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GY
HK
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HT
HU
IB
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IL
IM
IN
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IR
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JM
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Amet (kaubamärgid ja
tööstusdisainilahendused) (OHIM)
Euroopa
Patendiamet (EPO)
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Fidži
Falklandi (Malviini)
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Prantsusmaa
Gabon
Ühendkuningriik
(Suurbritannia)
Pärsia Lahe
Koostöönõukogu
Grenada
Gruusia
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Ghana
Gibraltar
Gröönimaa
Gambia
Guinea
Ekvatoriaal-Guinea
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Lõuna-Georgia ja
Lõuna-Sandwichi
saared
Guatemala
Guinea-Bissau
Guyana
Hongkong
Honduras
Horvaatia
Haiti
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Maailma
Intellektuaalomandi
Organisatsiooni (WIPO)
Rahvusvaheline Büroo
Indoneesia
Iiri
Iisrael
Man’i saar
India
Iraak
Iraan
Island
Itaalia
Jersey
Jamaica
Jordaania
Jaapan
Kenya
Kõrgõzstan

KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
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
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO

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
Montenegro
Madagaskar
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
Poola
Portugal
Belau
Paraguay
Katar
Ühenduse Sordiamet
(Euroopa Liit) (EÜSA)
Rumeenia

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

WS
XN
XU
YE
ZA
ZM
ZW

Serbia
Venemaa
Rwanda
Saudi Araabia
Saalomoni Saared
Seišellid
Sudaan
Rootsi
Singapur
Saint Helena, Ascension
ja Tristan da Cunha
Sloveenia
Slovakkia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somaalia
Suriname
Lõuna-Sudaan
São Tomé ja Príncipe
El Salvador
Sint Maarten (Hollandi
osa)
Süüria
Svaasimaa
Turks ja Caicos
Tšaad
Togo
Tai
Tadžikistan
Ida-Timor
Türkmenistan
Tuneesia
Tonga
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
Maailma
Intellektuaalomandi
Organisatsioon (WIPO)
(Rahvusvaheline Büroo)
Samoa
Põhjamaade
Patendiinstituut (PPI)
Rahvusvaheline Uute
Taimesortide Kaitse Liit
Jeemen
Lõuna-Aafrika Vabariik
Sambia
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) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200400101
23.01.2004

(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: punakaspruun, valge.
(731) Taotleja: OÜ GT Tarkvara
Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Indrek Eelmets
(511)9 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

(591) Värvide loetelu: punane, valge, kollane, kuldne,
must, roheline, sinine.
(731) Taotleja: OÜ EESTI JUUST
Paneeli 2a, 11415 Tallinn, EE
8
(511) Klass 29: anšoovis; austrid (v.a elusad); datlid; garneelid,
krevetid (v.a elusad); hapukapsas; heeringas; homaarid, merivähid (v.a
elusad); jahvatatud mandlid; kaaviar; kakaovõi; kala (v.a elus); kalafilee;
kalast toiduained; kalatoidud; kartulihelbed; kartulikrõpsud, kartulilaastud; keedetud, praetud, küpsetatud köögiviljad; konservitud herned,
hernekonservid; konservitud kala, kalakonservid; konservitud köögiviljad,
köögiviljakonservid; konservitud liha, lihakonservid; konservitud läätsed;
konservitud maitsetaimed; konservitud oliivid, oliivikonservid; konservitud puuviljad, puuviljakonservid; konservitud köögiviljad, köögiviljakonservid; konservitud seened, seenekonservid; konservitud sojaoad,
sojaoakonservid; konservoad; kookosrasv; kookosvõi; krevetid, garneelid
(v.a elusad); kroketid; kuivatatud kookospähkel; kuivatatud köögiviljad;
köögiviljamahlad (toiduvalmistamiseks); köögiviljasalatid; köögiviljasuppide valmissegud; külmutatud puuvili; liha; linnu- ja ulukiliha;
lihaekstraktid; munad; lihatarrendid; kala; lõhe; maapähklid, arahhis
(töödeldud); maapähklivõi; maisiõli; maksapastad; maksapasteet;
margariin; marineeritud aedvili, piklid; marmelaad; moosid, keedised,
džemmid; oliiviõli (toiduaine); peekon; puljongid; rammuleemed;
puljongikontsentraadid; puuvilja viljaliha, mehu; puuviljamahlad
(toiduvalmistamiseks); puuviljad alkoholis; puuviljakompotid; puuviljakoored; puuviljalaastud, puuviljakrõpsud; puuviljamehu; puuviljasalatid;
puuviljatarretised; puuviljakeedised; päevalilleõli (toiduaine); rapsiõli
(toiduaine); rasvained (toiduainetetööstusele); rasvased võileivakatted;
rohkes rasvas praetud kartulid, friikartulid; rosinad; soolatud kala,
soolakala; suhkrustatud puuviljad; supid; teomunad (toiduaine); toidurasvad; toiduželatiin; toidutarrendid; tomatimahl (toiduvalmistamiseks);
tomatipüree; tuhksuhkurdatud puuviljad; tuunikala, tuun; töödeldud
pähklid; vahukoor; verikäkid, verivorstid; õunapüree; äädikakurgid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201000289
15.03.2010

