine; pakendidisain, -kujundus; veebisaitide
loomise ja haldamise teenus.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup
(210) Taotl nr

39664
11.08.2004
M200300116
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(220) Taotl kuup
24.01.2003
(181) Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
(442) Avaldam kuup
01.04.2004

(220) Taotl kuup
04.03.2003
(181) Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
(442) Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(540)

Järgmine Eesti
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EESTI kasutamiseks.
(732) Omanik: Sihtasutus Strateegiline Algatuste Keskus
(SAK)
Estonia pst 13, 10141 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: efektiivsuse (saavutamise, teovõime) ekspertiisid;
kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; majandusprognoosid; maksudokumentatsiooni koostamine;
messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; majandusprognoosid;
psühholoogiline testimine personali valikuks; publitseerimine, avaldamine
(reklaamtekstide); reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; reklaammaterjalide kaasajastamine, moderniseerimine; reklaammaterjalide
levitamine; revideerimine, revisjonid; äriuuringud; välisreklaam; ärialased
küsitlused, päringud; äriinfo, -teave; äritegevuse hindamine; äritegevuse
juhtimisabi; äritegevuse juhtimiskonsultatsioonid; äritegevuse juhtimise ja
korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise nõustamine; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse siirdeteenused.
Klass 41: akadeemiad (haridus); haridusteave, -info;
instrueerimisteenused, juhendamisteenused, õpetamisteenused; kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; kongresside korraldamine ja
läbiviimine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; näituste korraldamine (kultuuriliste või hariduslike); praktiline väljaõpe, treening
(demonstratsioonid); seminaride korraldamine ja läbiviimine (koolitus);
sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; tekstide kirjastamine,
avaldamine (v.a reklaamtekstide); tele- ja raadioprogrammide lavastamine,
valmistamine, produtseerimine; tõlkimine; õpetamine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39665
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300208
Taotl kuup
11.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

GROSSMARKET
(732) Omanik: AS OG Elektra
Vilde 6 a, 44310 Rakvere, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)8 Klass 35: reklaam; kontoriteenused; poeakende (vaateakende)
kaunistamine; reklaami levitamine, reklaami või müügi modelleerimine;
postimüügireklaam; reklaami levitamine posti teel; reklaamtekstide
ettevalmistamine; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; reklaampindade üürimine; välisreklaam,
telereklaam, raadioreklaam, internetireklaam; personali juhtimisalane
nõustamine; psühholoogiline testimine personali valikuks; andmeotsing
arvutifailides kolmandatele isikutele, andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete ja palgalehtede koostamine, bilansi koostamine; revideerimine, revisjonid; arvuti andmebaasidesse info kogumine ja süstematiseerimine; tööjõuvärbamine; sekretäriteenused; dokumentide paljundamine.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup
(210) Taotl nr

39666
11.08.2004
M200300335

(732) Omanik: OÜ LAMINTO
Paavli 4, 10412 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 3: parfümeeriatooted,

eeterlikud õlid, kosmeetika-

vahendid, juukseveed, hambapastad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39667
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300340
Taotl kuup
04.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

Café de la Soul
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna CAFÉ ja kombinatsiooni
DE LA SOUL eraldi kasutamiseks.
(732) Omanik: BDG Meelelahutuse AS
Vana-Posti 8, 10146 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe; spordi- ja kultuurialane tegevus;
meelelahutus- ja ajaviiteteenused, sh meelelahutusürituste korraldamine,
ööklubid.
Klass 43: toitlustusteenused; kohvikud, restoranid, baarid;
tähtajaline majutus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39668
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300341
Taotl kuup
04.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

Hip Hop Café
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsiooni HIP HOP ja
sõna CAFÉ eraldi kasutamiseks.
(732) Omanik: BDG Meelelahutuse AS
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Vana-Posti 8, 10146 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe; spordi- ja kultuurialane tegevus;
meelelahutus- ja ajaviiteteenused, sh meelelahutusürituste korraldamine,
ööklubid.
Klass 43: toitlustusteenused; kohvikud, restoranid, baarid;
tähtajaline majutus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39669
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300510
Taotl kuup
09.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

MERITON HOTELS
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna HOTELS kasutamiseks.
(732) Omanik: MERITON HOTELS AS
Toompuiestee 27, 10149 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 35: reklaam, hotellide ärialane juhtimine, kaubandusteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 43: baariteenused; hotellid; hotellikohtade reserveerimine,
ettetellimine; hotellimajutus; kohvikud; koosolekuruumide üürimine,
rentimine; majutusbürood (hotellid, pansionaadid); matkakodud, turismibaasid; motellid; pansionaadid, kostikohad; pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine, ettetellimine; restoranid; selvekohvikud, kafeteeriad; toitlustusteenused.
Klass 44: meditsiini-, hügieeni- ja iluhooldusteenused, sh
tervishoid, ilu- ja juuksurisalongid, saunad; puhkekodud.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39670
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300511
Taotl kuup
09.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

MERITON OLD TOWN HOTEL
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna HOTEL kasutamiseks.
(732) Omanik: MERITON HOTELS AS
Toompuiestee 27, 10149 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 43: baariteenused; hotellid; hotellikohtade reserveerimine,
ettetellimine; hotellimajutus; kohvikud; koosolekuruumide üürimine,
rentimine; majutusbürood (hotellid, pansionaadid); matkakodud, turismibaasid; motellid; pansionaadid, kostikohad; pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine, ettetellimine; restoranid; selvekohvikud, kafeteeriad; toitlustusteenused.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup

39671
11.08.2004

(210)
(220)
(181)
(442)

Taotl nr
M200300523
Taotl kuup
10.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
KODUMASINATE EXPERT kasutamiseks.
(732) Omanik: Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 37: kodumasinate paigaldus, hooldus ja remont.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39672
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300524
Taotl kuup
10.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

ABIMEES
(732) Omanik: Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 37: kodumasinate paigaldus, hooldus ja remont.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39673
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300599
Taotl kuup
17.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna GROUP kasutamiseks.
(732) Omanik: Varos Group UAB
Laisves Av. 85, LT-2022 Vilnius, LT
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, reguleerimis- ja kontrollseadmed ning -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass 37: remont; paigaldustööd.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised

uurimused ning
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ning arendus.
Klass 45: turvateenused vara ja isikute kaitseks.

(181) Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
(442) Avaldam kuup
01.04.2004
(540)

TERVISEKS
(732) Omanik: OÜ Selius Trade
Vase 10-52, 10125 Tallinn, EE
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39676
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300648
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39674
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300615
Taotl kuup
22.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(732) Omanik: OÜ Enerel
Vilja 14, 65605 Võru, EE
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena.

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni EURO OIL
kasutamiseks.
(732) Omanik: EURO OIL AS
Vabaõhumuuseumi tee 4a-21, 13522 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 4: tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, tolmu
absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained (ka küttepiiritus) ja
valgustusained; kütused sõidukitele, sealhulgas bensiin ja diislikütus;
küünlad, tahid.
Klass 35: reklaam, ärijuhtimine; kontoriteenused, jae- ja
hulgikaubandusteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 37: sõidukihooldus, tanklad, sõidukite hooldusjaamad,
teenindused; remont; paigaldustööd.

(111)
(151)
(210)
(220)

Reg nr
Reg kuup
Taotl nr
Taotl kuup

39675
11.08.2004
M200300643
28.04.2003

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39677
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300652
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

Freddy-Breddy
(732) Omanik: OÜ MUCADO
Linnamäe tee 45-169, 13911 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: leib, sai, kondiitritooted, teraviljakrõpsud, kuivikud,
kuivküpsised, soolapulgad.
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Reg nr
39678
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300653
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

k.a maisikrõpsud, tortillakrõpsud, riisikrõpsud, kuivikud, soolakringlid ja
õhulised ja pressitud suupisted; röstitud popkorn; suhkrustatud popkorn ja
maapähklid; teraviljal baseeruvad suupisted.

GOLDEN EAGLE

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)

(732) Omanik: Master Beverage Industries Pte Ltd.
9 Temasek Boulevard, 31-03 Suntec Tower 2,
038989 SINGAPORE, SG
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 30: kohv, kohvi aseained, kohvijoogid, kohvi-piima-

(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 30: valmissuupisted, mis koosnevad eelkõige teraviljast,

Reg nr
39681
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300710
Taotl kuup
07.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

joogid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39679
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300678
Taotl kuup
30.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

CYJANOPAN
(732) Omanik: Vladimir Barõšev
Linnamäe tee 36-23, 13911 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 16: liimid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39680
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300680
Taotl kuup
30.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EESTI ja sõnakombinatsiooni
DOONORITE SELTS eraldi kasutamiseks.
(732) Omanik: EESTI DOONORITE SELTS
Ädala 2, 10614 Tallinn, EE
(511)8 Klass 44: verepangateenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39682
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300715
Taotl kuup
07.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

(732) Omanik: PEPSICO, INC.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444,
US

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SAAREMAALT kasutamiseks
klassides 35, 41 ja 42, sõnakombinatsiooni
JÕEVÄHK SAAREMAALT kasutamiseks klassides
29,31 ja 39 ning lühendi OÜ kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ VETEKO
Vallimaa 17-12, 93812 Kuressaare, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)8 Klass 29: jõevähid, v.a elusad.
Klass 31: elusad jõevähid.
Klass 35: reklaam; impordi-, ekspordikontorid; jae- ja
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); äriuuringud; turu-uuringud;
reklaamtekstide publitseerimine; reklaammaterjalide levitamine; messide
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korraldamine äri- ja reklaamieesmärgil.
Klass 39: vähipüügi korraldamine; kaupade pakendamine;
kaupade kättetoimetamine, kaupade ladustamine; kaupade vedu; vähkide
hoidmine aedikus; vähipüügivarustuse laenutamine, rentimine; huvireiside
korraldamine.
Klass 41: puhkelaagrite teenused (meelelahutus); puhketingimuste loomine; puhketeave; meelelahutus; ajaviide; seminaride ja
õppuste korraldamine.
Klass 42: kostikohad; pansionaadid; laagriplatsiteenused;
matkakodud; motellid; puhkelaagriteenused (majutus); telkide üürimine,
rentimine, laenutus; toitlustamine; baariteenused; kohvikud; toidubaarid,
püstijalabaarid, einelauad; sööklad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsiooni
AKNA JA UKSE kasutamiseks.
(732) Omanik: Aum Balti OÜ
Salme 31-2, 50106 Tartu, EE
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

Reg nr
39683
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300718
Taotl kuup
08.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

köögiviljad, köögiviljakonservid, oakonservid, rosinad, kuivatatud rohelised
aedviljad, datlid, kuivatatud kookospähklid, pähklid (töödeldud), supid,
puljongid, puljongikontsentraadid, rammuleemed, toiduželatiin.
Klass 30: vürtsid, toiduaroomiained, toiduessentsid, kohv, tee,
kakao, keedusool, ketšup, majonees, sinep, äädikas, suhkur, kompvekid,
kondiitritooted, koogid, väikesed jahul põhinevad pagaritooted, tangud,
kruubid (inimtarbeks), kuivatatud teraviljahelbed, maisihelbed, pärm, jäätis,
tarretised, muskaatpähklid, karri, naturaalsed magusained, piment, punane
pipar.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(591) Värvide loetelu: punane, valge.
(732) Omanik: "ZIOŁOPEX" Sp. z o.o
Piatek Maly 24, 62-820 Stawiszyn, PL
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 29: kuivatatud puuviljad, puuviljakonservid, kuivatatud

Reg nr
39684
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300743
Taotl kuup
13.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

Reg nr
39685
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300749
Taotl kuup
14.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

Reg nr
39686
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300750
Taotl kuup
14.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

TRIM-TEX
(732) Omanik: Trim-Tex, Inc.
3700 West Pratt Avenue, Lincolnwood,
Illinois 60712-2508, US
(740) Esindaja: Enn Urgas
(511)8 Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid, nimelt

kipsplaadi

viimistluslindid ja -nurgad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39687
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300751
Taotl kuup
14.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(540)

(732) Omanik: OAO "Amstar"
ul. Sedova 91, 450027 Ufa, RU
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(732) Omanik: Trim-Tex, Inc.
3700 West Pratt Avenue, Lincolnwood,
Illinois 60712-2508, US
(740) Esindaja: Enn Urgas
(511)8 Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid, nimelt
viimistluslindid ja -nurgad.

kipsplaadi
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Reg nr
39688
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300762
Taotl kuup
16.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(181) Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
(442) Avaldam kuup
01.04.2004
(540)

LA CELIA

(540)

(732) Omanik: FINCA LA CELIA S.A.
CORRIENTES N° 316, 4° PISO, BUENOS AIRES,
AR
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: veinid.

MARSALKKA
MANNERHEIM
(732) Omanik: OÜ Selius Trade
Vase 10-52, 10125 Tallinn, EE
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39689
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300790
Taotl kuup
22.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

Reg nr
39692
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300836
Taotl kuup
29.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(540)

Lisafer
(732) Omanik: OY VERMAN AB
P.O. Box 152, Vanhankyläntie 44 B,
FIN-04401 Järvenpää, FI
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid, meditsiinilised

dieet-

ained.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39690
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300834
Taotl kuup
29.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

ANGARO
(732) Omanik: FINCA LA CELIA S.A.
CORRIENTES N° 316, 4° PISO, BUENOS AIRES,
AR
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: veinid.

(111)
(151)
(210)
(220)

Reg nr
Reg kuup
Taotl nr
Taotl kuup

39691
11.08.2004
M200300835
29.05.2003

(591) Värvide loetelu: punane, roheline, valge, oranž.
(732) Omanik: "MASPEX WADOWICE" SP. Z O.O
UL. CHOPINA 39, 34-100 WADOWICE, PL
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 32: puuviljamahlad, köögiviljamahlad, mitmeviljamahlad, puuviljajoogid, alkoholivabad joogid, joogisiirupid, tomatimahl, porgandimahl, mineraalvesi.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39693
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300902
Taotl kuup
11.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

ELIOR
(732) Omanik: Eliori Äritarkvara OÜ
Suur-Karja 15, 10140 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 9: salvestatud arvutiprogrammid.
Klass 35: andmetöötlus arvuti abil; andmebaasidesse info
kogumine ja selle süstematiseerimine.
Klass 42: arvutiprogrammide koostamine; arvutitarkvara
hooldamine; arvutisüsteemide analüüs; arvutisüsteemide projekteerimine;
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andmebaasiteenused, sh arvuti andmebaasides kasutusaja üürimine;
veebisaitide majutamine, hostimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39694
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300910
Taotl kuup
12.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

GEORG
(732) Omanik: OÜ Selius Trade
Vase 10-52, 10125 Tallinn, EE
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust tähise 10 CIGARS kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: tumeroheline, hall, punane, valge,
kollane, helepruun, pruun, punakaspruun, must.
(732) Omanik: Henri Wintermans Cigars B.V.
Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, NL
(740) Esindaja: Juhan Hämmalov
(511)8 Klass 34: tubakas, tubakatooted, sigarid, sigarillod, suitsetamistarbed, tulemasinad, tikud.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39697
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301033
Taotl kuup
02.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

Reg nr
39695
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200300957
Taotl kuup
19.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

PICANTO
(732) Omanik: KIA MOTORS CORPORATION
231, Yangjae-Dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 12: sõiduautod, veoautod, bussid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39696
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301003
Taotl kuup
30.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(591) Värvide loetelu: helesinine, sinine, kollane, pruun,
punane, roheline, lilla, must, valge.
(732) Omanik: Priit Voit
Leppneeme küla, Viimsi vald, 74001 Harju maakond,
EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 20: mööbel, sh kiiktoolid, tugitoolid, aiatoolid, kapid,
lauad, kummutid, puhvetid, lillepostamendid; kunsttisleritööd.
Klass 35: erinevate mööbliesemete komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt
kaupu vaadelda ja osta, sh Interneti või muu andmesidevõrgu abil; kaupade
demonstreerimine; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);
reklaam, sh Interneti või muu andmesidevõrgu abil; import-eksport;
kaubandustehingute vahendus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39698
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301083
Taotl kuup
11.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
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(540)

(540)

PÄIKESELISTE
PÄEVADE
ALLIKAS
(732) Omanik: SAKU ÕLLETEHASE AS
Saku, 75501 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 16: etiketid, kleebised, pudelipakendid, pudeliümbrised,
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna KALI kasutamiseks
klassides 32 ja 35.
(591) Värvide loetelu: pruun, kollane, kuldne, valge.
(732) Omanik: SAKU ÕLLETEHASE AS
Saku, 75501 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 16: etiketid, kleebised, plakatid, trükised, pudelipakendid,
pudeliümbrised.

Klass 21: jooginõud; pudelid; plastpudelid; paber- või
plasttopsid; klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse.
Klass 25: rõivad, peakatted.
Klass 32: kali.
Klass 35: jae- ja

hulgimüük; reklaam, sh Interneti või muu
andmesidevõrgu kaudu; kaupade demonstreerimine; jookide komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab
klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta, sh Interneti vahendusel;
eksport-importteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39699
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301093
Taotl kuup
15.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

trükised, plakatid, pisitrükised, kataloogid, brošüürid, kannualused,
jooginõude paberalused, plastist pakendid ja pakkematerjalid; plastpudelid.
Klass 25: rõivad, peakatted.

Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).
Klass 35: reklaam, sh Interneti või muu andmesidevõrgu abil;
müügikampaaniad; kaupade demonstreerimine, jookide komplekteerimine
ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel
mugavalt kaupu vaadelda ja osta, sh Interneti vahendusel; jae- ja hulgimüük
(kolmandatele isikutele); eksport-importteenused.
Klass 41: meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus;
kultuuriliste näituste korraldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine.
Klass 43: toitlustusteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)
(540)

ARTRAXIN

(540)

konsult.ee
(732) Omanik: S & S Konsultatsiooni AS
Tulika 19, 10613 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39700
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301106
Taotl kuup
18.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

Reg nr
39701
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301199
Taotl kuup
08.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Z-261744 (320) 03.03.2003 (330) PL

(732) Omanik: MEDAGRO INTERNATIONAL Sp. Zo.o.
ul. Marszalkowska 77/79, 00-683 Warszawa, PL
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid, meditsiinilised dieettoidud ja dieettoidulisandid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39702
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301201
Taotl kuup
08.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

UNE-MATI

101

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 10/2004
(732) Omanik: OÜ Massuno
Estonia pst 3/5, 10119 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid, meditsiinilised tinktuurid,
kapslid, määrded, võided, biopreparaadid, rahustid, droogid, meditsiinilised
taimeteed, ravimteed, ravimjoogid, meditsiiniline mineraalvesi, vannipreparaadid.
Klass 24: kodutekstiil, kangad, käterätid, linad, voodipesu,
voodilinad, tekikotid, magamiskotid, voodikatted, madratsid, madratsikatted, madratsikotid, madratsiriie, tekid, udusuletekid, vatitekid, vaibad,
mööblikatted, voodikatted, padjakatted, padjapüürid, tapeet (riidest),
kardinad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39703
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301202
Taotl kuup
08.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna KORTERIÜHISTU kasutamiseks klassis 35.
(591) Värvide loetelu: tumesinine, kollane, roheline, must,
valge.
(732) Omanik: ANDRESENI PROJEKT OÜ
Punane 5, 13620 Tallinn, EE
8
(511) Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitevahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
klišeed.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(540)

VLADI MIR
(732) Omanik: OÜ Massuno-Bio
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39704
Reg kuup
11.08.2004
Taotl nr
M200301210
Taotl kuup
12.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 11.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

PURELL
(732) Omanik: GOJO Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio 44309, US
(740) Esindaja: Juhan Hämmalov
(511)8 Klass 3: antibakteriaalse ja antimikroobse toimega steriliseerseep; antibakteriaalse ja antimikroobse toimega kätepesemise steriliseerkompositsioon ja -vedelik.
Klass 5: steriliseerpreparaadid; hügieenilised steriliseerpreparaadid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39705
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300277
Taotl kuup
25.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39706
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300379
Taotl kuup
14.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(732) Omanik: Puffet Invest OÜ
Kotzebue 9/11, 10412 Tallinn, EE
8
(511) Klass 35: Philippi GmbH poolt toodetavate

kaubamärgiga
PHILIPPI tähistatud kaupade turustamine, jae- ja hulgimüük kolmandatele
isikutele; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil, müügikampaaniad; kaupade demonstreerimine; reklaam, reklaamiteenistus,
avalikkusega suhtlemine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39707
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300489
Taotl kuup
03.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna MAIUS kasutamiseks.
(732) Omanik: Germund Kaup OÜ
Haaviku tee 4, 12113 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed, vürtsid, jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39708
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300490
Taotl kuup
03.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39710
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300685
Taotl kuup
30.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

ASTRAMAR
(732) Omanik: Guido Tiri
Liiva 43, 11615 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 39: transport (veondus);

kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine, laevade agenteerimine ja prahtimine,
veoste ekspedeerimine.

(540)

Tudengi eine
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EINE kasutamiseks.
(732) Omanik: Germund Kaup OÜ
Haaviku tee 4, 12113 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 31: põllumajandus-, aia- ja metsasaadused ning teraviljad,
mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värske puu- ja köögivili;
seemned, looduslikud taimed ja lilled; sööt, linnased.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39709
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300591
Taotl kuup
16.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
01.04.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade ESINDUS ja JAOTUSKESKUS kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: punane, valge, hall.
(732) Omanik: Vipex AS
Peterburi tee 56E, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 35: hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);
üldehitusmaterjalide, sanitaartehnika, kodukaupade, dekoratiivmaterjalide,
uste, akende, käsi- ja elektritööriistade ning põranda- ja seinakatete
impordi-, ekspordikontorid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39711
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300844
Taotl kuup
30.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

THERE ARE SOME THINGS
MONEY CAN'T BUY, FOR
EVERYTHING ELSE
THERE'S MASTERCARD
(732) Omanik: MasterCard International Incorporated
(a Delaware corporation)
2000 Purchase Street, Purchase,
New York 10577-2509, US
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; pangandus- ja
krediiditeenused; krediitkaardi-, deebetkaartide, maksekaardi- ja kindlas
väärtuses ettemaksega kaarditeenused; kaugmakseteenused; salvestatud
väärtusega elektronrahakoti-teenused (elektroonilised rahateenused);
elektronarveldus- ja -ülekandeteenused; elektroonilised makseteenused;
ettemaksega telefonikõnekaarditeenused; sularaha väljamakseteenused ning
tehingute volitamise ja sõlmimise teenused; deebeti- ja krediiditeenuste
andmine raadiosageduslike identifitseerimisvahendite (transponderite) abil;
reisikindlustusteenused; tšekkide kontrollimise teenused; reisitšekkide ja
reisivautšeritega seotud väljastamis- ja lunastamisteenused; mobiilsidevahendite kaudu antavaid jaeteenuseid toetavate finantsteenuste andmine,
kaasa arvatud makseteenused traadita seadmete kaudu; interaktiivselt
(onlain-)võrkude või muude elektrooniliselt digiteeritud informatsiooni
kasutavate elektrooniliste vahendite kaudu antavaid jaeteenuseid toetavate
finantsteenuste andmine; rahalist väärtust esindava digitaalse infokogu
juurdepääsu, salvestuse ja kasutamise teenused pihuseadmete või muude
elektrooniliselt digiteeritud informatsiooni kasutavate elektrooniliste
vahenditega; rahalist väärtust esindava digitaalse infokogu juurdepääsu,
salvestuse ja kasutamise teenused üksikisikule kasutamiseks kättesaadava
pihuseadmete tehnoloogiaga; veebisaidi kaudu antavad arvete maksmise
teenused; interaktiivne (onlain-)pangandus; telefonside kaudu ja globaalse
arvutivõrgu või Interneti abil antavad finantsteenused.
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(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39712
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300845
Taotl kuup
30.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

ON ASJU, MIDA RAHA EEST
EI OSTA, KÕIKIDEL TEISTEL
JUHTUDEL TOIMIB
MASTERCARD
(732) Omanik: MasterCard International Incorporated
(a Delaware corporation)
2000 Purchase Street, Purchase,
New York 10577-2509, US
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; pangandus- ja
krediiditeenused; krediitkaardi-, deebetkaartide, maksekaardi- ja kindlas
väärtuses ettemaksega kaarditeenused; kaugmakseteenused; salvestatud
väärtusega elektronrahakoti-teenused (elektroonilised rahateenused);
elektronarveldus- ja -ülekandeteenused; elektroonilised makseteenused;
ettemaksega telefonikõnekaarditeenused; sularaha väljamakseteenused ning
tehingute volitamise ja sõlmimise teenused; deebeti- ja krediiditeenuste
andmine raadiosageduslike identifitseerimisvahendite (transponderite) abil;
reisikindlustusteenused; tšekkide kontrollimise teenused; reisitšekkide ja
reisivautšeritega seotud väljastamis- ja lunastamisteenused; mobiilsidevahendite kaudu antavaid jaeteenuseid toetavate finantsteenuste andmine,
kaasa arvatud makseteenused traadita seadmete kaudu; interaktiivselt
(onlain-)võrkude või muude elektrooniliselt digiteeritud informatsiooni
kasutavate elektrooniliste vahendite kaudu antavaid jaeteenuseid toetavate
finantsteenuste andmine; rahalist väärtust esindava digitaalse infokogu
juurdepääsu, salvestuse ja kasutamise teenused pihuseadmete või muude
elektrooniliselt digiteeritud informatsiooni kasutavate elektrooniliste
vahenditega; rahalist väärtust esindava digitaalse infokogu juurdepääsu,
salvestuse ja kasutamise teenused üksikisikule kasutamiseks kättesaadava
pihuseadmete tehnoloogiaga; veebisaidi kaudu antavad arvete maksmise
teenused; interaktiivne (onlain-)pangandus; telefonside kaudu ja globaalse
arvutivõrgu või Interneti abil antavad finantsteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39713
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300846
Taotl kuup
30.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

PRICELESS
(732) Omanik: MasterCard International Incorporated
(a Delaware corporation)
2000 Purchase Street, Purchase,
New York 10577-2509, US
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; pangandus- ja
krediiditeenused; deebetkaartide, krediitkaardi- ja maksekaarditeenused
ning kindlas väärtuses ettemaksega kaarditeenused; kaugmakseteenused;
salvestatud väärtusega elektronrahakoti-teenused (elektroonilised rahateenused); elektronarveldus- ja -ülekandeteenused; elektroonilised

makseteenused; ettemaksega telefonikõnekaarditeenused; sularaha
väljamakseteenused ning tehingute volitamise ja sõlmimise teenused;
deebeti- ja krediiditeenuste andmine raadiosageduslike identifitseerimisvahendite (transponderite) abil; reisikindlustusteenused; tšekkide kontrollimise teenused; reisitšekkide ja reisivautšeritega seotud väljastamis- ja
lunastamisteenused; mobiilsidevahendite kaudu antavaid jaeteenuseid
toetavate finantsteenuste andmine, k.a makseteenused traadita seadmete
kaudu; (onlain-)võrkude või muude elektrooniliselt digiteeritud informatsiooni interaktiivselt kasutavate elektrooniliste vahendite kaudu antavaid
jaeteenuseid toetavate finantsteenuste andmine; rahalist väärtust esindava
digitaalse infokogu juurdepääsu, salvestuse ja kasutamise teenused
pihuseadmete või muude elektrooniliselt digiteeritud informatsiooni
kasutavate elektrooniliste vahenditega; rahalist väärtust esindava digitaalse
infokogu juurdepääsu, salvestuse ja kasutamise teenused üksikisikule
kasutamiseks kättesaadava pihuseadmete tehnoloogiaga; veebisaidi kaudu
antavad arvete maksmise teenused; interaktiivne (onlain-)pangandus;
telefonside kaudu ja globaalse arvutivõrgu või Interneti abil antavad
finantsteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39714
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300847
Taotl kuup
30.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

HINDAMATU
(732) Omanik: MasterCard International Incorporated
(a Delaware corporation)
2000 Purchase Street, Purchase,
New York 10577-2509, US
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; pangandus- ja
krediiditeenused; deebetkaartide, krediitkaardi- ja maksekaarditeenused
ning kindlas väärtuses ettemaksega kaarditeenused; kaugmakseteenused;
salvestatud väärtusega elektronrahakoti-teenused (elektroonilised rahateenused); elektronarveldus- ja -ülekandeteenused; elektroonilised
makseteenused; ettemaksega telefonikõnekaarditeenused; sularaha
väljamakseteenused ning tehingute volitamise ja sõlmimise teenused;
deebeti- ja krediiditeenuste andmine raadiosageduslike identifitseerimisvahendite (transponderite) abil; reisikindlustusteenused; tšekkide kontrollimise teenused; reisitšekkide ja reisivautšeritega seotud väljastamis- ja
lunastamisteenused; mobiilsidevahendite kaudu antavaid jaeteenuseid
toetavate finantsteenuste andmine, k.a makseteenused traadita seadmete
kaudu; (onlain-)võrkude või muude elektrooniliselt digiteeritud informatsiooni interaktiivselt kasutavate elektrooniliste vahendite kaudu antavaid
jaeteenuseid toetavate finantsteenuste andmine; rahalist väärtust esindava
digitaalse infokogu juurdepääsu, salvestuse ja kasutamise teenused
pihuseadmete või muude elektrooniliselt digiteeritud informatsiooni
kasutavate elektrooniliste vahenditega; rahalist väärtust esindava digitaalse
infokogu juurdepääsu, salvestuse ja kasutamise teenused üksikisikule
kasutamiseks kättesaadava pihuseadmete tehnoloogiaga; veebisaidi kaudu
antavad arvete maksmise teenused; interaktiivne (onlain-)pangandus;
telefonside kaudu ja globaalse arvutivõrgu või Interneti abil antavad
finantsteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39715
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300886
Taotl kuup
06.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

104

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 10/2004

(540)

(540)

Tallinna Keeltekool

OFFICE 4 YOU

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade TALLINNA ja
KEELTEKOOL eraldi kasutamiseks.
(732) Omanik: MTÜ Keeltemaja
Endla 22, 10142 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: õppematerjalid ja näitvahendid.
Klass 41: haridus; väljaõpe.

(732) Omanik: Evelekt AS
Pärnu mnt 536 b, 10916 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39716
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200300983
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

NOORUS
(732) Omanik: Tallinna Tööstushariduskeskus
Sõpruse pst 182, 13424 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 41: koolitus ja väljaõpe.
Klass 44: ilusalongid, juuksurisalongid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39717
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200301027
Taotl kuup
02.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

HOME 4 YOU
(732) Omanik: Evelekt AS
Pärnu mnt 536 b, 10916 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

Reg nr
39719
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200301029
Taotl kuup
02.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

GARDEN 4 YOU
(732) Omanik: Evelekt AS
Pärnu mnt 536 b, 10916 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39720
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200301057
Taotl kuup
07.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

BUILDING INSIGHT
THROUGH INVESTIGATION
(732) Omanik: Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Pottery Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja
iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja
metsandusalased teenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39718
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200301028
Taotl kuup
02.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39721
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200301058
Taotl kuup
07.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
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(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(732) Omanik: Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Pottery Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja

(540)

iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja
metsandusalased teenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39722
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200301204
Taotl kuup
11.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

Reg nr
39724
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200200391
Taotl kuup
15.03.2002
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

AEROC EcoTerm
(732) Omanik: Aeroc AS
Andja, Sõmeru vald, 44105 Lääne-Viru maakond, EE
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad
ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mälestusmärgid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39725
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200201039
Taotl kuup
10.07.2002
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(732) Omanik: AS Filee Lihatööstus
Kirimäe, Taebla vald, 90801 Lääne maakond, EE
(511)8 Klass 29: kodulinnud (v.a elusad); lihakonservid; liha,
soolaliha; lihatarrendid; maksapasteet; peekon, sealiha, sink, soolaliha,
vorstid, vorstitooted.

(591) Värvide loetelu: must, punane, sinine, valge.
(732) Omanik: PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase,
New York 10577, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 32: mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid, kontsentraadid ja teised
joogivalmistusained.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39723
Reg kuup
18.08.2004
Taotl nr
M200301294
Taotl kuup
29.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 18.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39726
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200201698
Taotl kuup
19.11.2002
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade TALLINNA ja
KEELTEKOOL eraldi kasutamiseks.
(732) Omanik: MTÜ Keeltemaja
Endla 22, 10142 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: õppematerjalid ja näitvahendid.
Klass 41: haridus; väljaõpe.

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna KINNISVARABÜROO kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ Landlord
Narva mnt 36/38, 10152 Tallinn, EE
(511)8 Klass 36: kinnisvara hindamine; üürimine, rentimine;
kinnisvara

haldamine,

juhtimine;

kinnisvarakontorid,

-agentuurid;
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kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvara vahendusteenused; korterite
üürimine; rentimine; maaklerlus, vahendus; vahendamine; finantssponsorlus; üürikogumine, rendikogumine; finantskonsultatsioonid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39727
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300002
Taotl kuup
02.01.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna DISAIN kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ Arhitektuuribüroo Toomas Lukk
Kivila 3-9, 13917 Tallinn, EE
8
(511) Klass 20: kardinapuud, kardinarõngad, kardinakonksud,
kardinatorud, kardinahoidlid (v.a tekstiilist), kardinasüsteemid,
kardinasidumispaelad.
Klass 24: kangad, puuvillane riie, linane riie, samet, šenill,
viskoossiid, riidest kardinahoidlid, vaheriie, fliseliin.

(732) Omanik: Empower Oy
Töölönkatu 4, 00100 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd; jõujaamade
hooldus ja operaatorteenindus.
Klass 42: jõujaamade projektialased inseneritööd, konsultatsioonid, projekteerimine ja jõujaamade hoolduse ning operaatorteenuste
juurde kuuluv süsteemiteenindus; tööstusliku andmesüsteemi töökindluse,
turvalisuse ja energia jaotusega ja tootmisega seonduva informatsiooni
juhtimissüsteemi väljatöötamine (arendustööd).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)

Reg nr
39728
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300095
Taotl kuup
21.01.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39730
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300373
Taotl kuup
13.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

VODKA PUT
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna VODKA kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ PUT
Narva mnt 53, 10152 Tallinn, EE
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), viin.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39731
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300386
Taotl kuup
17.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna TAIFU kasutamiseks.
(732) Omanik: Igor Gerashtshenko
Kivila 10-73, 13917 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39729
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300205
Taotl kuup
11.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust tähtede kombinatsiooni BPS
kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ BORTHWICK-PIGNON
Riia 185, 51014 Tartu, EE
(511)8 Klass 9: andmetöötlusseadmed; arvutitarkvara (salvestised);
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arvutiprogrammid, salvestatud; arvutiprogrammid (allalaetav tarkvara);
salvestatud arvutiprogrammid; elektroonilised trükised (allalaetavad);
elektroonilised kaubamärgised; identifitseerimiskaardid, isikukaardid
(magnetilised); integraalskeemkaardid (intelligentsed kaardid); kodeeritud
magnetkaardid; elektrilukud; trükklülitused, trükkskeemid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39732
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300665
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39735
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300686
Taotl kuup
02.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

(732) Omanik: OÜ KOMANCHERO
Punane 42-14, 13619 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39733
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300668
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed.
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39736
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300689
Taotl kuup
02.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

SCOTTISH LEADER

(732) Omanik: OÜ KOMANCHERO
Punane 42-14, 13619 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: küpsised.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade KÜLMUTUSTEHNIKA ja
lühendi OÜ kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ KARNO EV
Alasi 5A, 11713 Tallinn, EE
(511)8 Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid;

Reg nr
39734
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300670
Taotl kuup
29.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(732) Omanik: OÜ KOMANCHERO
Punane 42-14, 13619 Tallinn, EE

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SCOTTISH kasutamiseks.
(732) Omanik: Burn Stewart Distillers plc
8 Milton Road, College Milton North,
East Kilbride, Glasgow G74 5BU, GB
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); Šoti viski.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39737
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300690
Taotl kuup
02.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
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anna ainuõigust sõna ELAMURAJOON
kasutamiseks.
(732) Omanik: Priit Mägi
Mägi 13, Muraste küla, Harku vald,
76901 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 36: kinnisvaratehingud ja -arendusprojektid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39738
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300708
Taotl kuup
06.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

HUBBA BUBBA MIX & MATCH
(732) Omanik: Wm. Wrigley Jr. Company,
a Delaware Corporation
410 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60611, US
(740) Esindaja: Lembit Mitt
(511)8 Klass 3: kosmeetilise otstarbega maiustused, sh närimiskummi
ja mullina puhutav närimiskummi.
Klass 5: maiustused, sh närimiskummi ja mullina puhutav
närimiskummi (meditsiinilised).
Klass 30: maiustused, sh närimiskummi ja mullina puhutav
närimiskummi (v.a meditsiinilised).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39739
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300726
Taotl kuup
12.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsiooni
WEDDING STYLE kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: roosa, helesinine, bordoo.
(732) Omanik: OÜ Pruudi maailm
Sadama 6/8, 10111 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: pidulike ja pulmakleitide ning aksessuaaride jae- ja
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)

Reg nr
Reg kuup
Taotl nr
Taotl kuup

39740
25.08.2004
M200300767
19.05.2003

(181) Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
(442) Avaldam kuup
01.06.2004
(540)

TOUCHING LIVES,
IMPROVING LIFE. P&G
(732) Omanik: The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 3: tualett-tarbed ja parfümeeriatooted, nimelt tualettveed,
habemeajamisjärgsed näoveed, habemeajamisjärgsed palsamid, duši- ja
vannigeel, ihuhooldusveed; odekolonn, habemeajamisjärgsed vahendid,
habemeajamiskreem, higistusvastased vahendid, deodorandid, deodorantseebid, seebid isiklikuks tarbeks, antibakteriaalsed seebid, kosmeetikavahenditega immutatud salvrätikud; juuksehooldusvahendid, nimelt
šampoonid, palsamid, soenguseadmisgeelid ja -vahud, juukselakk;
juuksetoonimis- ja värvimisvahendid; kosmeetikavahendid, nimelt
meigialused, puuder, peitevahendid, põsepuna, silmalauvärvid, silmapliiats,
ripsmetušš, kulmupliiats, huulepulk, huulevärv, huuleläige ja huulepulga
alus, küünehoolduspreparaadid, nimelt küünelakk, aluslakk, küünelaki
kuivamist kiirendav vahend; pealislakk, küünekaitsevahendid; nahahooldusvahendid, nimelt niisutuslosjoonid ja -kreemid, kootamisvahendid ja
puhastuskreemid, niisutusvahendid keha puhastamiseks, näopuhastusvahendid; suuõõne, hammaste, kurgu, igemete ja põseõõne hooldus- ja
hügieenivahendid, hambakivi ja kaariese teket ennetavad suuloputusvahendid, hambapuhastusvahendid, hambahooldusvahendid, hambapulbrid,
hambapastad, suuloputusveed, suuaerosoolid, hambageelid, fluori sisaldavad geelid, fluori sisaldavad suuloputusvahendid, puhastuspulbrid,
hambakivi värvimise tabletid; pesu pesemisel puhastusvahenditena toimivad
lisandid pesemise efektiivsuse suurendamiseks; puhastus- ja pesemisvahendid kasutamiseks pesumajades, kodumajapidamises ja asutustes;
antibakteriaalsed pesu- ja puhastusvahendid; vahutavad plekieemaldid,
puhastus- ja pesuvahendid, automaatnõudepesumasinate loputusvahendid;
vahutavad pesu- ja puhastusvahendid köökide, vannitubade, majapidamisja olmetehnika ning haiglaruumide ja haiglaseadmete puhastamiseks ja
desinfitseerimiseks; puhastuslahusega immutatud pabersalvrätikud
kasutamiseks kõvadel pindadel; kodumajapidamises kasutatavad plekieemaldus-, deodoreerimis- ja värskendamisvahendid mittepestavate riiete,
pesu ja kangaste jaoks; pesu- ja riidepehmendid; pesu puhastussvahendid,
nimelt valgendid ja pesuleotid, niisutatud ja kuivad puhastussalvrätikud.
Klass 5: raviaineid sisaldavad nahakreemid, lahtistid, retsepti
alusel väljastatavad farmaatsiapreparaadid südamelihasehaiguste ravimiseks, valuvaigistid suukaudseks manustamiseks; meditsiinilised dieetained,
dieettoidulisandid; meditsiinilised dieetjoogid ja -toidud; farmaatsiapreparaadid, nimelt rasvavabad ravivahendid välispidiseks kasutamiseks
vistrikute ja akne puhul; diarröavastased preparaadid, külmetushaiguste- ja
gripiravimid, preparaadid külmetushaiguste raviks, farmaatsiapreparaadid
kurgu- ja suuõõnepõletike raviks, farmaatsiapreparaadid hingamisteede ja
ninakõrvaurgete põletiku ravimiseks; farmaatsiapreparaadid, nimelt
paistetus- ja tursevastased vahendid, valuvaigistid, antihistamiinsed
preparaadid, rögalahtistid, köhavaigistid ja preparaadid mitmesuguste
sümptomitega külmetushaiguste, millega kaasneb köha, ravimiseks;
farmaatsiapreparaadid luuhäirete ravimiseks, farmaatsiapreparaadid
südamehäirete ravimiseks, nahale kantavad östrogeeni sisaldavad plaastrid;
ravipreparaadid köha, külmetuse ja respiratoorsete nakkuste ravimiseks;
raviaineid sisaldavad suu, hammaste, kurgu, igemete ja põseõõne hooldus-ja
hügieenivahendid, hambakivi ja -kaariese teket ennetavad loputusvahendid,
hambapuhastusvahendid, hambahooldusvahendid; meditsiinilised hambapulbrid, hambapastad, suuloputusveed, suuaerosoolid, hambageelid, fluori
sisaldavad geelid, fluori sisaldavad suuloputusveed, puhastuspulbrid,
hambakivi värvimise tabletid, hammaste ja igemete profülaktilised
ravivahendid, närimistabletid hammaste hooldamiseks, kunsthammaste,
hambaproteeside, hambaklambrite ja -sildade puhastus- ja hooldusvahendid,
sh desinfitseeriva toimega; kleepained kunsthammastele; kleeppulbrid;
paberist ja/või tselluloosist hügieenitooted naistele ja nendest materjalidest
valmistatud kaubad, nimelt ühekordsed hügieenisidemed, naiste hügieenipadjakesed, tampoonid; hügieenitooted naistele, nimelt hügieenisidemed,
sh maksi- ja minisidemed, püksikute hügieenilised siselapid; raviaineid
sisaldava losjooniga immutatud laste salvrätikud; deodoreerivad vahendid
kangaste, kattematerjalide ja vaipade jaoks.
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Klass 10: meditsiini- ja veterinaariaseadmed ja -riistad,
soojendusmähised, -kotid (-tekid) ja -sidemed valu ja krampide leevendamiseks; terapeutilised mähised ja sidemed.
Klass 16: pehmest paberist tooted; tualettpaber; pabermähkmed;
pabertaskurätid; paberkäterätid; paberist käterätid ja salvrätikud; kartong ja
imavad paberid või paberitaolised materjalid (mis kuuluvad klassi 16) ja/või
tselluloos; paberist valmistatud tavapärased kodumajapidamistarbed, mis
kuuluvad klassi 16; paber ja tselluloos ja nendest valmistatud tooted, mis
kuuluvad klassi 16; paberist ja/või tselluloosist valmistatud ühekorramähkmed ja ühekorratreeningpüksid; klassi 16 kuuluvad vannitoarätikud,
sh rätikud puhastamiseks ja kuivatamiseks; õppevahendid ja näitvahendid
(v.a aparaadid); klassi 16 kuuluv plastist pakkematerjal.
Klass 21: hambaharjad; elektrihambaharjad; harjamaterjalid;
klassi 21 kuuluvad mitteelektrilised puhastusriistad ja -materjalid; klassi 21
kuuluvad eelnimetatud riistade varuosad ja tarvikud, klassi 21 kuuluvad
harjad (v.a pintslid), hoidlid ja jaoturid.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; sh konservid, piklid, kartulikrõpsud, juustust või kartulist
valmistatud suupisted.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid, sh teraviljasaadustest valmistatud suupisted ja
krõpsud; maisist valmistatud suupisted; salatikastmed.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 35: jaemüügiteenused kolmandatele isikutele, sh
k os m eetikapoodide teenused, otsemü ü k , k . a ot s em ü ü k
telekommunikatsioonivahendite kaudu, sh telefoni, faksi, e-maili ja interneti
vahendusel; telefoni teel tellimise teenused; faksi teel tellimise teenused;
e-maili teel tellimise teenused; kaubakataloogide koostamine, korraldamine
ja publitseerimine; posti teel tellimuste reklaamikampaaniad; ärialased
teenused uute toodete turul tutvustamise toetamiseks; turustamine, kaasa
arvatud otseturustamine, otsene posti teel reklaamimine; posti teel ja
ostupunktides tellimuste reklaamimine; reklaamikampaaniad; on-line-reklaamid; on-line-otsemüük; müügikampaaniad, hulgimüügiteenused;
reklaami- ja ärialased teenused; ärijuhtimine, nimelt äritegevuse korraldamine ja juhtimine, eriti turustamise, reklaami, personali koolituse ning
parfümeeria- ja kosmeetikakaupluste valdkonnas; frantsiiside kasutajate ja
litsentsiaatide konsulteerimine äritegevuse disainimise, korraldamise ja
juhtimise alal, eriti marketingi ja reklaami alal; kosmeetika- ja ilusalongide
reklaam.
Klass 41: personalikoolitus, äritegevuse korraldamise ja
juhtimise alane personalikoolitus; terviseklubiteenused, nimelt kuurordid
(sport).
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena, sh tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena,
juriidilised teenused; parfümeeria- ja kosmeetikakaupluste ning -koolide
frantsiisimine ja litsenseerimine tehnilise, kutsealase või organisatsioonilise
know-how vahendamise teel; hamba- ja suuhooldusalased uuringud
teenusena; farmatseutilised ja meditsiinilised eksperthinnangud ja uuringud;
kosmeetiliste preparaatide ja parfümeeria arendamine.
Klass 44: ilualased konsultatsioonid; kosmeetiline ravi ja
hooldus; ilusalongide, ilukeskuste ja kosmeetiliste uuringute instituutide
teenused; veterinaaria- ja põllumajandusteenused; juuksurisalongid;
hügieeni- ja iluhooldusteenused, tervishoid, ilusalongid; ilusalongide
nõustamisteenused (v.a ärialased), farmaatsiaalased konsultatsioonid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39741
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300842
Taotl kuup
30.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

FEDEX EUROPE FIRST

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EUROPE kasutamiseks.
(732) Omanik: Federal Express Corporation
3620 Hacks Cross Road, Building B,
3rd Floor, Memphis, Tennessee 38125, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; kõiki eelnimetatud teenuseid osutatakse
Euroopa piires.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39742
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300871
Taotl kuup
05.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

NATURELLA
(732) Omanik: The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 5: hügieenitooted naistele, sh hügieenisidemed ja
tampoonid, püksikute hügieenilised siselapid, naistele mõeldud sisemised
absorbeerivad vahendid ja kaitsesidemed.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39743
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300877
Taotl kuup
05.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(732) Omanik: Citymark OÜ
Pirita tee 20, 11911 Tallinn, EE
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ning
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ning arendus; juriidilised
teenused.

(111)
(151)
(210)
(220)

Reg nr
Reg kuup
Taotl nr
Taotl kuup

39744
25.08.2004
M200300879
05.06.2003
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(181) Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
(442) Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna CHARLOTTE kasutamiseks.
(732) Omanik: NBA Properties, Inc.
Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 9: elektroonilised ruumilised korvpallimängud, elektroonilised videomänguautomaadid, interneti vahendusel edastatavad ja
kuvariekraanil mängitavad osavust arendavad mängud, mänguautomaatide
mängud, täiskasvanute ja laste seltskonnamängud, triviaalinfomängud ning
lauamängud.
Klass 25: rõivad, nimelt trikookaubad, jalatsid, korvpallikingad,
korvpallitossud, T-särgid, särgid, treeningsärgid, treeningpüksid, püksid,
maikad, kampsunid ja villased jakid, lühikesed püksid, pidžaamad,
spordisärgid, ragbisärgid, sviitrid, vööd, lipsud, öösärgid, kübarad,
soojendusdressid, soojenduspüksid, soojenduspluusid, joped, parkad,
ülerõivad, riidest pudipõlled, peapaelad, randmepaelad, põlled, poksijate
lühikesed püksid, laiad püksid, mütsid, kõrvakatted, kindad, labakindad,
punutud ja kootud särgid.
Klass 28: mänguasjad, mängud ja spordikaubad, nimelt
korvpallid, golfipallid, mänguväljakupallid, spordipallid, kummist ja
vahtkummist pallid, plüüspallid, korvpallivõrgud, korvpalli põrkelauad,
pumbad korvpallide täispumpamiseks ja nende nõelad, golfikepid,
golfikotid, golfi puttamiskepid, golfipallide kinkekomplektid koos
golfiväljaku paikamisvahenditega või pallialuste või pallimarkeritega,
golfitarvikud, nimelt golfikottide katted, kepipeade katted, golfikindad,
golfipallide ümbrised, jalgrattamärgised, ruumilised korvpallimängud,
korvpalli lauamängud, korvpallikomplektid, mis sisaldavad korvpallivõrku
ja vilet; nukud, mängukangelased, topismänguasjad, mosaiikmõistatused
ja jõulupuuehted.
Klass 41: jätkuvad meelelahutuslikud ning harivad korvpalliteemalised tele- ja raadioprogrammid ning elavettekandes esitatavad
korvpallimängud ja korvpallialaste näituste korraldamine; korvpallimängude, korvpallisündmuste ja korvpallimänguteemaliste programmide
raadio- ja telesaadete produtseerimine ning levitamine; korvpallitreenerite,
korvpallispordilaagrite ning korvpalliürituste juhtimine ja organiseerimine;
korvpallimänguteemaliste tähelepanuväärsete telesündmuste, interaktiivsete
tähelepanuväärsete telesündmuste, videosalvestuste, videojadasalvestuste,
interaktiivsete tähelepanuväärsete videoväljavõtete, raadioprogrammide,
tähelepanuväärsete raadiosündmuste ning audiosalvestuste veebisait;
korvpallimänguteemalise info, statistilise info, info andmebaasi, statistilise
info andmebaasi, küsitlusinfo ja interaktiivse küsitluse alane veebisait;
onlain-arvutimängude, videomängude, interaktiivsete videomängude,
osavusmängude, mänguautomaatide mängude, täiskasvanute ja laste
seltskonnamängude, lauamängude, triviamängude ning joonistuste ja
piltidega värvimisraamatute veebisait; korvpallimänguteemalise infoga
varustamine interneti vahendusel.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39745
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300891
Taotl kuup
09.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(732) Omanik: OÜ Noires HA
Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: maiustused, kondiitritooted, kompvekid, šokolaad,
martsipan, marmelaad, kakaotooted, vahvlid, küpsised, kreekerid, suhkur,
siirup, mesi, jäätis.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39746
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300916
Taotl kuup
13.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(732) Omanik: OÜ Noires HA
Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: maiustused, kondiitritooted, kompvekid, šokolaad,
martsipan, marmelaad, kakaotooted, vahvlid, küpsised, kreekerid, suhkur,
siirup, mesi, jäätis.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39747
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300934
Taotl kuup
17.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(732) Omanik: JULIANUSE INKASSO AGENTUUR AS
Jõe 3, 10151 Tallinn, EE
(511)8 Klass 36: kindlustus, rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup

39748
25.08.2004
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(210)
(220)
(181)
(442)

Taotl nr
M200300943
Taotl kuup
18.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

Klass 24: riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; voodikatted ja laudlinad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)

FENDRIX
(732) Omanik: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 5: inimestele mõeldud farmatseutilised preparaadid

Reg nr
39751
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300969
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)
ja

ained; vaktsiinid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39749
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300967
Taotl kuup
20.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
THAI CUISINE kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ Honeywell
Raekoja plats 8, 10146 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39750
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300968
Taotl kuup
20.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

SKANO
(732) Omanik: AS VIISNURK
Suur-Jõe 48, 80042 Pärnu, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 20: mööbel (v.a aiamööbel), peeglid, pildiraamid.
Klass 21: maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist
või sellega kaetud), klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse.

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
SAKU VALD kasutamiseks.
(732) Omanik: SAKU VALLAVALITSUS
Teaduse 1, Saku alevik, Saku vald,
75501 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39752
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300979
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna VIRUMAA kasutamiseks.
(732) Omanik: Roman KUSMA
Viru 30, 44316 Rakvere, EE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39753
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200300996
Taotl kuup
27.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
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(540)

VANAKALA
(732) Omanik: WANAKALA GRUPP OÜ
Vana-Kalamaja 21, 10414 Tallinn, EE
(511)8 Klass 1: tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses,
aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted; töötlemata sünteesvaigud, töötlemata plastid; väetised, tulekustutusained, keemilised
metallijoote- ja karastusained; keemilised toidukonservandid; parkained;
tööstuslikud kleebid.
Klass 2: värvid, värnitsad, lakid, korrosioonitõrje- ja
puidukaitsevahendid; pigmendid, sööbehapped; töötlemata looduslikud
vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud lehtja pulbermetallid.
Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-,
küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad.
Klass 4: tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, tolmu
absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained (k.a küttepiiritus) ja
valgustusained, küünlad, tahid.
Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.
Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid,
teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, lihtmetallist
trossid ja traadid, v.a elektrilised; rauakaubad, väikesed metallkaubad,
metalltorud, seifid, lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse,
metallimaagid.
Klass 7: masinad ja tööpingid, mootorid ja jõuseadmed (v.a
maismaasõidukitele), sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a
maismaasõidukitele), põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad), munahaudeaparaadid.
Klass 8: käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid; noad, kahvlid,
lusikad; külgterarelvad (mõõgad, täägid); habemenoad.
Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 10: kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja
-riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad;
silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid.
Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid;
toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed.
Klass 12: transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid.

Klass

13:

tulirelvad; laskemoon; lõhkeaine ja mürsud;

ilutulestusvahendid.

Klass 14: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid
(kellad ja kronomeetrid).
Klass 15: muusikariistad.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 17: kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja
nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; tootmises
kasutatavad pressplastid; täite-, tihendus- ja isoleermaterjalid; mittemetallist
paindtorud ja voolikud.
Klass 18: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikeseja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted.

Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad
ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mälestusmärgid.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 21: maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist
või sellega kaetud); kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid); harjamaterjal;
puhastus- ja koristustarbed; põrandakaabitsad; töötlemata või pooltöödeldud
klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu
teistesse klassidesse.
Klass 22: köied, nöörid, võrgud, varjed, presendid, purjed, kotid
(mis ei kulu teistesse klassidesse); polstri- ja täitematerjalid (v.a kummist
ja plastist); tekstiilkiudtoore.
Klass 23: tekstiilitööstuse lõngad ja niidid.
Klass 24: riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; voodikatted ja laudlinad.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 26: pits ja tikandid, paelad ja tressid; nööbid, haagid ja
aasad, nööpnõelad ja õmblusnõelad; kunstlilled.
Klass 27: vaibad, matid, linoleum jt põrandakatted, tapeedid ja
seinakattematerjalid (v.a tekstiilist).
Klass 28: mängud, mänguasjad, spordi- ja võimlemisriistad,
mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 31: põllumajandus-, aia- ja metsasaadused ning teraviljad,
mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värske puu- ja köögivili;
seemned, looduslikud taimed ja lilled; sööt, linnased.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 38: side.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.
Klass 40: materjalitöötlus.

Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised teenused.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.
Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja
iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja
metsandusalased teenused.
Klass 45: kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende
vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused;
turvateenused vara ja isikute kaitseks.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39754
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301055
Taotl kuup
07.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
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(732) Omanik: Balbiino AS
Viljandi mnt 26, 11217 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 30: jäätis.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39755
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301062
Taotl kuup
08.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

ülespanemine, üleskleepimine, reklaam; reklaampindade üürimine; kaupade
demonstreerimine; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39757
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301112
Taotl kuup
18.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(540)

(732) Omanik: GRACE FOODS LIMITED
Cedar House, 41 Cedar Avenue,
Hamilton HM 12, BM
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 36: kindlustus, rahalised ja finantsteenused, telegraafi teel
tehtavad makseteenused, krediitkaarditeenused ja salvestatud väärtusega
kaarditeenused; pangandus.

(732) Omanik: Balbiino AS
Viljandi mnt 26, 11217 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 30: jäätis.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39756
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301087
Taotl kuup
14.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39758
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301114
Taotl kuup
18.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(540)

(732) Omanik: OÜ Noires HA
Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: maiustused, kondiitritooted, kompvekid, šokolaad,
martsipan, marmelaad, kakaotooted, vahvlid, küpsised, kreekerid, suhkur,
mesi, siirup.

(732) Omanik: Elmaks Hulgikaubanduse AS
Katusepapi 4, 11412 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajakirjad (perioodika), ajalehed;
ajaleheväljalõigete, ajalehelõigendite albumid; albumid; brošüürid;
raamatud; fotod, päevapildid; kalendrid; märkmikud; kirjatarbed; kleebised
(kantseleitarbed); plastist pakkematerjalid, mis ei kuulu teistesse klassidesse.
Klass 35: müügikampaaniad, -reklaam; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; turu-uuringud; näidiste (proovide) levitamine; müürilehtede

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39759
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301149
Taotl kuup
25.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
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(540)

California 92121, US
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid südame-veresoonkonnahaiguste, kesknärvisüsteemihaiguste ja -häirete, neuroloogiliste häirete,
uroloogiliste häirete, urogenitaalsete häirete, mao-soolkonnahäirete,
luu-lihaskonnahäirete, allergiate, diabeedi, kõrgvererõhu, erektiilse
düsfunktsiooni, seksuaalse düsfunktsiooni, ajurabanduse, vähi, migreeni,
valu, rasvumise, põletiku, põletikuhaiguste, hingamisteede haiguste,
nakkushaiguste, immunoloogiliste häirete, viirushaiguste, seenhaiguste
ravimiseks; farmatseutilised preparaadid, nimelt kolesteroolipreparaadid,
suitsetamisvastased preparaadid, dermatoloogilised preparaadid, günekoloogilised preparaadid, osteoporoosipreparaadid, oftalmoloogilised
preparaadid, HIV-i ja AIDS-i ravimiseks kasutatavad preparaadid.

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna TALLINN ja tähise SK
kasutamiseks.
(732) Omanik: MTÜ SK LEGION
Akadeemia tee 30, 12613 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39762
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301159
Taotl kuup
29.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39760
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301155
Taotl kuup
28.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/209,024 (320) 30.01.2003 (330) US

(732) Omanik: Electrum Trading AS
Masina 22, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele),

(540)

VESNUA
(732) Omanik: Agouron Pharmaceuticals, Inc.,
a State of California corporation
10777 Science Center Drive, San Diego,
California 92121, US
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid immunoloogiliste
viirushaiguste, HIV-i ja AIDS-i ravimiseks.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39761
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301156
Taotl kuup
28.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/209,006 (320) 30.01.2003 (330) US

(540)

DELITY
(732) Omanik: Agouron Pharmaceuticals, Inc.,
a State of California corporation
10777 Science Center Drive, San Diego,

impordi-ekspordiagentuurid.
Klass 42: valgustuse projekteerimine ja valgustusalane
konsultatsioon.

häirete,

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39763
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301165
Taotl kuup
31.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(732) Omanik: Pfizer Products Inc.,
a Connecticut corporation
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 5: veterinaariapreparaadid ja -ained.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)

Reg nr
39764
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301179
Taotl kuup
04.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
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(442) Avaldam kuup

(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed; meditsii-

01.06.2004

nilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(540)

POLIORIX

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(732) Omanik: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 5: vaktsiinid inimestele.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39767
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200201788
Taotl kuup
04.12.2002
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

Reg nr
39765
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301180
Taotl kuup
04.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust tähise CAPE TOWN kasutamiseks
klassis 35.
(591) Värvide loetelu: oranž, beež, pruun.
(732) Omanik: AS GRAPE
Kaluri tee 5, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 35: Lõuna-Aafrika päritolu alkohoolsete jookide jae- ja
(591) Värvide loetelu: sinine, must.
(732) Omanik: Pan Nordic Logistics AB
P.O. Box 14123, SE-167 14 BROMMA, SE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 43: restoran, kohvik, baar.

posti

sorteerimine teistele.

Klass 39: transport; kaupade pakendamine ja ladustamine;
reiside korraldamine; pakkide, kaupade ja dokumentide kogumine,
ladustamine ja kohaletoimetamine.
Klass 42: arvutiprogrammide koostamine; arvutitarkvara ja
arvutiriistvara üürimine; laenutus; arvutiandmebaasi kasutamisvõimaluse
rentimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39768
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300448
Taotl kuup
25.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/229,056 (320) 24.03.2003 (330) US

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39766
Reg kuup
25.08.2004
Taotl nr
M200301194
Taotl kuup
08.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 25.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

KOPIRA
(732) Omanik: Pfizer Products Inc.,
a Connecticut corporation
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US
(740) Esindaja: Heinu Koitel

(732) Omanik: United Parcel Service of America, Inc.
(a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware)
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta,
Georgia 30328, US
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 9: arvutiprogrammid, arvutiriistvara ja arvutitarkvara;
patareid, akud; alternatiivsed elektrivarustusseadmed; ülepingekaitsmed;
magnetkettad ja -lindid; printerid, mastaapimisseadmed ja skannerid;
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arvutitarkvara failide automaatse allalaadimise pakkumiseks, spediteerimisetikettide, dokumentide ja arvete ettevalmistuseks ja trükkimiseks,
elektroonsete spediteerimisetikettidega, spediteerimisdokumentidega ja
arvetega varustamiseks, informatsiooniga varustamiseks võimaliku
transportimise ja kättetoimetamise kohta, dokumentatsiooniga varustamiseks kättetoimetamise tõenduse kohta, sealhulgas saadetise saaja
digitaalallkiri ja arvutiprogrammid klienti identifitseeriva spediteerimisarvestuse kohta käiva informatsiooni vastuvõtmiseks, edastamiseks ja
töötlemiseks.
Klass 16: trükised; pisitrükised, brošüürid, infolehed, raamatud,
posterid, perioodika, kalendrid, ajakirjad, trükitud juhend-, kasvatus- ja
õppematerjalid, plakatid; kuulutused, ümbrikud, karbid ja pakendid,
spediteerimis- ja aadressietiketid, kantseleitarbed, lauagarnituurid, sulepeaja pliiatsikomplektid, sulepead, klammerdajad, sulepea ja hoidliga
lauagarnituur, märkmepaberihoidikud, täitesulepead, dokumendikaaned,
kirjapaberimapid, nimekaartide registrid, (rõngastega) kiirköitjad, kirjaavajad, laua-teetoosid, pakkepaber, paberist kotid, ümbrikud, papp,
pakkepapp, papist pakkekarbid, papist ümbrikud ja pappkastid, kilekotid
ja -ümbrikud ning pakkimiskotid, plastist mullpakendid pakendamiseks.
Klass 25: rõivad, kübarad, lühikesed püksid, sviitrid, jakid,
sokid, mantlid, T-särgid, aluspüksid, särgid, vestid, dressipluusid, vihmarõivastus, jalatsid ja kingad.
Klass 35: reklaamiteenused, logistika juhtimine, äritegevuse
juhtimisteenused, äritegevuse konsultatsiooniteenused, äritegevuse
administreerimisteenused, kontoriteenused, juhtimise abiteenused, juhtimise
konsultatsiooniteenused, transiidikaupade arvutiseeritud jälgimise teenused,
näidiste levitamine, sorteerimisteenused, jaekaubandusteenused,
andmetöötlusteenused, fotokopeerimisteenused, dokumentide paljundusteenused, frantsiisiteenused, klienti ja saadetist identifitseeriva
spediteerimisarvestuse kohta käiva informatsiooni automatiseeritud
registreerimine globaalse arvutivõrgu kaudu, transpordivõrgu juhtimisteenused, kiire pealevõtmise, ladustamise, transportimise ja kättetoimetamise teenuste korraldamine.
Klass 36: tollivormistuseteenused.

Klass 38: kommunikatsiooniteenused ja telekommunikatsiooniteenused; faksi ja elektroonilise sõnumi(info) teenused, sõnumite kättetoimetamise ja saatmise teenused, telefoniteenused ja telegraafiteenused;
kirjade, dokumentide ja teiste tekstide transporditeenused teleksi, telefoni,
elektrooniliste vahendite abil ja ühe või mitme globaalse arvutivõrgu või
teiste vahendite abil; saadetiste jälgimine globaalse arvutivõrgu abil; on-line
dokumentide kättetoimetamine globaalse arvutivõrgu kaudu.
Klass 42: juriidilised teenused; teaduslikud ja tehnoloogilised
uurimused teenusena, arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus;
konsultatsiooniteenused arvutiriistvara ja -tarkvara süsteemide projekteerimisel, välja valimisel, seadmestamisel ja kasutamisel; arvutitarkvara
litsentseerimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39769
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300507
Taotl kuup
09.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

PUHAS EESTIMAA MESI kasutamiseks ning
sõnade kombinatsiooni EESTI MEETOOTJATE ja
sõna ÜHENDUS eraldi kasutamiseks.
(732) Omanik: EESTI MEETOOTJATE ÜHENDUS
Aiandi tee 8-7, Viimsi alevik, Viimsi vald,
74001 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 30: mesi, meesegud.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39770
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300621
Taotl kuup
23.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2003 0750 (320) 08.04.2003 (330) LT

(540)

(591) Värvide loetelu: samblaroheline, tumeroheline,
sinine.
(732) Omanik: Tauras Endriukaitis
Nemuno g. 105, Kiduliai, LT-4464 Šaki r., LT
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39771
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300811
Taotl kuup
26.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(591) Värvide loetelu: kollane, must.
(732) Omanik: VÄDERSTAD-VERKEN AB
Box 85, 590 21 Väderstad, SE
(740) Esindaja: Arvo Salumäe
(511)8 Klass 7: põllutöömasinad ja põllutööriistad, külvimasinad ja
-riistad, kultiveerimisriistad ja -masinad, kõigi eelnimetatud kaupade osad
ja tarvikud.

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)

Reg nr
39772
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300841
Taotl kuup
30.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
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(442) Avaldam kuup

03.05.2004

(540)

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
EESTI JUUSTU kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kollane, must.
(732) Omanik: PIIMANDUSÜHISTU E-PIIM
Pikk 2, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 29: juust ja juustutooted.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39773
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300849
Taotl kuup
02.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(732) Omanik: NSK Ltd.
6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 7: masinad ja tööpingid; mootorid ja jõuseadmed, k.a
otseajamiga mootorid, mootoriosad (v.a maismaasõidukitele); sidurdus-,
haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a maismaasõidukitele); laagrid, k.a
veerelaagrid, liugelaagrid, lineaarlaagrid; mehhaanilised laagritihendid;
laagrikered; laagrisõlmed; võllid; võllisõlmed; kuulkruvid; positsioonilauad;
indekseerimislauad; ajamid; õlipihustiga määrimisseadised; kõik muud
masinaosad (v.a maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad),
munahaudeaparaadid.
Klass 12: transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid;
laagrid; rataste laagrisõlmed; veepumbalaagrid; sidurilaagrid; rummulaagrid; jõuülekandesõlmed; rooliseadmed; liigendid; nookurid; vabakäigusidurid; kõik muud maismaasõidukiosad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39775
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300867
Taotl kuup
04.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(732) Omanik: NSK Ltd.
6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 7: masinad ja tööpingid; mootorid ja jõuseadmed, k.a
otseajamiga mootorid, mootoriosad (v.a maismaasõidukitele); sidurdus-,
haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a maismaasõidukitele); laagrid, k.a
veerelaagrid, liugelaagrid, lineaarlaagrid; mehhaanilised laagritihendid;
laagrikered; laagrisõlmed; võllid; võllisõlmed; kuulkruvid; positsioonilauad;
indekseerimislauad; ajamid; õlipihustiga määrimisseadised; kõik muud
masinaosad (v.a maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad),
munahaudeaparaadid.
Klass 12: transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid;
laagrid; rataste laagrisõlmed; veepumbalaagrid; sidurilaagrid; rummulaagrid; jõuülekandesõlmed; rooliseadmed; liigendid; nookurid; vabakäigusidurid; kõik muud maismaasõidukiosad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39774
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300850
Taotl kuup
02.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(591) Värvide loetelu: sinine, punane, valge, must.
(732) Omanik: POLIMPEX OÜ
Peterburi tee 46, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ning köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39776
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300882
Taotl kuup
06.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
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aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(732) Omanik: DISTREI GROUP OÜ
Fosforiidi 8, 74114 Maardu, EE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 2: värvid, lakid, kruntvärvid, pahtlid, korrosioonitõrje- ja

Reg nr
39779
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300888
Taotl kuup
09.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

puidukaitsevahendid; värvide sideained, värvained, värvi- ja lakivedeldid,
värvi- ja lakikõvendid, söövitid, värnitsad; pigmendid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39777
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300883
Taotl kuup
06.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
(732) Omanik: Reed Elsevier Properties Inc.
1105 North Market Street, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektri-,

(540)

(732) Omanik: JSC "Poltavakonditer"
Spasskaya str. 10, 36020 Poltava, UA
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39778
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300884
Taotl kuup
06.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(732) Omanik: JSC "Poltavakonditer"
Spasskaya str. 10, 36020 Poltava, UA
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi

foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, päästeja õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja
taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid
ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja
arvutid; arvutite välisseadmed, kettaajamid, klaviatuurid, modemid,
terminalid, printerid; tulekustutid; eelnimetatud kaupade osad ja manused,
mis kuuluvad klassi 9; arvutitarkvara (salvestised); tekstitöötlustarkvara,
internetile juurdepääsu võimaldav tarkvara, tarkvara sidusjuurdepääsu
võimaldamiseks eraandmebaasidele, arvutitarkvara juurdepääsu pakkumiseks andmebaasidele, mis sisaldavad informatsiooni laias teemadevalikus, võimaldades uuringute läbiviimist, tarkvara, mis võimaldab
kasutajatel elektrooniliselt dokumente sisse anda kohtutesse ja riigiametitesse, tabeltöötlustarkvara, tarkvara internetis sooritatud uuringutega
seonduvate kulude otsimiseks ning kuvamiseks, tarkvara tsiteeritud
seadusesätete verifitseerimiseks, tarkvara seonduvatest kohtuasjadest ja
muudest juriidilistest dokumentidest tsitaatide leidmiseks ning kuvamiseks,
tarkvara seadusandluse ja raamatupidamise valdkonnas viiteindeksi
koostamiseks.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; arvutipaber; trükised; arvutipõhiste uuringute
teenuste alased infolehed, arvuti sidusandmebaaside teemalised raamatud,
pisitrükised, brošüürid ja infolehed; raamatud; ajakirjad; traktaadid;
köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid;
kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel);
õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis
ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; arvutifailide,
-programmide, -tavakäskluste ja -funktsioonide privaatkogumite loomis- ja
hooldusalane äri- ning juhtimisabi; arvutiandmebaasidesse info kogumine
ja/või selle süstematiseerimine; komputeriseeritud andmete talletus- ja
väljastamisteenused.
Klass 38: side; arvutiside; telefoniliinide üürimine.

Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; raamatute kirjastamine; tekstide kirjastamine (v.a reklaamtekstid); haridusteenused; arvutipõhiste uuringute alaste seminaride ja
väljaõppeprogrammide läbiviimine; komputeriseeritud andmete talletus- ja
väljastamisteenuseid puudutavate elektrooniliste infolehtede pakkumine.
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Klass 42: toitlustamine; tähtajaline majutus; meditsiin; hügieen
ja iluravi; veterinaarsed ja põllumajanduslikud teenused; juriidilised
teenused; teaduslikud ja tööstuslikud uurimused; programmeerimine;
arvutipõhised uuringud; arvutite, arvutiriistvara, arvutitarkvara ja arvutipõhiste uuringute alased konsultatsiooniteenused; arvutiriistvara ja
arvutitarkvara üürimine; laia teemade valdkonnaga (sh üldised huvialad,
juriidiline informatsioon, reklaam, uudised) interaktiivsete sidusandmebaaside pakkumine ning nende andmebaaside uurimine ja hooldus;
interaktiivsetele arvuti andmebaasidele juurdepääsuaja üürimine; tarkvara
ja arvutipõhiste uuringute alane konsultatsioon telefoni, elektronposti, faksi
vahendusel, personaalselt ja/või postitatuna ülemaailmses arvutivõrgus,
arvutitarkvara installeerimine ja ajakohastamine, arvutitarkvara hooldamine,
võrgulehekülgede kujundamine ja tegemine kolmandatele isikutele ning
arvutipõhiste uuringute läbiviimine kolmandatele isikutele; arvutipõhise
info säilitamise ja hankimise teenuste alaste elektrooniliste infolehtede
pakkumine; veebisaitide postitamine; arvutipõhise info säilitamise ja
hankimise teenused; interaktiivsete sidusandmebaaside pakkumine ja
hooldus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39780
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200300909
Taotl kuup
12.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(181) Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
(442) Avaldam kuup
03.05.2004
(540)

(732) Omanik: EFEX BALTIC TRADE OÜ
Tatari 6, 10116 Tallinn, EE
(511)8 Klass 20: mööbel, sh peegeluksed, peeglid,

pildiraamid;
teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust,
korgist, pilliroost, vitstest, merevaigust, sarvest, nende aseainetest või
plastist.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

KILLU

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna SPINOFF kasutamiseks ning
sõna TALLINN ja sõnade kombinatsiooni
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY eraldi
kasutamiseks.
(732) Omanik: Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; info- ja reklaammaterjalid, prospektid,
kaaned, ümbrised, kalendrid, kataloogid, kantseleitarbed, kirjatarbed,
kirjutusvahendid, pitsatid, templid, visiitkaardid, plaanid, projektid,
õnnitluskaardid, fotod.
Klass
35: reklaam; projektijuhtimine; turu-uuringud;
tehnoloogiasiirdealane nõustamine (äriline); äritegevuse korraldamine;
äritegevuse juhtimisabi; äriinformatsioon, äriuuringud; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; majandusprognoosid; kutsealased
ärinõuanded; kõigi loetletud teenustega seoses osutatavad konsultatsioonija informatsiooniteenused.
Klass 41: haridus; konverentside korraldamine ja läbiviimine;
väljaõpe, sh õpetamine (koolitus); õpetamisteenused, juhendamisteenused,
instrueerimisteenused; tekstide kirjutamine ja avaldamine; kõigi loetletud
teenustega seoses osutatavad konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; tehnilised
uuringud; teadus- ja arendustegevus (teenusena); inseneritööd; tehnoloogiasiirdealane nõustamine (v.a äriline); intellektuaalse omandi litsentsimine;
kõigi loetletud teenustega seoses osutatavad konsultatsiooni- ja
informatsiooniteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)

Reg nr
39782
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301049
Taotl kuup
04.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

Reg nr
Reg kuup
Taotl nr
Taotl kuup

39781
27.08.2004
M200301011
01.07.2003

(732) Omanik: PIIMANDUSÜHISTU E-PIIM
Pikk 2, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; juust ja juustutooted; toiduõlid ja toidurasvad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39783
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301050
Taotl kuup
04.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

KUU
(732) Omanik: PIIMANDUSÜHISTU E-PIIM
Pikk 2, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; juust ja juustutooted; toiduõlid ja toidurasvad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)

Reg nr
39784
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301051
Taotl kuup
04.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
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(442) Avaldam kuup

03.05.2004

(540)

INVISIJECT

(540)

NAERU
(732) Omanik: PIIMANDUSÜHISTU E-PIIM
Pikk 2, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;

(732) Omanik: BIOGEN IDEC MA INC.
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid neuroloogiliste haiguste
raviks.

Klass 10:

konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; juust ja juustutooted; toiduõlid ja toidurasvad.

automaatinjektorid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39785
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301068
Taotl kuup
09.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

COSMOTRANS
(732) Omanik: Cosmotrans (Pty) Limited
70 Kelly Road, Jet Park, Kempton Park, ZA
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 39: reisijate ja kaupade õhu- ja laevatransport; maa-,
raudtee-, õhu- ja veetranspordi korraldamine; prahtimisteenused; kaupade
mahalaadimine (clearing), edasitoimetamine ja ladustus; kaupade pakendamine ja ladustamine, reiside korraldamine, turismibürood.

Reg nr
39788
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301130
Taotl kuup
22.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
76/496,578 (320) 12.03.2003 (330) US

(540)

CERTINJECT
(732) Omanik: BIOGEN IDEC MA INC.
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid neuroloogiliste haiguste
raviks.

Klass 10:
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39786
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301126
Taotl kuup
22.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)
CONCHA Y TORO, ENRICHING EVERY MOMENT
(732) Omanik: VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
AV. NUEVA TAJAMAR 481, TORRE NORTE,
PISO 15, LAS CONDES SANTIAGO, CL
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: veinid ja vahuveinid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39787
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301129
Taotl kuup
22.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
76/493,829 (320) 03.03.2003 (330) US

meditsiiniriistad, nimelt meditsiinilised süstlad ja

meditsiiniriistad, nimelt meditsiinilised süstlad ja

automaatinjektorid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39789
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301131
Taotl kuup
22.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
76/493,832 (320) 03.03.2003 (330) US

(540)

AVOSENSE
(732) Omanik: BIOGEN IDEC MA INC.
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid neuroloogiliste haiguste
raviks.

Klass 10:
automaatinjektorid.

meditsiiniriistad, nimelt meditsiinilised süstlad ja
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(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39790
Reg kuup
27.08.2004
Taotl nr
M200301133
Taotl kuup
23.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 27.08.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

KENEX
(732) Omanik: NEXEN TIRE CORPORATION
# 30, Yusan-Dong, Yangsan City,
Kyongsangnam-Do, KR
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 12: rehvid ja sisekummid, mis kuuluvad klassi 12.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39791
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300236
Taotl kuup
17.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

TV1
(732) Omanik: AS STARMAN
Akadeemia tee 28, 12618 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 35: reklaam; raadioreklaam, telereklaam;

reklaami ja
teadete levitamine, jaotamine; reklaami või müügi modelleerimine;
reklaamikontorid (agentuurid); reklaammaterjalide levitamine; reklaammaterjalide üürimine; reklaamtekstide ettevalmistamine, reklaamtekstide
publitseerimine, avaldamine; reklaammaterjalide kaasajastamine, moderniseerimine.
Klass 38: side; sideinformatsioon, telekommunikatsioon,
kaugside; kaabellevi; kaabeltelevisiooni saated; raadiolevi, raadiosaated,
ringhäälingusaated; televisioonilevi, telesaated.
Klass 41: meelelahutus; ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave,
-info; meelelahutusteenused, raadiomeelelahutus-, lõbustussaated,
raadiomeelelahutus, televisiooni meelelahutussaated, telemeelelahutus;
raadio- ja teleprogrammide lavastamine, tegemine, produtseerimine;
videofilmide tootmine, produtseerimine; videofilmide üürimine, laenutus;
videosalvestite üürimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39792
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300278
Taotl kuup
26.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna FOORUM kasutamiseks.
(732) Omanik: AS Fontes PMP
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: personaliotsing, hindamine ja valik; personalialased
konsultatsioonid; reklaamtekstide ettevalmistamine ja publitseerimine,
personaliotsingualase info ja reklaami esitamine Internetis; arvuti andmebaasidesse info kogumine, andmebaasides info süstematiseerimine ja
talletamine; andmetöötlus arvuti abil, spetsialistide otsing infopanga abil,
andmebaasidest info väljastamine.
Klass 38: infoedastus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39793
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300298
Taotl kuup
27.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna HOUSE kasutamiseks klassides
19, 36 ja 37.
(732) Omanik: Hansahouse OÜ
Maakri 23, 10145 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 19: mittemetallist teisaldatavad ehitustarindid ja rajatised,
puitelementmajad.

Klass 35:

äritegevuse projektijuhtimine, äritegevuse alased

konsultatsioonid.

Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud,
kinnisvara haldamine ja arendamine, kinnisvaraalaste projektide juhtimine.
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd, ehitusalaste
projektide juhtimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39794
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300444
Taotl kuup
25.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

Kubja Ürditalu
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna ÜRDITALU kasutamiseks.
(732) Omanik: Merike Sander
Karinu, Järva-Jaani vald, 73302 Järva maakond, EE
(511)8 Klass 5: kuivatatud ning pakendatud ühekomponentsed ja
omavahel segatud komponentidest taimsed teed (ravimteed), kuivatatud
ravimtaimed, ravimtaimede istikud.
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Reg nr
39795
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300466
Taotl kuup
28.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna EHITUS kasutamiseks.
(732) Omanik: AS Rööbasteede Ehitus
Kalmistu 9, 45108 Tapa, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd, sh raudteede
ehitus, remont ja hooldus.
Klass 42: projekteerimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39796
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300472
Taotl kuup
01.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade COLA, REFRESHING ning
tähise E 0,5 L kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: punane, valge, must, oranž, beež,
sinine.
(732) Omanik: Harboes Bryggeri A/S
Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, DK
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 32: mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39798
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300562
Taotl kuup
14.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna OSTUKESKUS kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: oranž, sinine, roheline.
(732) Omanik: AS Talrand
Mere pst 10, 10111 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused, müügikampaaniad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39797
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300534
Taotl kuup
11.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna TILES kasutamiseks.
(732) Omanik: Porcelanatto, S.A.
Carretera de Castellón a Zaragoza, Km. 6, 1,
12190 Borriol (Castellón), ES
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 19: keraamilised, kivist, savist, savimineraalist ja
portselanist seinaplaadid, põrandaplaadid, seinakattematerjalid ning
põrandasillutised.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39799
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300619
Taotl kuup
22.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

AJAX ORANGE FORCE
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna ORANGE kasutamiseks.
(732) Omanik: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 3: puhastuspreparaadid; pleegitusained ja muud
pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid;
majapidamises kasutatavad seebid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39800
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300622
Taotl kuup
23.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39802
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300700
Taotl kuup
06.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna TRAVEL kasutamiseks.
(732) Omanik: Sunsea Travel, S.L.
Avenida del Mediterraneo, Esq. C/Castello,
03500 Benidorm (Alicante), ES
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 39: reisijate transport; reisiagentuuride teenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

PRODUCED AND BOTTLED IN BULGARIA ning
ülejäänud kirjeldavate tähiste kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: must, valge, roheline, beež.
(732) Omanik: BWS Polska Spólka Z.o.o.
Boya-Zelenskiego 23, 35-105 Rzeszów, PL
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 33: Bulgaaria päritoluga alkoholjoogid.

Reg nr
39801
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300641
Taotl kuup
28.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Z-256751 (320) 26.10.2002 (330) PL

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni
KAUNIS KARDIN kasutamiseks.
(732) Omanik: EESTI TEKSTIIL AS
Kadaka tee 44, 12915 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: tööstuskaupade jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh kangaste, riidest-tekstiilist majapidamis-kodutekstiili,
kardinate-katete, kardinapuude komplektide ning teiste sarnaste kaupade
müük; jae- ning hulgimüügiteenused Interneti vahendusel; jae- ja
hulgimüügiteenustega seotud infoteenused; hanketeenused teistele
ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandusteabeagentuurid;
kaupade demonstreerimine; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; ärialased
päringud, küsitlused; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; messide
korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; müügikampaaniad; näidiste
levitamine ja demonstreerimine; reklaammaterjalide levitamine posti teel.
Klass 40: riidest-tekstiilist kardinate, mööbli-padja-voodikatete,
ukse-eesriiete-portjääride, kardinahoidlite, tüllkardinate, majapidamis-kodutekstiili (voodipesu, vooditekid, laudlinad, käterätikud,
linikud, salvrätikud) õmblemine.
Klass 42: disain ja tootekujundus, sh riidest-tekstiilist kardinad,
majapidamis- ja kodutekstiil, tüllkardinad; rõivaste kavandamine, moedisain; graafiline kujundamine, sh kardinad, majapidamis- ja kodutekstiil;
kutsenõustus; kvaliteedikontroll; materjalide testimine, sh tekstiili;
sisekujundusteenus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna VARNA,
sõnade kombinatsioonide SWEET WHITE WINE,
LATE HARVEST ja

Reg nr
39803
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300712
Taotl kuup
07.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
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(591) Värvide loetelu: must, valge, punane, kollane,
roheline, violetne, sinine, oranž.
(732) Omanik: ENIRO AB
Box 811, SE-161 24 BROMMA, SE
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh raamatud, kataloogid, telefonikataloogid, nimestikud, plakatid, ajalehed ja ajakirjad, telefoninumbrid ning
muud telefoniteenuste, helistamisega ja informatsiooni hankimisega seotud
informatsiooni sisaldavad trükised; käsiraamatud, juhendmaterjalid,
õppevahendid ja brošüürid; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamisja kantseleiliimid; kuntsnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist
pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid, klišeed.
Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; nimestike ja kataloogide koostamine ning nende
väljaandmisega seotud äritegevuse korraldamine ja juhtimine, reklaam ja
äriinfo; interneti vahendusel avaldatav ja kolmandatele isikutele kättesaadav
äriinfo, raadioreklaam, telereklaam; telefonivastamisteenused, telefoniinfo,
ärialased päringud, küsitlused; ärialased uuringud, äriinformatsioon, -teave,
sh informatsioon juriidiliste ja füüsiliste isikute telefoninumbrite ning
tegevusvaldkondade kohta, jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele
isikutele), sh interneti või mõne muu andmevõrgu vahendusel, sh pakkumiste elektrooniline koordineerimine ja töötlemine, impordi-, ekspordikontorid, -agentuurid; oksjonid, enampakkumised, sh interneti või mõne
muu andmevõrgu vahendusel; müügikampaaniad, -reklaam (teenusena);
otseturundusteenused; televisiooni-, telekommunikatsiooni- ja videosideteenusega seotud interaktiivne äritegevus; interneti või mõne muu andmevõrgu vahendusel osutatavad reklaamiteenused, postimüügireklaam,
reklaami levitamine posti teel, reklaammaterjalide kaasajastamine/moderniseerimine, reklaammaterjalide levitamine, reklaamtekstide
publitseerimine/avaldamine; andmetöötlus arvuti abil; andmete ja dokumentide elektrooniline talletus ja otsing; informatsiooni sisestus, töötlus,
kontrollimine, talletus ja/või otsimine andmebaasides, komputeriseeritud
andmebaasi, faili- ja registrihaldus; komputeriseeritud informatsiooni
töötlus ja/või kontrollimine; ärialased küsitlused/päringud; ärialased
konsultatsioonid, sh interneti või mõne muu andmevõrgu vahendusel;
loetletud teenuste alased konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused.
Klass 38: side, sh telekommunikatsiooniteenused; globaalsete
sidevõrkude teenused; onlain- ja internetiside, sh andmeside ja telekommunikatsiooniga seotud informatsioon; side andmeterminali kaudu, sh
teabekogumine ja -levi andmeside- ning telekommunikatsioonivõrkude
kaudu; sõnumite ja piltide edastus arvuti abil; telekommunikatsiooniteenused püsi- ja mobiiltelekommunikatsioonivõrkude kaudu; kõne-, videoja tekstiinformatsiooni töötlus ning edastus; elektronpost; andmebaasides
asuva informatsiooni lugemine telekommunikatsioonivõrgu kaudu;
telekommunikatsiooni- ja andmesidetegevus, talletatud andmeinfo
töötlemine; andmeedastus, dokumentide ja sõnumite edastus elektroonselt
ja arvutisüsteemidesse ühendatud telefonide vahendusel.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ning
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ning arendus; juriidilised
teenused; arvutiprogrammide koostamine; arvutiprogrammide kujundamine;
veebisaitide loomine ja haldamine; andmesidesüsteemide kujundamine,
projekteerimine, arendamine, haldamine ja hooldamine; andmete või
dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine; arvutisüsteemide analüüs;
autoriõiguse korraldamine; arvutiandmebaasidele ligipääsu ja nendes asuva
informatsiooni kasutamise võimaldamine; andmekommunikatsioonide ja
arvutiprogrammide arendamine; eelnimetatud teenustega seotud konsultatsiooni- ja infoteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39804
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300755
Taotl kuup
14.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
N° 02 3194289 (320) 15.11.2002 (330) FR

(540)

PALMOLIVE AROMA THERAPY SENSUAL
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni AROMA
THERAPY ja sõna SENSUAL kasutamiseks.
(732) Omanik: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 3: tooted isiklikuks hoolduseks, sh tükkseebid, kehapesutooted, duši- ja vannitooted, dušigeelid, vanniõlid ja vannivahud,
vedelad käteseebid, õlid, losjoonid ja ihu- ning nahakreemid; tooted
juustele, sh šampoonid, balsamid, mis on mõeldud sassiläinud juuste
lahtiharutamiseks, juukselosjoonid; kosmeetikavahendid, eeterlikud õlid,
parfümeeriatooted; pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer- ja
küürimisained ning abrasiivtöötlusvahendid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39805
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300905
Taotl kuup
11.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

GOOD SENSE
(732) Omanik: JohnsonDiversey, Inc.
8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, US
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 5: õhuvärskendajad, kangadesodorandid ja ruumide
desodorandid, kõik loetletud kaubad on mõeldud ettevõtetes, asutustes
ja/või tööstuslikuks kasutamiseks.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39806
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300908
Taotl kuup
11.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna RISTSÕNAD kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: kollane, punane, must, valge.
(732) Omanik: AS Ajakirjade Kirjastus
Maakri 23a, 10145 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts

125

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 10/2004
(511)8 Klass 16:

paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjapaber;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kontoritarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
mängukaardid; trükitüübid; klišeed; brošüürid, lendkirjad, pisitrükised,
almanahhid, graafikatrükised, kaardid, kalendrid, kataloogid, kirjutusmaterjalid, laulikud, perioodilised väljaanded, pildid, plaanid, plakatid,
müürilehed, plangid, postkaardid, postmargid, prospektid, žurnaalid,
raamatud, ajalehed, ajakirjad, joonistusplokid, koomiksid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39807
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300973
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(732) Omanik: FENDI ADELE S.r.l.
Via Flaminia, 968, 00189 Roma, IT
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 14: juveeltooted, k.a sõrmused, võtmerõngad, pandlad,
kõrvarõngad, mansetinööbid, käevõrud, amuletid, prossid, kaelakeed,
lipsunõelad, ehisnõelad, medaljonid; horoloogilised ja kronomeetrilised
instrumendid ja aparaadid, k.a kellad, kellakorpused, äratuskellad;
pähklitangid (väärismetallidest, nende sulamitest või nendega plakeeritud);
küünlajalad (väärismetallidest, nende sulamitest või nendega plakeeritud);
juveelikarbid (väärismetallidest, nende sulamitest või nendega plakeeritud).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39808
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200300974
Taotl kuup
25.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(210)
(220)
(181)
(442)

Taotl nr
M200301065
Taotl kuup
08.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

MARS DELIGHT
(732) Omanik: Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnu- ja ulukiliha; meretoit; konservitud,
kuivatatud, töödeldud või kuumtöödeldud puu- ja köögivili; kõigist
eelnimetatud toodetest valmistatud valmissegud; piimatooted; vahud,
vahukreemid, jahutatud magustoidud; piimajoogid, maitsestatud piimajoogid; piimatoodetest valmistatud joogid; supid; magusad määrded,
maitsestatud määrded; salatid; joogid, täidised, näksid, suupisted ja
väikesed eined; valmistoidud ja toiduvalmistusained; proteiinirikkad
toiduained; dipikastmed; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud
toidu(aine)d.
Klass 30: riis, pasta (makarontooted); teravili ja teraviljasaadused; tee, kohv, kakao; joogišokolaad, kohviessentsid ja -ekstraktid,
kohvi ja siguri segud, sigur ja sigurisegud, kõik kasutamiseks kohvi
aseainena; mittemeditsiinilised maiustused; kondiitritooted, koogid,
biskviidid; toidujää, jäätis, jäätisetooted, külmutatud jogurt, külmutatud
maiustused; jahutatud magustoidud, vahud, vahukreemid, šerbett; leib, sai;
lehttainas; joogid, täidised; magusad määrded, maitsestatud määrded,
näksid, suupisted ja väikesed eined, valmistoidud ja toiduvalmistusained;
šokolaad; pitsad, pitsapõhjad; kastmed, täidised ja katted pitsadele; pasta(makaroni-) ja riisitoitude kastmed; salatikastmed; majonees; kastmed;
dipikastmed; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud toidu(aine)d;
kõik loetletud kaubad kuuluvad klassi 30.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39810
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301076
Taotl kuup
10.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

FENDI
(732) Omanik: FENDI ADELE S.r.l.
Via Flaminia, 968, 00189 Roma, IT
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 14: juveeltooted, k.a sõrmused, võtmerõngad, pandlad,
kõrvarõngad, mansetinööbid, käevõrud, amuletid, prossid, kaelakeed,
lipsunõelad, ehisnõelad, medaljonid; horoloogilised ja kronomeetrilised
instrumendid ja aparaadid, k.a kellad, kellakorpused, äratuskellad;
pähklitangid (väärismetallidest, nende sulamitest või nendega plakeeritud);
küünlajalad (väärismetallidest, nende sulamitest või nendega plakeeritud);
juveelikarbid (väärismetallidest, nende sulamitest või nendega plakeeritud).

(111) Reg nr
(151) Reg kuup

39809
03.09.2004

(732) Omanik: AS KUMA
Pärnu tn 57, 72712 Paide, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 40: materjalitöötlus; fotofilmide

ilmutamine, lamineerimine, fotogravüür, fototrükk, fotolaoteenused ning teised antud klassi
kuuluvad foto(labori)teenused.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup

39811
03.09.2004

126
(210)
(220)
(181)
(442)
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Taotl nr
M200301090
Taotl kuup
15.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

SUCKS
(732) Omanik: Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 30: riis, pasta (makarontooted); teravili ja teraviljasaadused; tee, kohv, kakao; joogišokolaad, kohviessentsid ja -ekstraktid,
kohvi ja siguri segud, sigur ja sigurisegud, kõik kasutamiseks kohvi
aseainena; mittemeditsiinilised maiustused; kondiitritooted, koogid,
biskviidid; toidujää, jäätis, jäätisetooted, külmutatud maiustused; jahutatud
magustoidud, vahud, vahukreemid, šerbett; leib, sai; lehttainas; joogid,
täidised; magusad määrded, maitsestatud määrded, näksid, suupisted ja
väikesed eined, valmistoidud ja toiduvalmistusained; šokolaad; pitsad,
pitsapõhjad; kastmed, täidised ja katted pitsadele; pasta- (makaroni-) ja
riisitoitude kastmed; salatikastmed; majonees; kastmed; dipikastmed; antud
klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud toidu(aine)d; kõik loetletud
kaubad kuuluvad klassi 30.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39812
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301092
Taotl kuup
15.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(732) Omanik: FENDI ADELE S.r.l.
Via Flaminia, 968, 00189 Roma, IT
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 3: seebid, parfümeeriatooted, tualettvesi,

Kölni vesi,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid k.a aluskreemid, huulepulgad,
lauvärvid ja ripsmetušš, raseerained, deodorandid (isiklikuks tarbeks),
vanni- ja dušigeelid ning preparaadid, juukse-, näo- ja ihupuudrid, -kreemid
ja -veed, šampoonid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39813
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301140
Taotl kuup
23.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(732) Omanik: Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Narva mnt 11E, 10151 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükitooted, sh ajalehed, ajakirjad, perioodiliselt
ilmuvad trükised, kalendrid, infolehed, sõnumilehed, fotod, plakatid,
raamatud, brošüürid, kaardid, kataloogid, pisitrükised, reklaamprospektid.
Klass 35: reklaam, sh meediavahendus, reklaamiaja ja
reklaampindade vahendus, kaubandus- ja reklaamnäituste ning teiste
sarnaste ürituste korraldamine, messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil, müügikampaaniad, -reklaam, välisreklaam, müürilehtede
ülespanemine, -kleepimine, reklaamtekstide avaldamine, reklaami või
müügi modelleerimine, postimüügireklaam, reklaam erinevat liiki sidevahendite kaudu, raadioreklaam, telereklaam, reklaamiagentuurid,
reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine, reklaampindade üürimine;
reklaammaterjalide ja -vahendite üürimine, reklaammaterjalide kaasajastamine, reklaammaterjalide levitamine, reklaamtekstide ettevalmistamine, tekstitöötlus, kaupade demonstreerimine, näidiste levitamine;
turundus, äriinfo; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39814
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301141
Taotl kuup
23.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

Moodne Meditsiin
(732) Omanik: Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Narva mnt 11E, 10151 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükitooted, sh ajalehed, ajakirjad, perioodiliselt
ilmuvad trükised, kalendrid, infolehed, sõnumilehed, fotod, plakatid,
raamatud, brošüürid, kaardid, kataloogid, pisitrükised, reklaamprospektid.
Klass 35: reklaam, sh meediavahendus, reklaamiaja ja
reklaampindade vahendus, kaubandus- ja reklaamnäituste ning teiste
sarnaste ürituste korraldamine, messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil, müügikampaaniad, -reklaam, välisreklaam, müürilehtede
ülespanemine, -kleepimine, reklaamtekstide avaldamine, reklaami või
müügi modelleerimine, postimüügireklaam, reklaam erinevat liiki sidevahendite kaudu, raadioreklaam, telereklaam, reklaamiagentuurid,
reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine, reklaampindade üürimine;
reklaammaterjalide ja -vahendite üürimine, reklaammaterjalide kaasajastamine, reklaammaterjalide levitamine, reklaamtekstide ettevalmistamine, tekstitöötlus, kaupade demonstreerimine, näidiste levitamine;
turundus, äriinfo; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39815
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301166
Taotl kuup
31.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

Moodne Kodu

(732) Omanik: Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
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(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 5: meditsiinilised

maiustused ja kondiitritooted;
dieettoidud, lastetoidud, toidud puuetega inimestele; vitamiinipreparaadid.
Klass 30: riis, pasta (makarontooted); teravili ja teraviljasaadused; tee, kohv, kakao; joogišokolaad, kohviessentsid ja -ekstraktid,
kohvi ja siguri segud, sigur ja sigurisegud, kõik kasutamiseks kohvi
aseainena; mittemeditsiinilised maiustused; kondiitritooted, koogid,
biskviidid; toidujää, jäätis, jäätisetooted, külmutatud maiustused; jahutatud
magustoidud, vahud, vahukreemid, šerbett; leib, sai; lehttainas; joogid,
täidised; magusad määrded, maitsestatud määrded, näksid, suupisted ja
väikesed eined; siirup, suhkur, mesi; valmistoidud ja toiduvalmistusained;
šokolaad; pitsad, pitsapõhjad; kastmed, täidised ja katted pitsadele; pasta(makaroni-) ja riisitoitude kastmed; salatikastmed; majonees; kastmed;
dipikastmed; vürtsid; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud
toidu(aine)d; kõik loetletud kaubad kuuluvad klassi 30.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39816
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301167
Taotl kuup
31.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

AQUADROPS
(732) Omanik: Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 5: meditsiinilised maiustused ja kondiitritooted;
dieettoidud, lastetoidud, toidud puuetega inimestele; vitamiinipreparaadid.
Klass 30: riis, pasta (makarontooted); teravili ja teraviljasaadused; tee, kohv, kakao; joogišokolaad, kohviessentsid ja -ekstraktid,
kohvi ja siguri segud, sigur ja sigurisegud, kõik kasutamiseks kohvi
aseainena; mittemeditsiinilised maiustused; kondiitritooted, koogid,
biskviidid; toidujää, jäätis, jäätisetooted, külmutatud maiustused; jahutatud
magustoidud, vahud, vahukreemid, šerbett; leib, sai; lehttainas; joogid,
täidised; magusad määrded, maitsestatud määrded, näksid, suupisted ja
väikesed eined; siirup, suhkur, mesi; valmistoidud ja toiduvalmistusained;
šokolaad; pitsad, pitsapõhjad; kastmed, täidised ja katted pitsadele; pasta(makaroni-) ja riisitoitude kastmed; salatikastmed; majonees; kastmed;
dipikastmed; vürtsid; antud klassi kuuluvatest kaupadest valmistatud
toidu(aine)d; kõik loetletud kaubad kuuluvad klassi 30.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39817
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301173
Taotl kuup
01.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

MIMPARA
(732) Omanik: Amgen Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
CA 91320-1789, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39818
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301188
Taotl kuup
05.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/220,237 (320) 28.02.2003 (330) US

(540)

JOHNSONDIVERSEY
(732) Omanik: S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 3: erineva otstarbega puhastus-, rasvaärastus-, poleer- ja
viimistlusvahendid ning desinfitseerivate omadustega puhastusvahendid
pindadel kasutamiseks, nimelt põrandapuhastusvahendid, põrandapoleerimisvahendid, põrandaviimistlusvahendid; põrandatöötlemisainete
eemaldid (floor stripping preparations); mööblipoleerained; klaasipuhastusja poleerained; roostevaba terase puhastusvahendid; valamute, tualettide,
duššide ja vannide puhastusained; põranda- ja katusekivide puhastusvahendid; vaibapuhastusvahendid ja plekieemaldid; riide, mööbliriide,
polsterduste ja vaipade lõhnavad ja lõhnatud puhastusvahendid; puhastusvahendid igat tüüpi sõidukite puhastamiseks ja hooldamiseks seest ja
väljast; pesupesemistooted kommertskasutuseks või tööstuslikuks
kasutamiseks, nimelt pesuained, pleegitusained, riidepehmendid, pesupesemisel kasutatavate ja tekkivate ainete ja/või nende jääkide neutraliseerijad, pesutärklis ja plekieemaldid; antibakteriaalsed detergendid
pesumajades kasutamiseks; pesemistooted, nimelt nõudepesumasinate
pesuained ja loputuslisandid, käsitsi pesemisel kasutatavad nõudepesuvahendid, lauanõude eelleotusained, toidunõudelt plekkide eemaldamise vahendid, nõudepesumasinates kasutatavad happelised puhastusained, leotus- ja loputuspaakide puhastusained; ahjude puhastusained,
torude ning torustike puhastusvahendid; kõik eelnimetatud kaubad on
mõeldud kommertskasutuseks tööstuses või asutustes kasutamiseks.
Klass 5: steriliseerimisvahendid, bakteritsiidid ja deodorantained kasutamiseks pindadel; desinfitseerimisvahendid; õhuvärskendajad ja ruumide desodorandid; vaipade, polsterduste ja mööbliriide
desodorandid; fungitsiidid; insektitsiidid; herbitsiidid; kõik eelnimetatud
kaubad on mõeldud kommertskasutuseks, tööstuslikuks või asutustes
kasutamiseks.
Klass 21: puhastus- ja desinfitseerimisvahendite jaoturid;
puhastus- ja koristustarbed, nimelt küürimisharjad, mopid, käsnad,
puhastuslapid.
Klass 37: majahoidjateenused; hügieeni-, puhastus-, poleerimis-, desodoreerimis-, desinfitseerimis-, ning sanitaarteenused; põrandahooldusteenused; köögihügieeniteenused, koristus- ning nõudepesemisteenused; pesemis- ja tualettruumide hügieeni- ja koristusteenused;
pesupesemis- ning pesutriikimisteenused; nõudepesumasinate, klaasipesumasinate, nõudekuivatusmasinate ja klaasikuivatusmasinate paigaldamine, remont ja hooldus; jaoturite paigaldamine, remont ja hooldus,
puhastus-, poleerimis- ja sanitaarseadmete ja -masinate remont ja hooldus,
puhastusseadmete ja -varustuse rentimine, sõidukite puhastamis- ja
pesemisteenused, kahjuritõrje.
Klass 41: haridus- ja konsultatsiooniteenused, nimelt hügieeni,
koristamise, puhastamise, põrandahoolduse ja pesupesemise ning toiduohutusnõuete ning köökide ja toitlustusteenuse pakkumisel kasutatava
varustuse puhastamise, kommerts-, tööstus- ja ametiasutuste põrandate
hooldusnõuete ning toiduga (toidu käitlemisega) seotud hügieeninõuete
alane väljaõpe, sellealaste seminaride, kursuste korraldamine ning
sellealaste informatiivsete materjalidega varustamine.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup
(210) Taotl nr

39819
03.09.2004
M200301189
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(220) Taotl kuup
05.08.2003
(181) Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
(442) Avaldam kuup
01.06.2004

Via della Cooperazione 20,
Imola (province of Bologna), IT
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 7: sõidukitele monteeritud, järelveetavad, poolhaagistena

(540)

kasutatavad ja iseliikuvad taimede töötlemiseks ning kultiveerimiseks
kasutatavad masinad; pihustite ja pritsimisseadmete lattkandurid ning
pihustite ja pritsimisseadmete osad; spetsiaalsed vagude tegemise seadmed;
mullatöömasinad, põllumajandusmasinad, esmajoones suhkrupeedi
koristus-, puhastus- ja laadimismasinad, kartulivagude lahtiajamis- ja
kartulikoristusmasinad, tomatikoristusmasinad, lintelevaatorid; toiduõli- ja
toiduainetetööstuse masinad ning seadmed, heitvee töötlemis- ning
puhastusseadmed ja -masinad ning mudast ja reoveest vee eemaldamise
seadmed ning masinad; veinivirde, kalajahu, puuviljamahlade, tsitruspuuviljade ja tomatite puhastusmasinad ning -seadmed; lihatööstuse
kõrvalsaaduste ja toidurasvade töötlemise ning toiduõlide ekstraheerimise
ja puhastamise masinad, vedelatest segudest erineva tihedusega komponentide, millest üks on tahkes olekus, eraldamise masinad; keemia- ja
farmaatsiatööstuses kasutatavad masinad.

ROHELINE PUNKT
(732) Omanik: Der Grüne Punkt - Duales System
Deutschland AG
Frankfurter Straße 720-726, 51145 Köln, DE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine, sh prügivedu ja ladustamine.
Klass 40: materjalitöötlus, sh jäätmekäitlus, jäätmete ja
taaskasutatavate materjalide sorteerimine (töötlemine) ja kogumine,
heitmete ning jäätme ümbertöötamine, jäätmetöötlus ja pakkematerjalide
taaskasutustöötlus.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; jäätmete ja utiili
sorteerimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
39822
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301219
Taotl kuup
13.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/270,906 (320) 02.07.2003 (330) US

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39820
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301214
Taotl kuup
12.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(732) Omanik: LG Electronics Inc.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 9: arvutid; televiisorid; kuvarid; elektronkiiretorud.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39821
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301216
Taotl kuup
12.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(732) Omanik: Bargam S.p.A.

PRECISIA
(732) Omanik: FLINT INK CORPORATION
4600 Arrowhead Drive, ANN ARBOR,
MI 48105-2773, US
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 1: kemikaalid trükivärvi, tindi, trükimusta, kattekihtide
ja pinnakatete valmistamiseks.
Klass 2: trükivärvid ja trükimust; ajalehtede trükkimiseks
kasutatavad trükivärvid ja trükimust; fleksotrüki trükivärvid ja trükimust;
trükilakk; värvitrüki värvimullad; trükkimiseks kasutatavate trükivärvide
ja trükilakkide valmistamiseks kasutatavad värvained; printerivärvid ja
tindiprinteri värvid; digitaalprinterite trükivärv ja toonerikassetid; graafikatööstuses kasutatavate kommertsotstarbeliste ja tööstuslike printerite
trükivärvid.
Klass 3: trükipresside pesemislahused.

Klass 9: laserprinterid; digitaalprinterid; tindiprinterid;
maatriksprinterid; arvutiprinterid; arvuti tarkvaraprogramm trükitööde jaoks
kuluparameetrite arvutamiseks; värvihalduseks ning kujutiste ja rasterkujutiste töötlemiseks kasutatav arvutite riist- ja tarkvara; printerite osad.
Klass 16: trükised, nimelt trükindusalased brošüürid, kasutusjuhendid, käsiraamatud ja raamatud; ofset-litograafia trükikangas (v.a
tekstiilist).
Klass 35: printerite ja printerivärvide hulgimüügi reklaam;
trükindus- ja graafika-alase äritegevusega seotud konsultatsioonid.
Klass 37: trükiseadmete paigaldamine, remont ja hooldus.
Klass 40: trükkimine; ofset-trükkimine; trükivärvi ja trükimusta
ning nendega seotud toodete valmistamine vastavalt tellimustele.
Klass 41: trükindusalane väljaõpe.
Klass 42: trükindusalased konsultatsioonid ja uuringud;
trükivärvi ja sellega seotud toodete valmistamisalased konsultatsioonid ning
nõuanded; integreerimisalased konsultatsioonid; digitaalsete trüki- ja
printimissüsteemide projekteerimise, valiku, rakendamise ja kasutamise
alased konsultatsioonid; trükkimist ja trükiprotsessi puudutavad konsultatsioonid, esmajoones trükiprotsessi, trükiprojektide ettevalmistamise,
trükivärvi paberile kandmise ja trükidokumentide köitmise kvaliteedi
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tagamine ja kontroll (auditeerimine) eesmärgiga parandada kvaliteeti,
suurendada efektiivsust, vähendada kadusid ja suurendada tootlikkust;
graafiline kujundamine; trükindusalase informatsiooniga varustamine
interneti vahendusel; klientide poolt nõutava spetsiifilise informatsiooniga
varustamine interneti vahendusel.

(210)
(220)
(181)
(442)

Taotl nr
M200300044
Taotl kuup
09.01.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39823
Reg kuup
03.09.2004
Taotl nr
M200301220
Taotl kuup
13.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 03.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

PROCALYX
(732) Omanik: Alcon, Inc.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 5: oftalmilised farmatseutilised preparaadid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39824
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200100657
Taotl kuup
12.04.2001
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
02.01.2002

IGAMEHE
(732) Omanik: Jüri Roost
Madala 20-27, 10315 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Martina Böckler-Lorvi
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha

(v.a töödeldud
kujul); munad (v.a töödeldud kujul), piim, juust; toiduõlid ja toidurasvad;
suitsuvorst.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39827
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300080
Taotl kuup
17.01.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

HUNTER'S
(732) Omanik: AS ELRAIN
Paldiski mnt 124, 13517 Tallinn, EE
(511)7 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), sh veinid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39825
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200200057
Taotl kuup
18.01.2002
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

coffeeshop
(732) Omanik: Aivar Verro
Narva mnt 19-57, 10120 Tallinn, EE
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

Klass 43: tähtajaline majutus.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup

39826
08.09.2004

(732) Omanik: Bestway OÜ
Madara 35-1, 10613 Tallinn, EE
(511)8 Klass 6: lehtmetall, traat, sorditeras, metallist torud ja teised
profiilmaterjalid (v.a valtsitud); metallkonstruktsioonid; metallaiad,
-väravad, -piirded ja trellid; roostevabast terasest ja värvilisest metallist
piirded ja sisekujunduselemendid.
Klass 40: abioperatsioonid metallitöötlemisel ilma olulise
laastueraldumiseta; metallmööbli valmistamine eriprojekti järgi; metalli
eritööd, allhanketööd.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39828
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300097
Taotl kuup
22.01.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004
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(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna JÄRLEPA kasutamiseks.
(732) Omanik: AS Rakvere Lihakombinaat
Roodevälja küla, Sõmeru vald,
44305 Lääne-Viru maakond, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõli ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39829
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300258
Taotl kuup
20.02.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust lause JA PUIT TALUB NIISKUST
kasutamiseks klassides 19, 20 ja 40.
(732) Omanik: Hansacom OÜ
Betooni 19, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)8 Klass 19: saematerjal; vormipuit; aampalgid, laetalad; alustalad,
ristpalgid, peatalad, peakandetalad, fermid, pennid, sarikad, roodsarikad
(v.a metallist); karkassid, aiandus- ja kasvuhoonekarkassid (v.a metallist);
aknad, aknalauad, aknaraamid, uksed, tiibuksed, uksepaneelid, uksetahvlid,
ukseplokid, ukseraamid, uksesillused (v.a metallist); ehitusmaterjal (v.a
metallist); ehituspuit; ehituspaneelid, ehitussõrestikud (v.a metallist); postid,
mastid, elektri- ja sideliinide postid (v.a metallist); raudteeliiprid, reklaamtulbad, kuulutustetulbad (v.a metallist); vooderdised, katted (v.a metallist);
katusekatted, katusepaneelid, põrandakilbid, parkettpõrandad, laed,
vaheseinad, võred, väravad, tõkkepuud (v.a metallist); vaadipuit, tünnipuit;
trepid, trepikandetalad, trepiastmed (v.a metallist); tellingud (v.a metallist);
võred, lattvõrestikud, tarad (v.a metallist); puidupooltooted.
Klass 20: mööbel; laud, pingid, istmed, järid, taburetid,
istmesohvad, jalapingid, toolid, kastid, pesakastid, kapid, riiulid, mööbliriiulid, mööbli puitvaheseinad, laadimisplatvormid, pukid, trapid, tarud,
mesipuud, kärjeraamid, pesakastid, koerakuudid, kirjakastid, harjaklotsid,
kardinapuud, kaelkoogud, kandmispuud, pildiraamid.
Klass 35: reklaam; äriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused
(kolmandatele isikutele); impordi- ja ekspordikontorid; hanketeenused
teistele isikutele; reklaamiagentuurid; kaupade demonstreerimine; reklaamtekstide publitseerimine; reklaammaterjalide levitamine; näidiste ja
proovide levitamine; äritegevuse siirdeteenused; spetsialisti ärialased
konsultatsioonid; oksjonid; enampakkumised.
Klass 40: saeveskitööd, saagimine; metsalangetamine ja
-töötlemine; puitpropside koorimine, puidu pinna hööveldamine saeveskis;
jämetöötlemine; puidu immutamine kemikaalidega puidu kestvusaja
pikendamiseks; puidu vaakumimmutamine; puidu kuivatamine.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup
(210) Taotl nr

39830
08.09.2004
M200300449

(220) Taotl kuup
26.03.2003
(181) Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
(442) Avaldam kuup
03.05.2004
(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna DESKNOTE kasutamiseks.
(732) Omanik: Desknote Eesti OÜ
Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, EE
(511)8 Klass 9: arvutid, arvutiriist- ja -tarkvara; arvutiprogrammid
Internetile juurdepääsu võimaldamiseks; arvutiprogrammid (salvestatud);
arvutite mäluseadmed ja klaviatuurid; integraallülitused; kompaktplaadid
(püsimälu); monitorprogrammid; arvutite andmesidesüsteemid; istungite ja
konverentside elektroonse läbiviimise infosüsteemi seadmed ja tarkvara;
võrgutarkvara ja rakendusprogrammid; andmetöötlusseadmed;
sisekommunikatsiooniseadmed.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);
kaupade demonstreerimine; reklaam, Internetireklaam; elektroonsed
andmetöötlusteenused; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides;
ekspordi-impordikontorid; klassi 35 kuuluvad andmepangateenused;
on-line-süsteemide kaudu kaupade ja teenuste tellimine ja müük.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39831
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300452
Taotl kuup
27.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

VIGALA SASS
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna VIGALA kasutamiseks.
(732) Omanik: Aleksander Heintalu
Männisalu talu, Triigi küla, Leisi vald,
94202 Saare maakond, EE
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, desinfektsioonivahendid, kahjuritõrjevahendid;
fungitsiidid, herbitsiidid.
Klass 30: toiduaroomiained, -lõhnaained; maitseained; mesi;
mesilasema toitepiim (inimtarbeks) (v.a meditsiiniline); mesilasema
toitepiim (toiduaine) (v.a meditsiiniline); nelk (vürts); nelkpipar; nisujahu,
nisupüül; sinep; sinepipulber; sojajahu; sojakaste; taimsed kohvi aseained;
tee, jäätee, teejoogid; toiduessentsid (v.a eeterlikud essentsid ja õlid);
vürtsid, vürtsained; vürtsid, maitseained; õlleäädikas; äädikas; ürdid
(maitseained).
Klass 31: värsked aiataimed, ürdid; loomade allapanu;
alusturvas; aretuslinnud; elusloomad; eosed, seemnealgmed (botaaniliseks
otstarbeks); hein; humalad; humalakäbid; jaanikaunad, jaanileivad;
söödajahu; juured (toiduks); jõulupuud; kabatšokid, melonkõrvitsad;
kadakamarjad; kaer; värsked kartulid; kurgid; värske köögivili; lilled;
kuivatatud lilled (kaunistamiseks); lillemugulad, lillesibulad; värsked
marjad; haudemunad; seeneniidistik; nisu; nõgesed; värsked oad; oder; peet;
piprataimed; porrulauk; puud; töötlemata puukoor; värske puuvili; põõsad;
rabarber; töötlemata riis; roosipõõsad; rukis; salat; sarapuupähklid;
seemikud, seemnest kasvatatud taimed; taimeseemned; värsked seened;
seeneniidistik (paljundamiseks); värsked sibulad; sibulad, mugulad;
sidrunid; sigurijuured; sigurisalat; taimed; aiataimed, värsked ürdid;
kuivatatud taimed (kaunistamiseks); töötlemata teraviljaseemned; viljaseemned; viljaterad, teravili; töötlemata õietolm.
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Klass 41: religioosne õpetus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39832
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300459
Taotl kuup
28.03.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsioonide KAKAVOS
SKONIO ja AR KAKAO GARŠU kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: valge, helesinine, pruun, helepruun,
kollane, must.
(732) Omanik: Balkanpharma Dupnitsa AD
3 Samokovsko chaussee Str., 2600 Dupnitsa, BG
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39833
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300498
Taotl kuup
07.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.03.2004

(540)

(732) Omanik: L.F.F. Group OÜ
Pärnu mnt 67a-310, 10134 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: albumid; brošüürid; fotod, päevapildid;

fotode
kadreerimisseadmed; fotode püstraamid; fotogravüürid, heliogravüürid;
graafikatrükised; graafilised reproduktsioonid; graafilised kujutised;
gravüürid, graveeringud; passihoidikud; pitsati- ja templihoidikud;
tšekiraamatute ja kviitungiraamatute hoidikud; infolehed, sõnumilehed;
järjehoidjad; dokumendi- või aktikaaned; kaaned, ümbrised (kantseleitarbed); kaardid; kalendrid; paber- või pappkarbid; kataloogid; kirjamapid;
kirjapaber, kirjutuspaber; kirjaplokid; kirjatarvete komplektid; kirjutusalused; kirjutustarbed; kleebised (kantseleitarbed); koolitarbed (kirjatarbed);
käsiraamatud; raamatute köiteribad; paberimapid, paberiköitmikud;
märkmikud; märkmeplokid; paberilehed (kirjatarbed); pildid; pisitrükised;

plakatid, müürilehed; plangid, blanketid; postkaardid; postmargid;
raamatud; raamatuköited; rebitavad kalendrid; trükiväljaanded, trükised;
tunniplaanid, ajaplaanid, sõiduplaanid (trükitud); õnnitluskaardid;
õppevahendid (v.a seadmed); ümbrikud (kirjatarbed); ümbrised, ümbriskaaned (kirjatarbed).
Klass 41: filmide üürimine, laenutus; filmiprojektorite ja muu
juurdekuuluva üürimine, laenutus; filmistuudiod; filmitootmine, -produtseerimine; fotograafia; fotoreporteriteenused; haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; haridusteave, -info; meelelahutusteave, -info;
puhketeave, -info; instrueerimisteenused, juhendamisteenused, õpetamisteenused; kasvatus-, haridusteenused; klubiteenused (meelelahutus või
haridus); kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; kompaktkirjastamine;
kongresside korraldamine ja läbiviimine; kontsertesinemised elavettekandena; konverentside korraldamine ja läbiviimine; kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; kutsenõustamine (haridus- või koolitusalane
nõuanne); puhkelaagriteenused; spordilaagriteenused; lindistusstuudioteenused; lõbustus, meelelahutus, ajaviide; meelelahutusteenused, meelelahutuskunstnike teenused; mikrofilmimine; videofilmi montaaž; pidude
korraldamine; praktiline väljaõpe, treening; puhketingimuste loomine;
raadio meelelahutus-, lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raadio- ja
teleprogrammide valmistamine, produtseerimine; raadiote ja telerite
üürimine, laenutus; laenuraamatukogud; raamatute kirjastamine, avaldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine (koolitus); stsenaristiteenused; subtiitrimine; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;
taasesitavate videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; teatrietendused
(lavastused); tekstide kirjastamine, avaldamine (v.a reklaamtekstid);
tõlkimine; vaatemängude, revüüde jne lavastamine, produtseerimine;
videofilmide tootmine, produtseerimine; videofilmide üürimine, laenutus;
videolindile salvestamine; videosalvestiste üürimine, laenutus; õpetamine
(koolitus).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39834
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300532
Taotl kuup
11.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

MERCEDES
(732) Omanik: DaimlerChrysler AG
Epplestr. 225, 70567 Stuttgart, DE
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 7: mootorsõidukite osad, mis kuuluvad klassi 7, nimelt
mootorite õhufiltrid, diiselmootorite eelsoojendusküünlad, mootorite
juhtimisseadised, gaasiväljalaskesüsteemid, summutid, heitetorustik,
heitgaaside töötlemisseadmed kui mootorsõidukite ajamite osad, heitgaasikatalüsaatorid, heitgaasifiltrid, mootorite filtreerimisseadmed kui mootorsõidukite ajamite osad.
Klass 9: mootorsõidukite osad, mis kuuluvad klassi 9, nimelt
sõidukite ja mootorite juhtimisseadised, sõidukite juhtimis- ja kontrolliaparaadid ja -instrumendid, ohukolmnurgad (autotarvikud), ohutusrihmad,
autode sigaretisüütlid, alarmseadmed, akud, patareid, kütuseelemendid,
akulaadurid, elektrilised ärandamisvastased alarmseadmed, näiturid
sõidukitele, kiirusnäiturid, pöördeloendurid, hoiatuslambid sõidukitele,
sõidukite hoiatusmärgid, elektrikaitseseadmed, elektrilised releed, pingeregulaatorid sõidukitele, kompassid, navigatsiooniinstrumendid, seadmed
heli ja kujutise salvestamiseks, ülekandeks ja taasesituseks, k.a antennid,
raadiod, telerid, telefonid, magnetandmekandjad, andmetöötlusseadmed,
tulekustutid.
Klass 11: mootorsõidukite osad, mis kuuluvad klassi 11, nimelt
jäätumisvastased seadmed sõidukitele, sõidukiklaaside soojendusseadmed,
sõidukite kliima- ja kütteseadmed, sõidukilaternad ja nende osad, sõidukite
helkurid.
Klass 12: mootorsõidukid ja mootorsõidukite osad, mis
kuuluvad klassi 12.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud;
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mootorsõidukite liising ja rentimine; krediitkaartide käibele laskmine.
Klass 37: mootorsõidukite remont ja hooldus.

Klass 39: liising- ja üürimootorsõidukiteks mõeldud asendusmootorsõidukite vahendamine ja nende eest arveldamine; mootorsõidukite
jaoks parkimiskohtade vahendamine; reisijate vedu ja kaupade edasitoimetamine mootorsõidukitega; reiside korraldamine ja vahendamine;
mootorsõidukite vahendamine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39835
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300533
Taotl kuup
11.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

transport, -veod; transpordi, sõidukite ettetellimine, reserveerimine;
transport, veondus, vedu; vedude, transpordi-, veovahendus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39837
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300719
Taotl kuup
09.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

MB
(732) Omanik: DaimlerChrysler AG
Epplestr. 225, 70567 Stuttgart, DE
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 7: mootorsõidukite osad, mis kuuluvad klassi 7, nimelt
mootorite õhufiltrid, diiselmootorite eelsoojendusküünlad, mootorite
juhtimisseadised, gaasiväljalaskesüsteemid, summutid, heitetorustik,
heitgaaside töötlemisseadmed kui mootorsõidukite ajamite osad, heitgaasikatalüsaatorid, heitgaasifiltrid, mootorite filtreerimisseadmed kui mootorsõidukite ajamite osad.
Klass 9: mootorsõidukite osad, mis kuuluvad klassi 9, nimelt
sõidukite ja mootorite juhtimisseadised, sõidukite juhtimis- ja kontrolliaparaadid ja -instrumendid, ohukolmnurgad (autotarvikud), ohutusrihmad,
autode sigaretisüütlid, alarmseadmed, akud, patareid, kütuseelemendid,
akulaadurid, elektrilised ärandamisvastased alarmseadmed, näiturid
sõidukitele, kiirusnäiturid, pöördeloendurid, hoiatuslambid sõidukitele,
sõidukite hoiatusmärgid, elektrikaitseseadmed, elektrilised releed, pingeregulaatorid sõidukitele, kompassid, navigatsiooniinstrumendid, seadmed
heli ja kujutise salvestamiseks, ülekandeks ja taasesituseks, k.a antennid,
raadiod, telerid, telefonid, magnetandmekandjad, andmetöötlusseadmed,
tulekustutid.
Klass 11: mootorsõidukite osad, mis kuuluvad klassi 11, nimelt
jäätumisvastased seadmed sõidukitele, sõidukiklaaside soojendusseadmed,
sõidukite kliima- ja kütteseadmed, sõidukilaternad ja nende osad, sõidukite
helkurid.
Klass 12: mootorsõidukid ja mootorsõidukite osad, mis
kuuluvad klassi 12.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39836
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300677
Taotl kuup
30.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

REVAL TAKSO
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna TAKSO kasutamiseks.
(732) Omanik: Erki Vabamets
Läänemere tee 38-168, 13914 Tallinn, EE
(511)8 Klass 39: autojuhiteenused; autoveondus, -veod; bussitransport,
-veod; reisijate vedu; sõidukite üürimine, laenutus, rentimine; takso-

(591) Värvide loetelu: sinine, valge.
(732) Omanik: AS Severi Kaubandus
Peterburi tee 56H, 11415 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseaine, jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted, mesi,
siirup, pärm, küpsetuspulbrid, sool, vürtsid, jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39838
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300724
Taotl kuup
09.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna TALU kasutamiseks.
(732) Omanik: Pintmann Vara OÜ
Jüri 22 a, 65608 Võru, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 41: puhketingimuste loomine; puhkelaagriteenused;
kunstilaagrid; terviseklubiteenused; spordilaagriteenused; looduse
õpperajad; praktiline väljaõpe, treening; kultuuri- ja hariduslike näituste
korraldamine; lõbustuspargid; meelelahutusteenused; haridus- ja
meelelahutusvõistluste korraldamine; seminaride ja konverentside
korraldamine ning läbiviimine; kontsertesinemised elavettekandena;
teatrietenduste ja vaatemängude korraldamine; sporditarvete üürimine,
laenutus.
Klass 43: puhkelaagriteenused (majutus); turismibaasid;
hotellid; motellid; matkakodud; laagriplatsiteenused; koosolekuruumide
üürimine, rentimine; toitlustusteenused; restoranid; kohvikud.
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(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39839
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300748
Taotl kuup
14.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(511)8 Klass 1: dispergaatorid; epoksüvaigud; tööstuskemikaalid;
ehituskemikaalid, mis kuuluvad klassi 1; tööstuslikud kleebid, kleepained;
seina- ja põrandaplaadiliimid; isoleerplaatide liimid; silikoonid, räniorgaanilised ühendid.
Klass 17: liitmike tihendusmaterjalid; tõkestus- ja isoleermaterjalid, esmajoones isoleermaterjalid epoksüvaigu baasil; tihtimisained;
isoleerplaaster; vuukide tihendamise segud, esmajoones silikoonkautšukid
paind- ja ühendusliitmikute täitmiseks ja elastseks isoleerimiseks.
Klass 19: ehitusmaterjalid (v.a metallist); tsement; peen ja
keskmine sängpinna mört; ehitussegud, sh kipsi ja/või liiva ja/või tsemendi
ja/või agregaadi segud; mört (ehitusmaterjal); betoon, katted, võõbad
(ehitusmaterjalid); ehituspaneelid (v.a metallist), sh fassaadide isoleerimispaneelid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39841
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300760
Taotl kuup
15.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)

SAKRET
(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnakombinatsiooni EURO ÕLU
ning kogu ülejäänud kirjeldava teksti kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: sinine, kollane, beež, punane, valge.
(732) Omanik: Saku Õlletehase AS
Saku, 75501 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 32: õlu.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39840
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300759
Taotl kuup
15.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)

(732) Omanik: SAKRETE, INC.
P.O. Box 17087, St. Bernard, Cincinnati, Ohio 45217,
US
(740) Esindaja: Arvo Salumäe
(511)8 Klass 1: dispergaatorid; epoksüvaigud; tööstuskemikaalid;
ehituskemikaalid, mis kuuluvad klassi 1; tööstuslikud kleebid, kleepained;
seina- ja põrandaplaadiliimid; isoleerplaatide liimid; silikoonid, räniorgaanilised ühendid.
Klass 17: liitmike tihendusmaterjalid; tõkestus- ja isoleermaterjalid, esmajoones isoleermaterjalid epoksüvaigu baasil; tihtimisained;
isoleerplaaster; vuukide tihendamise segud, esmajoones silikoonkautšukid
paind- ja ühendusliitmikute täitmiseks ja elastseks isoleerimiseks.
Klass 19: ehitusmaterjalid (v.a metallist); tsement; peen ja
keskmine sängpinna mört; ehitussegud, sh kipsi ja/või liiva ja/või tsemendi
ja/või agregaadi segud; mört (ehitusmaterjal); betoon, katted, võõbad
(ehitusmaterjalid); ehituspaneelid (v.a metallist), sh fassaadide isoleerimispaneelid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39842
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300794
Taotl kuup
23.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(732) Omanik: SAKRETE, INC.
P.O. Box 17087, St. Bernard, Cincinnati, Ohio 45217,
US
(740) Esindaja: Arvo Salumäe

(732) Omanik: CIDO P}RTIKAS GRUPA, SIA
Ostas iela 4, LV-1034 Riga, LV
(740) Esindaja: Toom Pungas
(511)8 Klass 32: veed, lauaveed, mineraal- ja gaseerveed

ja muud
alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
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Reg nr
39843
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300823
Taotl kuup
28.05.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõnade INFO, KUULUTUSED ja
REKLAAM kasutamiseks.
(732) Omanik: OÜ HANSEKON
Jüri 22A, 65608 Võru, EE
(511)8 Klass 16: ajaleht.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39844
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300869
Taotl kuup
05.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

ARO
(732) Omanik: Makro Trade Baltic OÜ
Lao 5, 80010 Pärnu, EE
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja neist

kondiitritooted; maiustused; šokolaad; jäätis; jäätisepulber; makarontooted;
mesi; siirup; pärm; küpsetuspulber; äädikas; maitseained; vürtsid; toitude
aroomi- ja lõhnaained; sinep; tomatipasta, ketšupid, majonees; muud
vürtsikastmed.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39846
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300911
Taotl kuup
12.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(732) Omanik: Mitsubishi Enpitsu Kabushiki Kaisha
(MITSUBISHI PENCIL CO., LTD)
5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 16: kirjutusvahendid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39847
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300913
Taotl kuup
13.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

valmistatud tooted:
konservid, puljongid, puljongikontsentraadid, pasteedid; kanamunad; piim
ja piimatooted: või, vahukoor, võikreemid, rasvased võileivakatted, juustud,
määrdejuustud; rasvained toiduainetetööstusele, toiduõlid, toidurasvad,
margariin; konservitud, keedetud puu- ja köögivili, puu- ja köögiviljamahlad, püreed, köögiviljasalatid, kompotid, tarretised, keedised.
Klass 30: kohv, kohvijoogid, kohvi aseained; tee, teejoogid;
kakao; suhkur; sool; jahu, jahutooted; teraviljasaadused; leib, sai, muud
kondiitritooted; maiustused; šokolaad; jäätis, jäätisepulber, makarontooted;
mesi; siirup; pärm; küpsetuspulber; äädikas; maitseained; vürtsid; toitude
aroomi- ja lõhnaained, sinep; tomatipasta, tomatikastmed, ketšupid,
majonees, muud vürtsikastmed.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39845
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300870
Taotl kuup
05.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(732) Omanik: Makro Trade Baltic OÜ
Lao 5, 80010 Pärnu, EE
(511)8 Klass 30: kohvi, kohvijoogid, kohvi aseained; tee, teejoogid;
kakao; suhkur; sool; jahu; jahutooted; teraviljasaadused; leib, sai, muud

(732) Omanik: Inff Grupp Osaühing
Võidu 7a, 11214 Tallinn, EE
(511)8 Klass 9: elektroonilised kataloogid,

nimestikud ja telefoni-

raamatud.

Klass 35: kataloogide, nimestike ja telefoniraamatute väljaandmise ning koostamisega seotud äritegevuse korraldamine ja juhendamine; andmebaasiga seotud nimestike ja teatmeinfo turustamine.
Klass 38: info levitamine elektroonilisel teel; info levitamine ja
edastamine telefoni vahendusel olemasoleva ning taotleja poolt täiustatava
andmebaasi põhjal.
Klass 42: nimestike, telefoniraamatute ja teatmeinfo koostamine
ning nende kandmine magnetkandjatele, diskettidele, kassettidele ja
ketastele; infoedastuseks ja levitamiseks kasutatavatele arvutivõrkudele
juurdepääsu võimaldamine, andmesidevõrkudega seotud programmeerimine, Interneti ajakohastamis- ja arendusteenused, sh Interneti
kodulehekülgede valmistamine, ajakohastamine ja arendamine; arvuti
andmebaaside ja arvutivõrkude kasutusaja üürimine.
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(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39848
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300939
Taotl kuup
17.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)

(732) Omanik: AS Severi Kaubandus
Peterburi tee 56 h, 11415 Tallinn, EE
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas,
vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39851
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300985
Taotl kuup
26.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)
(732) Omanik: Salemanko OÜ
Vaablase 30a, 12916 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: rehvide jae- ja hulgimüük teenusena (kolmandatele
isikutele).

Klass 37: ehitustegevus, remont ja paigaldustööd; rehvide
paigaldamine, remont; sõidukite hooldus ja remont.

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna LEHT kasutamiseks.
(732) Omanik: Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: ajalehed, ajakirjad, brošüürid, trükised, elektroonilised väljaanded.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39849
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300942
Taotl kuup
17.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

MOOG
(732) Omanik: Federal-Mogul Products, Inc.
26555 Northwestern Highway, Southfield,
Michigan 48034, US
(740) Esindaja: Arvo Salumäe
(511)8 Klass 12: autode osad ja manused, peamiselt

konstruktsioonilise ratta vedrustuse ja roolimise komponendid; vedrud, amortisaatorid ja roolimise ning koormuse stabilisaatorid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39850
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200300984
Taotl kuup
26.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39852
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301004
Taotl kuup
30.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna KAUBAMAJA kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: oranž, valge.
(732) Omanik: Tallinna Kaubamaja AS
Gonsiori 2, 10143 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 35: erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks
teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu
vaadelda ja osta, sh Interneti või mõne muu andmeside vahendusel; kaupade
demonstreerimine; ärialane juhtimine; reklaam, sh Interneti või mõne muu
andmeside vahendusel; müügikampaaniad; turu-uuringud; omahinnaanalüüsid; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid;
andmetöötlus arvuti abil; andmebaasidesse info kogumine, süstematiseerimine ja talletamine; andmebaasidest info väljastamine; äritegevuse
siirdeteenused; eksport-import.
Klass 36: kapitalimahutused; investeeringud; kinnisvara
üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine; kinnisvara haldamine, juhtimine; majanduslik sponsorlus; järelmaksuga müük.
Klass 41: praktiline väljaõpe; koolitus, täiendkoolitus, koolitus
arvuti abil; lõbustus, meelelahutus.
Klass 43: toitlustusteenused; kohvikud, sh Internetikohvikud;
baariteenused; restoranid; koosolekuruumide üürimine, rentimine.
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Reg nr
39853
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301008
Taotl kuup
30.06.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(732) Omanik: AS Automeister
Kadaka tee 187, 12618 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 37: autode hooldus ja remont, pesemine, puhastamine;
autode hooldusjaamad; autopesulad; rehvide protekteerimine, vulkaniseerimine.

(540)

TENSIOTRACE
(732) Omanik: Jüri Kaik
Sõpruse pst 192-198, 13423 Tallinn, EE
Jaanus Lass
Kauge 10-4, 11215 Tallinn, EE
Kalju Meigas
Metsanurga 31, 11617 Tallinn, EE
Mart-Rein Rosmann
Pae 53-22, 13621 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 10: kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja
-riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad;
silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid;
vererõhumõõtmisaparaadid ja arteriaalvererõhumõõturid (k.a elektroonilised), hemomeetrid, hemotsütomeetrid, vereanalüüsiaparaadid, arstiriistakohvrid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39854
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301023
Taotl kuup
02.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39856
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301053
Taotl kuup
07.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

Vesmaco
(732) Omanik: OÜ Vesmaco
Tööstuse 95-21, 10416 Tallinn, EE
(511)8 Klass 19: klaasplastist heitveemahutid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39857
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301067
Taotl kuup
08.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

(540)

CARSTOP
(732) Omanik: AS Automeister
Kadaka tee 187, 12618 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 37: autode hooldus ja remont, pesemine, puhastamine;
autode hooldusjaamad; autopesulad; rehvide protekteerimine, vulkaniseerimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39855
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301024
Taotl kuup
02.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(526) Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei
anna ainuõigust sõna COPY kasutamiseks.
(591) Värvide loetelu: valge, punane, sinine.
(732) Omanik: Karin Kruus
Põhja pst 8-43, 50605 Tartu, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 16: paber, papp, kartong ja nendest valmistatud tooted;
tarbe- ja kontoripaber, sh printeripaber, trükipaber, koopiapaber, faksipaber,
märkmepaber, joonistuspaber, kalka, kartongid ja värviline paber; kirja- ja
kantseleitarbed.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup
(210) Taotl nr

39858
08.09.2004
M200301095
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(220) Taotl kuup
16.07.2003
(181) Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
(442) Avaldam kuup
03.05.2004

(732) Omanik: Studio Moderna OÜ
Räägu 8, 10620 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei

(540)

kuulu teistesse klassidesse; trükised, köitematerjal; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a
mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist, sh täispuhutavad
madratsid, õhkmadratsid, õhkpadjad; vooditarbed (v.a voodipesu).
Klass 21: maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist
või sellega kaetud); kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid), harjamaterjal;
puhastus- ja koristustarbed; põrandakaabitsad; töötlemata või pooltöödeldud
klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu
teistesse klassidesse.
Klass
35: reklaam; reklaamiagentuurid; kaubandusteabeagentuurid; e-kaubandus; müügikampaaniad on-line-süsteemide
kaudu; impordi-ekspordiagentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; poeakende ja vitriinide
kujundamine; kaupade turustamine, marketing; telereklaam; Internetireklaam, postimüügireklaam; telefonireklaam; reklaamtekstide ja klippide
ettevalmistamine ja avaldamine; näidiste ja proovide levitamine; oksjonid,
enampakkumised; ärijuhtimine; müügikampaaniad; messide korraldamine
äri- või reklaamieesmärgil; reklaampindade üürimine; välisreklaam;
turu-uuringud; ärialased küsitlused, päringud, äriinfo, äriuuringud,
spetsialisti ärialased konsultatsioonid.

(732) Omanik: IKOON OÜ
Lastekodu 5-14, 10115 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; esmajoones meelelahutuslikud telesaated, filmistuudiod,
filmide tootmine, filmide produtseerimine, filmide üürimine, fotograafia,
etenduste lavastamine, diskoteenused, elektronraamatute ja -ajakirjade
kirjastamine arvutivõrgus, esinemiste korraldamine, kinode seadmestamine,
kinofilmide laenutamine, seminaride ja konverentside korraldamine,
kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine, videofilmide montaaž, raadio
meelelahutussaated, tekstide kirjastamine, tõlkimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39859
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301099
Taotl kuup
17.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

KANGARO
(732) Omanik: KANIN (INDIA) PVT. LTD.
PLOT No. 79, SECTOR-25, FARIDABAD 121004,
IN
(740) Esindaja: Anfia Morna
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
39860
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301108
Taotl kuup
18.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39861
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301110
Taotl kuup
18.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(540)

TV-st TUTTAV
(732) Omanik: Studio Moderna OÜ
Räägu 8, 10620 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised, köitematerjal; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a
mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist, sh täispuhutavad
madratsid, õhkmadratsid, õhkpadjad; vooditarbed (v.a voodipesu).
Klass 21: maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist
või sellega kaetud); kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid), harjamaterjal;
puhastus- ja koristustarbed; põrandakaabitsad; töötlemata või pooltöödeldud
klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu
teistesse klassidesse.
Klass
35: reklaam; reklaamiagentuurid; kaubandusteabeagentuurid; e-kaubandus; müügikampaaniad on-line-süsteemide
kaudu; impordi-ekspordiagentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; poeakende ja vitriinide
kujundamine; kaupade turustamine, marketing; telereklaam; Internetireklaam, postimüügireklaam; telefonireklaam; reklaamtekstide ja klippide
ettevalmistamine ja avaldamine; näidiste ja proovide levitamine; oksjonid,
enampakkumised; ärijuhtimine; müügikampaaniad; messide korraldamine
äri- või reklaamieesmärgil; reklaampindade üürimine; välisreklaam;
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turu-uuringud; ärialased küsitlused, päringud, äriinfo, äriuuringud,
spetsialisti ärialased konsultatsioonid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39862
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301150
Taotl kuup
25.07.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
03.05.2004

(732) Omanik: SIA "STORA ENSO PACKAGING"
Tiraines iela 5, LV-1058 Riga, LV
(740) Esindaja: Tarmo Rosman
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
mängukaardid; trükitüübid; klišeed.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)

Reg nr
39865
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301196
Taotl kuup
08.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)
(732) Omanik: Ambassador OÜ
Kirsi 8-109, 10616 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 16: trükised, sh ajakirjad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39863
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301193
Taotl kuup
07.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(732) Omanik: SIA "STORA ENSO PACKAGING"
Tiraines iela 5, LV-1058 Riga, LV
(740) Esindaja: Tarmo Rosman
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
mängukaardid; trükitüübid; klišeed.

(540)

HAANJAMEHE
KUNSTITEGU
(732) Omanik: Pintmann Vara OÜ
Jüri 22a, 65608 Võru, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 25: rõivad, peakatted, jalatsid.
Klass 41: kunstilaagrid; loovuslaagrid;

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39866
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301200
Taotl kuup
08.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)

praktiline väljaõpe,
treening; juhendamisteenused; kultuuri- ja haridusnäituste ning konkursside
korraldamine; seminaride ja konverentside korraldamine ja läbiviimine;
puhkelaagriteenused (meelelahutus).
Klass 43: puhkelaagriteenused (majutus); hotellid; motellid;
matkakodud; laagriplatsiteenused; koosolekuruumide üürimine, rentimine;
toitlustusteenused.

(732) Omanik: OÜ Massuno-Bio
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39864
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301195
Taotl kuup
08.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

Reg nr
39867
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301213
Taotl kuup
12.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.06.2004

(540)

(540)

eBox

MARHABA
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(732) Omanik: AS MARHABA
Uus 7, 10111 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 39: transport (veondus);

kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine, sh turismikontorid, -bürood, reiside
reserveerimine ja ettetellimine, reisijate vedu, reisijate saatmine, vaatamisväärsustega tutvumine (turism), turismiinfo, huvireisikorraldus, merereiside
korraldamine, transpordiinfo, transpordi, sõidukite ettetellimine ja
reserveerimine, taksotransport, bussitransport.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39868
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301290
Taotl kuup
29.08.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

Andres Pulges
Nisu 5, 50407 Tartu, EE
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad
joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39870
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301336
Taotl kuup
05.09.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)

(540)

(732) Omanik: OÜ Estmilk Production
Ravila 3a, 11621 Tallinn, EE
(511)8 Klass 29: piim ja piimatooted.

(732) Omanik: Pintmann Vara OÜ
Jüri 22a, 65608 Võru, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 20: puit-, kips- või plastkujud; puidust, vahast, kipsist või
plastist kunstiteosed; teokarbid, loomasarved.
Klass 35: reklaam; ärialaste konkursside korraldamine;
äriuuringud; tehnoloogilise siirde äriline nõustamine; äritegevuse siirdeteenused; eksport-import.
Klass 41: spordi- ja kultuurialane tegevus; haridus- ja
meelelahutusvõistluste korraldamine ja läbiviimine; kultuuriliste ja
hariduslike konkursside ja näituste korraldamine; seminaride ja konverentside korraldamine ja läbiviimine; kontsertesinemised elavettekandena.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; tootekujundus; disain.
Klass 44: tervishoid; taastusravipansionaadid; maastikukujundus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39869
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301321
Taotl kuup
02.09.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)

SEMINARI
(732) Omanik: Mihkel Zilmer
Puusepa 37, 50406 Tartu, EE

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
39871
Reg kuup
08.09.2004
Taotl nr
M200301451
Taotl kuup
22.09.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
Avaldam kuup
01.07.2004

(540)

PILGRIM
(732) Omanik: Pilgrim Group OÜ
Roostiku 33/2
Tiskre, 13516 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: ajakirjad, ajalehed, albumid,

brošüürid, etiketid,
fotod, päevapildid, graafikatrükised, kalendrid, karbid, kataloogid,
kirjutusvahendid, koolitarbed, käsiraamatud, maalid, molbertid, mapipaber,
papp, kartong, piletid, postkaardid, portreed, raamatud, raamatuköited,
templid, pitsatid, ümbrikud.
Klass 35: kaubandus ja reklaamnäituste korraldamine,
kaubandus ja tööstusalane juhtimisabi, messide korraldamine äri või
reklaami eesmärgil, pressiülevaateteenused, raadioreklaam, reklaam,
reklaamiagentuur, müügikampaaniad, turu-uuringud, äritegevuse juhtimisabi, välireklaam, telereklaam, reklaampindade üürimine.
Klass 41: ballide ja tantsupidude korraldamine, fotograafia,
haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine, kasvatus- ja haridusteenused, klubiteenused, kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine, pidude
korraldamine, raamatute kirjastamine ja avaldamine, tekstide kirjastamine
ja avaldamine, tõlkimine, televisiooni meelelahutussaated.

(111)
(151)
(210)
(220)

Reg nr
Reg kuup
Taotl nr
Taotl kuup

39872
08.09.2004
M200301470
24.09.2003
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(181) Kehtivuse lõppemise kuup 08.09.2014
(442) Avaldam kuup
01.07.2004
(540)

LOWARA
(732) Omanik: Hekes Eesti OÜ
Mere tee 12, Tabasalu alevik, Harku vald,
76901 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 35: omahinnaanalüüsid; arvepidamine;

efektiivsuse
(saavutusvõime, teovõime) ekspertiisid; hanketeenused teistele ettevõtetele
(kaupade ja teenuste ostmine); impordi-ekspordikontorid, -agentuurid;
kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaubandus- või tööstusalane
juhtimisabi; kaubandusteabeagentuurid; kaupade demonstreerimine;
ärialased spetsialistikonsultatsioonid; kontorimasinate ja -sisseseadete
rentimine, üürimine; majandusprognoosid; maksudokumentatsiooni
koostamine; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; müürilehtede
ülespanemine, üleskleepimine; näidiste (proovide) levitamine; oksjonid,
enampakkumised; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; majandusprognoosid; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; raamatupidamine; reklaam; reklaammaterjali üürimine; reklaamtekstide ettevalmistamine; sekretäriteenused; telefonivastamisteenused (kättesaamatute
abonentide puhul); turu-uuringud; äriuuringud; välisreklaam; tööjõu
värbamine; hotellide ärialane juhtimine; ärialased küsitlused, päringud;
ärialased uuringud; äriinfo; äritegevuse hindamine; äritegevuse juhtimisabi;
äritegevuse juhtimiskonsultatsioonid; äritegevuse juhtimise ja korraldamise
konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise nõustamine; äritegevuse siirdeteenused; äriuuringud; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele),
sh veepumpade müük.
Klass 37: ehitus; ehitiste isolatsioonitööd, isoleerimine; ehitiste
niiskuskaitse; ehitiste puhastamine (seestpoolt); ehitiste puhastamine
(välispinnad); ehitusjärelevalve; ehitusseadmete, -masinate üürimine;
ehitusteave, -info; ekskavaatorite üürimine; elektriseadmete paigaldus ja
parandus; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; ehitusteave; remonditeave; ehitusjärelevalve; kaevandamine, mäetööd; kaevude puurimine;
katelde puhastus ja parandus; korrosioonikaitse, -tõrje; kütteseadmete
paigaldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont;
mootorsõidukite hooldus ja remont; mähkmete puhastus; niisutusseadmete
paigaldus ja parandus; parandus, ümberehitus (kulunud või osaliselt
hävinud masinate); parandus, ümberehitus (kulunud või osaliselt hävinud
mootorite); puhastusmasinate, -seadmete üürimine; pumpade parandamine,
parandus; põletite hooldus ja parandus; remonditeave; tõstukite rentimine,
üürimine; sadamaehitustööd; sõidukihooldus; sõidukite määrimine,
õlitamine; sõidukite remont; tehaste, vabrikute ehitamine; torujuhtmete
ehitus ja hooldus; tõstukite paigaldus ja parandus; buldooserite üürimine,
rentimine; ehitusseadmete üürimine, rentimine; ekskavaatorite üürimine,
rentimine.
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IV. REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED VÕI PARANDUSED
KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE
(111)
07603
08789
08792
09060
09511
10011
10107
10279
10741
11797
11983
12271
12989
12998
13000
13001
13004

(181)
24.11.2014
05.10.2014
01.10.2014
27.01.2015
12.05.2015
26.08.2014
26.11.2014
25.09.2014
17.01.2015
03.12.2014
06.11.2014
06.11.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014

13014
13027
13209
13409
13415
13416
13418
13420
13443
13456
13461
13549
13550
13557
13578
13579
13580

12.09.2014
12.09.2014
12.08.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014

13581
13587
14034
14092
14093
14452
14547
14624
15447
16072
16411
16412
16413
16414
16415

14.10.2014
14.10.2014
16.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
11.01.2015
16.01.2015
26.01.2015
06.04.2015
29.06.2015
14.08.2015
14.08.2015
14.08.2015
14.08.2015
14.08.2015

KAUBAMÄRGI LITSENTSIMINE
LITSENTSIANDMETE KUSTUTAMINE
Reg nr:
Litsentsisaaja:
Registrikande jõustumise kuupäev:

11818
Tarchominskie Zakłady Farmaceutyczne “POLFA” Spółka Akcyjna,
ul. A. Fleminga 2, Warszawa, PL
02.08.2004

Reg nr:
Litsentsisaaja:
Registrikande jõustumise kuupäev:

35712
OÜ ELVES, Tule põik 1, 76505 Saue, EE
04.07.2004

KAUBAMÄRGI PANTIMINE
Reg nr:
Pandipidaja andmed:
Pandi rahalise väärtuse suurus:
Pandiga tagatud nõude suurus:
Pandi järjekorra number:
Registrikande jõustumise kuupäev:

22494
Nordea Bank Finland Plc, Aleksanterinkatu 36, 00020 Nordea, FI
4 500 000 EEK
Registerpandiga on tagatud kõik pandipidaja nõuded kaubamärgiomaniku vastu,
mis tulenevad nende vahel sõlmitud ja tulevikus sõlmitavatest võlaõiguslikest
lepingutest
Esimene
01.09.2004
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KAUBAMÄRGI VÕÕRANDAMINE

Reg nr

Uus omanik

Registrikande
jõustumise
kuupäev

08530

Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL

04.08.2004

12426

Beta Film GmbH, Münchenerstrasse 101 Z, 85737 Ismaning, DE

26.08.2004

13165

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, Bonnstr. 12, D-50226 Frechen, DE

06.08.2004

14984

BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

17.08.2004

16786,
16787

Sebago International Limited, 9341 Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 49351, US

23.08.2004

17721

Sebago International Limited, 9341 Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 49351, US

23.08.2004

19594

Fleming AS, Kopli 68, 10412 Tallinn, EE

04.08.2004

19963,
19964

Home Box Office, Inc., a Delaware Corporation, 1100 Avenue of the Americas,
New York, New York 10036, US

03.09.2004

19967

BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

17.08.2004

19970

BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

17.08.2004

20775

Beta Film GmbH, Münchenerstrasse 101 Z, 85737 Ismaning, DE

26.08.2004

21267

HOOVER ITALIANA S.p.A., Via Cernuschi, 6, Monza (Milano), IT

16.08.2004

21363

NEW VISION AS, Pärnu mnt 142 A, 11317 Tallinn, EE

03.09.2004

21512

ZAO “EUROPA PLUS”, Akademika Koroleva street, 19, 127427 Moscow, RU

24.08.2004

22126

Home Box Office, Inc., a Delaware Corporation, 1100 Avenue of the Americas,
New York, New York 10036, US

03.09.2004

23246

OÜ ALVORO, Pärnu mnt 386, 11612 Tallinn, EE

01.09.2004

23669

Norgips OÜ, Narva mnt 11e, 10151 Tallinn, EE

23.08.2004

3000230004

SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, US

18.08.2004

30504

SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, US

18.08.2004

33051

DUTCH LOFT B.V., Rijn 20, 2491 BG s'-Gravenhage, NL

06.09.2004

33227

Open Joint Stock Company with Foreign Investments “BOLSHEVIK”,
15, Leningradsky prospect, 125040 Moscow, RU

26.08.2004

34724

SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, US

18.08.2004

37375

OÜ Falkonett Metall, Pärnu mnt 22, 13518 Tallinn, EE

23.08.2004
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KAUBAMÄRGI ÜLEMINEK
Reg nr

Uus omanik

Registrikande
jõustumise
kuupäev

07460

Parker Intangibles LLC, 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, Ohio 44124, US

26.08.2004

10107

Sterling Fluid Systems (Germany) GmbH, Lindenstrasse 170, D-25524 Itzehoe, DE

16.08.2004

11071

BasicNet S.p.A., Largo M. Vitale 1, 10152 Torino, IT

26.08.2004

1284012843

Kraft Foods Deutschland GmbH, Langemarckstrasse 4-20, D-28199 Bremen, DE

27.08.2004

1294912951

Kraft Foods Deutschland GmbH, Langemarckstrasse 4-20, D-28199 Bremen, DE

27.08.2004

13027

V&S Finland Oy, Itälahdenkatu 15-17, FI-00210 Helsinki, FI

17.08.2004

13254

Kraft Foods Deutschland GmbH, Langemarckstrasse 4-20, D-28199 Bremen, DE

27.08.2004

13374

Kraft Foods Deutschland GmbH, Langemarckstrasse 4-20, D-28199 Bremen, DE

27.08.2004

13880

Kraft Foods Deutschland GmbH, Langemarckstrasse 4-20, D-28199 Bremen, DE

27.08.2004

18564

Kraft Foods Deutschland GmbH, Langemarckstrasse 4-20, D-28199 Bremen, DE

27.08.2004

19480

Kraft Foods Deutschland GmbH, Langemarckstrasse 4-20, D-28199 Bremen, DE

27.08.2004

20162,
20163

Church & Dwight Co., Inc., 469 North Harrison Street, Princeton,
New Jersey 08543, US

18.08.2004

25876

Church & Dwight Co., Inc., 469 North Harrison Street, Princeton,
New Jersey 08543, US

18.08.2004

MUUD REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

Reg nr

Muudetud andmed

Registrikande
jõustumise
kuupäev

06589

Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn, EE

03.09.2004

07714

CASE VINICOLE DI SICILIA S.p.A., Via Vincenzo Florio 1, 91025 Marsala, Trapani, IT

06.09.2004

08464

AVON PRODUCTS, INC., 1345 Avenue of the Americas,
New York, N.Y. 10105-0196, US

06.08.2004

10011

F. L. Smidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 Valby, DK

18.08.2004

11797

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River Road, Schenectady, New York, US

25.08.2004

12412

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

1241412416

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

12418

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

12420

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004
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Muudetud andmed

Registrikande
jõustumise
kuupäev

12676

MERIAL LLC, 3239 Satellite Boulevard, Duluth, GA 30096, US

17.08.2004

13137

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

13550

Johann Becher oHG Likörfabrik, Universitätsstraße 91, 50931 Köln, DE

16.08.2004

14452

OÜ GREIF, Vallikraavi 4, 51003 Tartu, EE

27.08.2004

15394

Johann Becher oHG Likörfabrik, Universitätsstraße 91, 50931 Köln, DE

16.08.2004

15447

Victorinox A.G., Schmiedgasse 57, 6438 Ibach-Schwyz, CH

30.08.2004

16856

Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1, D-84144 Geisenhausen, DE

05.08.2004

16858

Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1, D-84144 Geisenhausen, DE

05.08.2004

17101

Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn, EE

03.09.2004

17789

Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1, D-84144 Geisenhausen, DE

05.08.2004

17805,
17806

Saucony, Inc., 13 Centennial Drive, P.O. Box 6046, Peabody, Massachusetts 01961, US

01.09.2004

18914

Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1, D-84144 Geisenhausen, DE

05.08.2004

22350

Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Petneházy Utca 2-4, H-1139 Budapest, HU

01.09.2004

22494

AS OSKAR LT, Saarepeedi küla, Saarepeedi vald, 70201 Viljandi maakond, EE

01.09.2004

23412

Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Petneházy Utca 2-4, H-1139 Budapest, HU

01.09.2004

27487

Vendi Oy, P.O. Box 6, 36601 Pälkäne, FI

24.08.2004

31004,
31005

Johann Becher oHG Likörfabrik, Universitätsstraße 91, 50931 Köln, DE

16.08.2004

32732

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

33445

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

34939

CGEA ONYX, 163/169 avenue Georges Clémenceau, Parc des Fontaines,
92000 Nanterre, FR

17.08.2004

3497934985

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

35343

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

35449

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

36287

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

36299

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

36300,
36301

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

36584

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

36631

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

36960,
36961

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004

37512

Alcon Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH

19.08.2004
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Reg nr

Muudetud andmed

Registrikande
jõustumise
kuupäev

25981

Klass 9: elektroonika-, optika-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli- ja õppeaparatuur ja -seadmed, heli, kujutiste
või andmete salvestus-, edastus-, töötlus- ja taasesitusaparatuur, magnetilised ja optilised andmekandjad,
müügiautomaadid ja müntkäitatavate aparaatide mehhanismid, andmetöötlusseadmed ja arvutid; kõik ülaltoodud
kaubad on telekommunikatsioonialased või kasutatavad telekommunikatsiooni müügiedenduse otstarbel (k.a mis
tahes kliendilojaalsuse, motiveerimise või reklaamitegevusega seonduvalt), kusjuures müügiedendus ei puuduta
naftatooteid.
Klass 16: trükitooted, instruktsiooni- ja õppematerjalid, kontoritarbed (v.a mööbel); kõik ülaltoodud kaubad on
telekommunikatsioonialased või kasutatavad telekommunikatsiooni müügiedenduse otstarbel (k.a mis tahes
kliendilojaalsuse, motiveerimise või reklaamitegevusega seonduvalt), kusjuures müügiedendus ei puuduta
naftatooteid.
Klass 36: finantsteenused, v.a krediitkaarditeenused, kinnisvarateenused; kõik ülaltoodud teenused on
telekommunikatsioonialased või osutatavad telekommunikatsiooni müügiedenduse otstarbel (k.a mis tahes
kliendilojaalsuse, motiveerimise või reklaamitegevusega seonduvalt), kusjuures müügiedendus ei puuduta
naftatooteid.
Klass 37: ehitusteenused, hooldus- ja remonditeenused; telekommunikatsiooniseadmete paigaldustööd; kõik
ülaltoodud teenused on telekommunikatsioonialased või osutatavad telekommunikatsiooni müügiedenduse otstarbel
(k.a mis tahes kliendilojaalsuse, motiveerimise või reklaamitegevusega seonduvalt), kusjuures müügiedendus ei
puuduta naftatooteid.
Klass 38: telekommunikatsioon, telekommunikatsiooniaparatuuri üürimine; ülaltoodud teenused on osutatavad
ka telekommunikatsiooni müügiedenduse otstarbel (k.a mis tahes kliendilojaalsuse, motiveerimise või
reklaamitegevusega seonduvalt), kusjuures müügiedendus ei puuduta naftatooteid.
Klass 41: väljaõpe ja meelelahutus, spordi- ning kultuuriüritused, tekstide (v.a reklaamtekstide) kirjastamine ja
avaldamine; kõik ülaltoodud teenused on telekommunikatsioonialased või osutatavad telekommunikatsiooni
müügiedenduse otstarbel (k.a mis tahes kliendilojaalsuse, motiveerimise või reklaamitegevusega seonduvalt),
kusjuures müügiedendus ei puuduta naftatooteid.
Klass 42: arvutiprogrammeerimine, andmebaasiteenused, andmetöötlusseadmete ja arvutite üürimine;
telekommunikatsiooniseadmete väljatöötamine ja projekteerimine; kõik ülaltoodud teenused on
telekommunikatsioonialased või osutatavad telekommunikatsiooni müügiedenduse otstarbel (k.a mis tahes
kliendilojaalsuse, motiveerimise või reklaamitegevusega seonduvalt), kusjuures müügiedendus ei puuduta
naftatooteid.

04.08.2004

Reg nr

Muudetud andmed

Registrikande
jõustumise
kuupäev

17721

Martina Böckler-Lorvi

23.08.2004

17805,
17806

Aivo Arula

01.09.2004

19594

Elle Mellik

04.08.2004

19963,
19964

Alla Hämmalov

03.09.2004

22126

Alla Hämmalov

03.09.2004

22350

Aivo Arula

01.09.2004

23412

Aivo Arula

01.09.2004

08530

Urmas Kernu

04.08.2004

12412

Martina Böckler-Lorvi

19.08.2004

1241412416

Martina Böckler-Lorvi

19.08.2004

12418

Martina Böckler-Lorvi

19.08.2004

12420

Martina Böckler-Lorvi

19.08.2004

12676

Martina Böckler-Lorvi

17.08.2004

13137

Martina Böckler-Lorvi

19.08.2004

31004,
31005

Olga Treufeldt

16.08.2004

13550

Olga Treufeldt

16.08.2004

34724

Martina Böckler-Lorvi

18.08.2004

15394

Olga Treufeldt

16.08.2004

16786,
16787

Martina Böckler-Lorvi

23.08.2004

Parandus Eesti Kaubamärgilehele 9/2004:
Avaldatud andmed

3632436526

Actavis AD, 2 Kniaginia Maria Louisa Blvd.,
Business Centre TSUM, 1000-Sofia, BG

Õiged andmed

36324
36525,
36526

Actavis AD, 2 Kniaginia Maria Louisa Blvd.,
Business Centre TSUM, 1000-Sofia, BG
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REGISTREERINGU ANDMETE PARANDUSED
Reg nr

09894

Parandatavad andmed

Kemira Argo Oy, Porkkalankatu 3,
SF-00180 Helsinki, FI

Parandatud andmed

Kemira Agro Oy, Porkkalankatu 3,
SF-00180 Helsinki, FI

KAUBAMÄRGITUNNISTUSE DUPLIKAADI VÄLJAANDMINE

Reg nr

36005

Kaubamärgitunnistuse
duplikaadi väljaandmise
kuupäev

11.08.2004
KAUBAMÄRGI KUSTUTAMINE REGISTRIST

“Kaubamärgiseaduse” paragrahvi 51 lõike 1 alusel on registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:
Reg nr

07893
07900
07919
07922
07993
08163
08990
09683
09904
09922
10608

Kustutamise jõustumise
kuupäev

01.02.2004
04.01.2004
25.12.2003
18.01.2004
10.02.2004
04.01.2004
27.02.2004
16.01.2004
04.02.2004
16.01.2004
14.01.2004

10955
10961
11023
11178
11618
11816
12241
13022
13931

19.12.2003
25.12.2003
07.01.2004
25.12.2003
01.02.2004
23.12.2003
16.12.2003
14.12.2003
31.01.2004

“Kaubamärgiseaduse” paragrahvi 51 lõike 2 alusel on registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:
Reg nr

28464

Reg nr

26938

Kustutamise jõustumise
kuupäev

17.08.2004

Viide kustutamise aluseks olevale seadusesättele, juriidilisele faktile
ja/või kohtuotsusele

Kustutatud 03.08.2004 kauba- ja teenindusmärkide registrist Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni otsuse
nr 728-o 08.04.2004 alusel

Kustutamise
jõustumise kuupäev

03.08.2004

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 10/2004
V.
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RIIKLIKUD EMBLEEMID, AMETLIKUD KONTROLL- JA GARANTIIMÄRGID NING
RAHVUSVAHELISTE VALITSUSTEVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE EMBLEEMID,
NIMETUSTE LÜHENDID JA NIMETUSED, MIDA KAITSTAKSE TÖÖSTUSOMANDI
KAITSE PARIISI KONVENTSIOONI ARTIKLI 6 TER ALUSEL
Avaldatakse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter lõike 3 alusel

V.

STATE EMBLEMS, OFFICIAL HALLMARKS INDICATING CONTROL AND WARRANTY,
AND EMBLEMS, ABBREVIATIONS AND NAMES OF INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS THAT ARE PROTECTED UNDER ARTICLE 6 TER OF THE
PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY
To be published under Article 6 ter(3) of the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property

1. Patendiamet teatab, et vastavalt Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) 26. juuli 2004
noodile nr C.7061-55.1 taotletakse "Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni" artiklis 6 ter sätestatud
kaitset Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituudi nimele, lühendile ning embleemile.
2. Patendiamet teatab, et vastavalt Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) 4. augusti 2004
noodile nr C.7067-55.1 taotletakse "Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni" artiklis 6 ter sätestatud
kaitset Euroopa Keskpanga nimele, lühendile ning embleemile kahekümnes ametlikus Euroopa Liidu
keeles.
3. Patendiamet teatab, et vastavalt Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) 9. juuli 2004
noodile nr C.7055-55.1 CYP taotletakse "Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni" artiklis 6 ter
sätestatud kaitset Küprose Vabariigi Ettevõtete Registriasutuse Intellektuaal- ja Tööstusomandi Sektsiooni
nimele inglise ja prantsuse keeles ning embleemile.
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Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituudi nimi, lühend ning embleemi reproduktsioon:

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 10/2004
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Euroopa Keskpanga nimi, lühend ning embleemi reproduktsioon:
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Küprose Vabariigi Ettevõtete Registriasutuse Intellektuaal- ja Tööstusomandi Sektsiooni nimi inglise ja
prantsuse keeles ning embleemi reproduktsioon:
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VI. KAUBAMÄRGIALASED ÕIGUSAKTID JA MUU INFO
RIIKLIKUS PATENDIVOLINIKE REGISTRIS REGISTREERITUD PATENDIVOLINIKE NIMEKIRI
(seisuga 4. august 2004)
Register on asutatud 1. septembril 2001. a Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2001. a määrusega nr 271 “Riikliku
patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (RT I 2001, 70, 426) patendivoliniku seaduse § 21 alusel
(RT I 2001, 27, 151).

TEGEVUSVALDKOND: KAUBAMÄRK, TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS JA GEOGRAAFILINE TÄHIS

Arno ANIJALG

OÜ USTERVALL
Raekoja plats 16
51004 Tartu
pk 21, 50002 Tartu
telefon: 744 1980
telefaks: 744 1785
e-post: anijalg@ustervall.ee
http://www.ustervall.ee
võõrkeeled: saksa, vene

Aivo ARULA

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Tähe 94
50107 Tartu
telefon: 738 3051
telefaks: 738 3055
e-post: info@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Martina
BÖCKLER-LORVI

Juhan HÄMMALOV

OÜ Intels
Riia 11-3
51010 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intelses@estpak.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene

Uno JÄÄGER

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Rüütli 51A, 80010 Pärnu
telefon: 447 1021
telefaks: 447 1001
GSM:
551 1758
e-post: uno@estpak.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene

Sirje KAHU

OÜ USTERVALL
Raekoja plats 16
51004 Tartu
pk 21, 50002 Tartu
telefon: 744 1980
telefaks: 744 1785
e-post: skahu@ustervall.ee
http://www.ustervall.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Lembit KALEV

Patendibüroo ROOSILLA OÜ
Järveotsa tee 39-61
13520 Tallinn
telefon: 657 1722, 657 5381
telefaks: 657 5381
GSM:
511 9951
e-post: roosilla@roosilla.ee
http://www.roosilla.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Urmas KAULER

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: kauler@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome

OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome

Indrek EELMETS

OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome

Alla HÄMMALOV

OÜ Intels
Riia 11-3
51010 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intelses@estpak.ee
võõrkeeled: inglise, poola, vene

154
Urmas KERNU

Ljubov KESSELMAN
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AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, saksa,
soome, vene

Raivo KOITEL

Mart Enn KOPPEL

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: turvaja@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: saksa, vene

Jüri KÄOSAAR

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Tähe 94
50107 Tartu
telefon: 738 3051
telefaks: 738 3055
e-post: info@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Kalev KÄOSAAR

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Peterburi tee 46
11415 Tallinn
telefon: 637 9484
telefaks: 637 9485
e-post: kalev.kaosaar@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Reet MAASIKAMÄE

OÜ Kaitsepurus
Mulla 4-3
10611 Tallinn
telefon: 673 9097, 633 2798
telefaks: 677 4844
e-post: purus@online.ee
purus@hot.ee
http://www.hot.ee/purus/
võõrkeeled: inglise, vene

Raivo MATSOO

RM Hirvela Patendibüroo OÜ
Saku 15, 11314 Tallinn
telefon: 614 0816
telefaks: 614 0818
e-post: hirvela@online.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Elle MELLIK

AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene

OÜ Kesna
Tedre 77-52
10616 Tallinn
telefon: 660 8068
telefaks: 660 8069
e-post: kesna@online.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Marina KESSELMAN OÜ Kesna
Tedre 77-52
10616 Tallinn
telefon: 660 8068
telefaks: 660 8069
e-post: kesna@online.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene
Heinu KOITEL

Heinrich KRUPP

Patendi- & Kaubamärgibüroo
Koitel OÜ
Tartu mnt 65
10115 Tallinn
pk 1759, 10902 Tallinn
telefon: 603 3260
telefaks: 603 3261
e-post: koitel@koitel.ee
http://www.koitel.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene
Patendi- & Kaubamärgibüroo
Koitel OÜ
Tartu mnt 65
10115 Tallinn
pk 1759, 10902 Tallinn
telefon: 603 3260
telefaks: 603 3261
e-post: koitel@koitel.ee
http://www.koitel.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene

Patendibüroo Koppel OÜ
Kajaka 4-10
11317 Tallinn
telefon: 677 4136
telefaks: 677 4138
e-post: info@koppelpb.com
http://www.koppelpb.com
võõrkeeled: inglise, vene, soome
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Lembit MITT

AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Ott MOORLAT

OÜ Moorlat & Ko
Patendibüroo
pk 723, 12902 Tallinn
telefon: 655 0450, 654 2844
telefaks: 654 2844
e-post: ott.moorlat@moorlat.ee
http://www.moorlat.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Anfia MORNA

Tõnu NELSAS

Jüri OLT

Jaak OSTRAT

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: morna@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Tähe 94, 50107 Tartu
telefon: 738 3051
telefaks: 738 3055
e-post: info@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, saksa,
soome, vene

OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, saksa,
soome, vene
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OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene

Anneli PUNGAS

OÜ Synest
pk 977, 13402 Tallinn
telefon: 660 9786
telefaks: 660 9787
e-post: anneli@synest.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene,
prantsuse, soome, rootsi

Toom PUNGAS

OÜ Synest
pk 977, 13402 Tallinn
telefon: 660 9786
telefaks: 660 9787
e-post: toom@synest.ee
võõrkeeled: inglise, saksa,
soome, vene

Kaie PUUR

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Tähe 94
50107 Tartu
telefon: 738 3051
telefaks: 738 3055
e-post: info@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Riina PÄRN

OÜ Intels
Riia 11-3
51010 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intelses@estpak.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Tarmo ROSMAN

Rosman ja Partnerid OÜ
pk 652, 12602 Tallinn
telefon: 656 1450
telefaks: 656 1450
e-post: tarman@cc.ttu.ee
võõrkeeled: saksa, inglise, ungari,
vene

Arvo SALUMÄE

OÜ Amende Patendibüroo
Raua 65
10152 Tallinn
telefon: 648 6125
telefaks: 641 0174
e-post: amende@hot.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, soome,
vene
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Almar SEHVER

AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Harald TEHVER

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: tehver@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene

Olga TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: olga@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Enn URGAS

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: urgas@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Juta-Maris UUSTALU OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, vene
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LIST OF PATENT ATTORNEYS, REGISTERED IN
THE ESTONIAN STATE REGISTER OF PATENT ATTORNEYS
(by 4 August 2004)
Register is established on September 1st 2001
FIELD OF ACTIVITY: TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Arno ANIJALG

Aivo ARULA

Martina
BÖCKLER-LORVI

Indrek EELMETS

Alla HÄMMALOV

USTERVALL Ltd.
Raekoja plats 16
51004 Tartu, Estonia
P.O. Box 21
50002 Tartu, Estonia
Phone: +372 744 1980
Fax:
+372 744 1785
E-mail: anijalg@ustervall.ee
Http://www.ustervall.ee
German, Russian, Estonian

Juhan HÄMMALOV

Intels Ltd.
Riia Str. 11-3
51010 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intelses@estpak.ee
English, German, Russian,
Estonian

Uno JÄÄGER

Patent Agency Käosaar & Co
Rüütli 51A
80010 Pärnu, Estonia
Phone: +372 447 1021
Fax:
+372 447 1001
GSM: +372 551 1758
E-mail: uno@estpak.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Finnish, Russian,
Estonian

Sirje KAHU

USTERVALL Ltd.
Raekoja plats 16
51004 Tartu, Estonia
P.O. Box 21
50002 Tartu, Estonia
Phone: +372 744 1980
Fax:
+372 744 1785
E-mail: skahu@ustervall.ee
Http://www.ustervall.ee
English, Russian, Estonian

Lembit KALEV

Patent Bureau ROOSILLA
Ltd.
Järveotsa Road 39-61
13520 Tallinn, Estonia
Phone: +372 657 1722
+372 657 5381
Fax:
+372 657 5381
GSM: +372 511 9951
E-mail: roosilla@roosilla.ee
Http://www.roosilla.ee
English, Russian, Estonian

Patent Agency Käosaar & Co
Tähe Str. 94
50107 Tartu, Estonia
Phone: +372 738 3051
Fax:
+372 738 3055
E-mail: info@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Estonian

Lasvet Ltd.
P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 6600
Fax:
+372 640 6604
E-mail: lasvet@lasvet.ee
Http://www.lasvet.ee
English, Russian, Finnish,
Estonian

Lasvet Ltd.
P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 6600
Fax:
+372 640 6604
E-mail: lasvet@lasvet.ee
Http://www.lasvet.ee
English, Finnish,
Russian, Estonian
Intels Ltd.
Riia Str. 11-3
51010 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intelses@estpak.ee
English, Polish, Russian,
Estonian
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Urmas KAULER

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: kauler@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, Russian, Finnish,
Estonian

Urmas KERNU

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

Raivo KOITEL

Patent- & Trademark Office
Koitel Ltd.
Tartu Road 65
10115 Tallinn, Estonia
P.O. Box 1759
10902 Tallinn, Estonia
Phone: +372 603 3260
Fax:
+372 603 3261
E-mail: koitel@koitel.ee
Http://www.koitel.ee
English, Finnish, Russian,
Estonian

Mart Enn KOPPEL

Patent Bureau Koppel
Kajaka 4-10
11317 Tallinn, Estonia
Phone: +372 677 4136
Fax:
+372 677 4138
E-mail: info@koppelpb.com
Http://www.koppelpb.com
English, Russian, Finnish,
Estonian

Marina KESSELMAN Kesna Ltd.
Tedre Str. 77-52
10616 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 8068
Fax:
+372 660 8069
E-mail: kesna@online.ee
English, German, Russian,
Estonian

Heinrich KRUPP

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: turvaja@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
German, Russian, Estonian

Ljubov KESSELMAN

Kesna Ltd.
Tedre Str. 77-52
10616 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 8068
Fax:
+372 660 8069
E-mail: kesna@online.ee
English, Russian, Estonian

Jüri KÄOSAAR

Patent Agency Käosaar & Co
Tähe Str. 94
50107 Tartu, Estonia
Phone: +372 738 3051
Fax:
+372 738 3055
E-mail: info@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Estonian

Heinu KOITEL

Patent- & Trademark Office
Koitel Ltd.
Tartu Road 65
10115 Tallinn, Estonia
P.O. Box 1759
10902 Tallinn, Estonia
Phone: +372 603 3260
Fax:
+372 603 3261
E-mail: koitel@koitel.ee
Http://www.koitel.ee
English, Finnish, Russian,
Estonian

Kalev KÄOSAAR

Patent Agency Käosaar & Co
Peterburi Road 46
11415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 637 9484
Fax:
+372 637 9485
E-mail:
kalev.kaosaar@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Estonian
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Reet MAASIKAMÄE

Patent Bureau Kaitsepurus
Ltd.
Mulla Str. 4-3
10611 Tallinn, Estonia
Phone: +372 673 9097
+372 633 2798
Fax:
+372 677 4844
E-mail: purus@online.ee
purus@hot.ee
Http://www.hot.ee/purus/
English, Russian, Estonian

Raivo MATSOO

RM Hirvela Patent Bureau
Ltd
Saku 15, 11314 Tallinn, Estonia
Phone: +372 614 0816
Fax:
+372 614 0818
E-mail: hirvela@online.ee
English, Russian, Estonian

Elle MELLIK

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, Russian, Estonian

Lembit MITT

Ott MOORLAT

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, Russian, Estonian

Moorlat & Co Ltd.
Patent Bureau
P.O. Box 723
12902 Tallinn, Estonia
Phone: +372 655 0450
+372 654 2844
Fax:
+372 654 2844
E-mail: ott.moorlat@moorlat.ee
Http://www.moorlat.ee
English, Russian, Estonian
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Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: morna@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, Russian, Estonian

Tõnu NELSAS

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, Russian, Finnish,
Estonian

Jüri OLT

Patent Agency Käosaar & Co
Tähe Str. 94
50107 Tartu, Estonia
Phone: +372 738 3051
Fax:
+372 738 3055
E-mail: info@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

Jaak OSTRAT

Lasvet Ltd.
P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 6600
Fax:
+372 640 6604
E-mail: lasvet@lasvet.ee
Http://www.lasvet.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

Villu PAVELTS

Lasvet Ltd.
P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 6600
Fax:
+372 640 6604
E-mail: lasvet@lasvet.ee
Http://www.lasvet.ee
English, Finnish, Russian,
Estonian
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Anneli PUNGAS

Synest Ltd.
P.O. Box 977
13402 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 9786
Fax:
+372 660 9787
E-mail: anneli@synest.ee
English, German, Russian,
French, Finnish, Swedish,
Estonian

Toom PUNGAS

Synest Ltd.
P.O. Box 977
13402 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 9786
Fax:
+372 660 9787
E-mail: toom@synest.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

Kaie PUUR

Riina PÄRN

Tarmo ROSMAN

Arvo SALUMÄE

Patent Agency Käosaar & Co
Tähe Str. 94
50107 Tartu, Estonia
Phone: +372 738 3051
Fax:
+372 738 3055
E-mail: info@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Estonian

Intels Ltd.
Riia Str. 11-3
51010 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intelses@estpak.ee
English, Russian,
Estonian

Rosman and Partners Ltd.
P.O. Box 652
12602 Tallinn, Estonia
Phone: +372 656 1450
Fax:
+372 656 1450
E-mail: tarman@cc.ttu.ee
German, English, Hungarian,
Russian, Estonian

AMENDE Patent Agency
Ltd.
Raua 65, 10152 Tallinn, Estonia
Phone: +372 648 6125
Fax:
+372 641 0174
E-mail: amende@hot.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

Almar SEHVER

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, Russian,
Estonian

Harald TEHVER

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: tehver@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, German, Russian,
Estonian

Olga TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: olga@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, Russian, Estonian

Enn URGAS

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: urgas@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, Russian, Estonian

Juta-Maris UUSTALU Lasvet Ltd.
P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 6600
Fax:
+372 640 6604
E-mail: lasvet@lasvet.ee
Http://www.lasvet.ee
English, Russian, Estonian
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X. LOENDID
AVALDATUD KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE OTSUSE
TEADETE NUMBRILINE LOEND
M200001389
M200100040
M200200339
M200201142
M200201143
M200300242
M200300384
M200300460
M200300475
M200300629
M200300630
M200300681
M200300784
M200300807
M200300892
M200300924
M200300940
M200300945
M200300961
M200300962
M200300963
M200300964

M200300965
M200300994
M200300998
M200301048
M200301052
M200301060
M200301066
M200301084
M200301091
M200301158
M200301171
M200301286
M200301287
M200301308
M200301309
M200301310
M200301431
M200301436
M200301437
M200301438
M200301441
M200301447

M200301473
M200301481
M200301482
M200301526
M200301546
M200301602
M200301603
M200301604
M200301605
M200301606
M200301607
M200301608
M200301610
M200301611
M200301612
M200301613
M200301621
M200301626
M200301633
M200301634
M200301639
M200301641

M200301643
M200301647
M200301651
M200301660
M200301661
M200301662
M200301663
M200301664
M200301666
M200301667
M200301670
M200301671
M200301673
M200301674
M200301675
M200301676
M200301677
M200301682
M200301683
M200301684
M200301686
M200301687

M200301690
M200301693
M200301694
M200301695
M200301696
M200301698
M200301699
M200301700
M200301702
M200301703
M200301705
M200301706
M200301707
M200301708
M200301709
M200301710
M200301711
M200301712
M200301713
M200301714
M200301717
M200301718

M200301719
M200301720
M200301721
M200301722
M200301724
M200301725
M200301728
M200301730
M200301731
M200301736
M200301737
M200301739
M200301740
M200301743
M200301744
M200301747
M200301749
M200301750

AVALDATUD RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE
TEADETE NUMBRILINE LOEND
2R139742
2R269652
R299063
R392246
R425062
549352
597677
623256
635518
638906
647461
665046
677571
680719
682029
690322
691892
701386
712355
714715
715273
715427
715872
722519
738841
751636
757545
757550
759601
767974
778416
780788
782372
782496
788072
789872
792069
793305
793988
795388
798107
799171
800273
800516

800856
800906
801041
801070
801096
801119
801139
801186
801188
801230
801310
801322
801339
801416
801417
802014
802086
802088
802091
802092
802093
802095
802097
802118
802533
802534
802535
802561
802565
802566
802602
802771
802819
803033
803066
803092
803137
803138
803152
803708
804277
804286
804324
804331

804332
804469
804490
804513
804557
804621
804652
804675
804715
804716
804717
804721
804736
804739
804785
804805
804822
804836
804894
804928
805002
805012
805019
805020
805031
805033
805054
805063
805073
805074
805075
805126
805168
805257
805342
805434
805439
805460
805477
805499
805504
805611
805637
805656

805694
805739
805776
805838
805841
805874
805960
805984
806599
806721
806758
806765
806768
806807
806820
807362
807363
807405
807469
807530
807835
807960
808081
808551
808592
808604
809437
809789
810125
810699
810875
810899
811087
811091
811096
811126
811183
811340
811341
811342
811343
811344
811346
811958

811959
811981
811994
812006
812020
812033
812035
812037
812046
812057
812058
812087
812103
812113
812130
812135
812137
812150
812162
812168
812177
812187
812235
812237
812252
812295
812296
812299
812320
812383
812481
812528
812544
812545
812581
812607
812662
812711
812718
812723
812733
812740
812746
812750

812755
812756
812761
812762
812765
812770
812773
812777
812789
812791
812793
812813
812820
812822
812823
812824
812826
812828
812837
812844
812857
812863
812883
812888
812889
812890
812900
812912
812913
812914
812916
812932
813129
813187
813194
813283
813287
813306
813307
813309
813312
813383
813398
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REGISTREERITUD KAUBAMÄRKIDE REGISTREERIMISE TAOTLUSTE
NUMBRILINE LOEND

Taotl nr

Reg nr

M200100595
M200100657
M200101304
M200200057
M200200391
M200201039
M200201607
M200201687
M200201698
M200201788
M200201793
M200300002
M200300044
M200300062
M200300080
M200300095
M200300097
M200300115
M200300116
M200300153
M200300205
M200300208
M200300227
M200300236
M200300258
M200300272
M200300277
M200300278
M200300298
M200300335
M200300340
M200300341
M200300342
M200300343
M200300352
M200300370
M200300371
M200300373
M200300379
M200300386
M200300419
M200300426
M200300444
M200300448
M200300449
M200300452
M200300459
M200300466
M200300467
M200300472
M200300489
M200300490
M200300498
M200300507
M200300510
M200300511
M200300523
M200300524
M200300532
M200300533
M200300534
M200300549
M200300562
M200300591
M200300599

39659
39824
39615
39825
39724
39725
39660
39661
39726
39767
39662
39727
39826
39616
39827
39728
39828
39663
39664
39617
39729
39665
39618
39791
39829
39619
39705
39792
39793
39666
39667
39668
39620
39621
39622
39623
39624
39730
39706
39731
39625
39626
39794
39768
39830
39831
39832
39795
39627
39796
39707
39708
39833
39769
39669
39670
39671
39672
39834
39835
39797
39628
39798
39709
39673

M200300615
M200300619
M200300621
M200300622
M200300626
M200300641
M200300643
M200300648
M200300652
M200300653
M200300654
M200300655
M200300660
M200300663
M200300664
M200300665
M200300666
M200300667
M200300668
M200300670
M200300677
M200300678
M200300680
M200300685
M200300686
M200300689
M200300690
M200300700
M200300708
M200300710
M200300712
M200300715
M200300718
M200300719
M200300724
M200300726
M200300743
M200300748
M200300749
M200300750
M200300751
M200300755
M200300759
M200300760
M200300762
M200300767
M200300790
M200300794
M200300811
M200300812
M200300818
M200300823
M200300833
M200300834
M200300835
M200300836
M200300841
M200300842
M200300844
M200300845
M200300846
M200300847
M200300849
M200300850
M200300851

39674
39799
39770
39800
39629
39801
39675
39676
39677
39678
39630
39631
39632
39633
39634
39732
39635
39636
39733
39734
39836
39679
39680
39710
39735
39736
39737
39802
39738
39681
39803
39682
39683
39837
39838
39739
39684
39839
39685
39686
39687
39804
39840
39841
39688
39740
39689
39842
39771
39637
39638
39843
39639
39690
39691
39692
39772
39741
39711
39712
39713
39714
39773
39774
39640

M200300867
M200300869
M200300870
M200300871
M200300873
M200300875
M200300877
M200300879
M200300882
M200300883
M200300884
M200300886
M200300888
M200300891
M200300902
M200300905
M200300908
M200300909
M200300910
M200300911
M200300912
M200300913
M200300916
M200300934
M200300939
M200300942
M200300943
M200300944
M200300957
M200300967
M200300968
M200300969
M200300971
M200300973
M200300974
M200300975
M200300976
M200300979
M200300981
M200300983
M200300984
M200300985
M200300987
M200300995
M200300996
M200301003
M200301004
M200301008
M200301011
M200301023
M200301024
M200301027
M200301028
M200301029
M200301033
M200301042
M200301049
M200301050
M200301051
M200301053
M200301055
M200301057
M200301058
M200301059
M200301062

39775
39844
39845
39742
39641
39642
39743
39744
39776
39777
39778
39715
39779
39745
39693
39805
39806
39780
39694
39846
39643
39847
39746
39747
39848
39849
39748
39644
39695
39749
39750
39751
39645
39807
39808
39646
39647
39752
39648
39716
39850
39851
39649
39650
39753
39696
39852
39853
39781
39854
39855
39717
39718
39719
39697
39651
39782
39783
39784
39856
39754
39720
39721
39652
39755

M200301065
M200301067
M200301068
M200301075
M200301076
M200301083
M200301087
M200301088
M200301090
M200301092
M200301093
M200301095
M200301099
M200301106
M200301108
M200301110
M200301112
M200301114
M200301123
M200301126
M200301127
M200301128
M200301129
M200301130
M200301131
M200301133
M200301140
M200301141
M200301145
M200301149
M200301150
M200301155
M200301156
M200301159
M200301165
M200301166
M200301167
M200301173
M200301179
M200301180
M200301188
M200301189
M200301193
M200301194
M200301195
M200301196
M200301199
M200301200
M200301201
M200301202
M200301204
M200301210
M200301213
M200301214
M200301216
M200301219
M200301220
M200301290
M200301294
M200301321
M200301336
M200301451
M200301470

39809
39857
39785
39653
39810
39698
39756
39654
39811
39812
39699
39858
39859
39700
39860
39861
39757
39758
39655
39786
39656
39657
39787
39788
39789
39790
39813
39814
39658
39759
39862
39760
39761
39762
39763
39815
39816
39817
39764
39765
39818
39819
39863
39766
39864
39865
39701
39866
39702
39703
39722
39704
39867
39820
39821
39822
39823
39868
39723
39869
39870
39871
39872