jae- ja
hulgimüük, sh tarkvara müük (kolmandatele isikutele, sh internetis);
hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); teiste
omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil;
andmetöötlus arvuti abil, arvuti andmebaasidesse info kogumine ja selle
süstematiseerimine ning töötlemine; klientide nõustamine (äriteave);
spetsialisti ärialased konsultatsioonid; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid.
Klass 42: arvutitarkvara- ja -riistvaraalased uurimused;
arvutiriistvara projekteerimine teenusena; arvutitarkvara- ja -riistvaraalane
turvakonsultatsioon ja nõustamine; arvutitarkvara installeerimine,
hooldamine, parandamine ja sellealased teenused; tarkvara kohaldamise
teenused; arvutiriistvara laenutus; arvutiriistvara projekteerimine ja
arendus; arvuti andmebaaside taastamine; arvutisüsteemide analüüs;
arvutitarkvara üürimine, laenutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201000290
15.03.2010

(540)

(591) Värvide loetelu: oranž, hall, valge.
(731) Taotleja: OÜ GT Tarkvara
Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Indrek Eelmets
(511)9 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

jae- ja
hulgimüük, sh tarkvara müük (kolmandatele isikutele, sh internetis);
hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); teiste
omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil;
andmetöötlus arvuti abil, arvuti andmebaasidesse info kogumine ja selle
süstematiseerimine ning töötlemine; klientide nõustamine (äriteave);
spetsialisti ärialased konsultatsioonid; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid.
Klass 42: arvutitarkvara- ja -riistvaraalased uurimused;
arvutiriistvara projekteerimine teenusena; arvutitarkvara- ja -riistvaraalane
turvakonsultatsioon ja nõustamine; arvutitarkvara installeerimine,
hooldamine, parandamine ja sellealased teenused; tarkvara kohaldamise
teenused; arvutiriistvara laenutus; arvutiriistvara projekteerimine ja
arendus; arvuti andmebaaside taastamine; arvutisüsteemide analüüs;
arvutitarkvara üürimine, laenutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201200715
17.08.2012
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(540)

(731) Taotleja: MasterCard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase,
New York 10577-2405, US
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 9: arvutiriistvara- ja -tarkvaraplatvormid maksete,
panganduse, krediitkaartide, deebetkaartide, maksekaartide, rahaautomaatide, kindla väärtusega kaartide, elektrooniliste fondiülekannete,
elektrooniliste maksete, arvemakseandmete elektroonilise töötlemise ja
edastamise, sularaha väljamaksete, tehingute kinnitamise, marsruutimise,
autoriseerimise ja arveldamise, pettuste tuvastamise ja ohjamise,
avariijärgse taastamise ja krüpteerimise toetamiseks ja haldamiseks;
teaduslikud aparaadid ja instrumendid; magnetandmekandjad; heliplaadid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid;
andmetöötlusseadmed; arvutid, arvutiriistvara, arvutitarkvara ja arvutiprogrammid; side- ja elektrivahendid ja -seadmed, nimelt andmete, sh heli
ja kujutise salvestuse, edastuse ja taasesituse aparatuur; raamatupidamisarvutid; aparatuur andmete, kaasa arvatud heli ja kujutise registreerimiseks, edastamiseks, taastootmiseks; seadmed finantsarvete tuvastamiseks, haldamiseks ja analüüsiks ülemaailmse arvutivõrgu kaudu;
arvutiriistvara ja -tarkvara, eelkõige selline, mis on mõeldud kohalike ja
laiaulatuslike arvutivõrkude arendamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks;
mälukaartide lugemise süsteemid ja mäludes, kaasa arvatud kiipmäludes
ja pangakaardimäludes olevate andmete lugemise süsteemid; elektroonilised allalaaditavad trükised; printerid, kaasa arvatud printerid
andmetöötlussüsteemide ja finantstehingusüsteemide jaoks; pangaautomaadid ja sularahaautomaadid pangandusasutustele; kooderid ja
dekooderid; modemid; arvutiriistvara ja -tarkvara maksete võimaldamiseks elektroonilisel teel; arvutiriistvara ja krüpteerimistarkvara,
krüpteerimisvõtmeid, digisertifikaate, digiallkirju hõlmav tarkvara
turvaliseks andmesalvestuseks ja üksikisikute, pankade ja finantsasutuste
kasutusel oleva konfidentsiaalse kliendiinformatsiooni otsimiseks ja
edastamiseks; kodeeritud magnetkaardid ja integraallülituskiipe sisaldavad kaardid ("intelligentsed kaardid"); kodeeritud turvakaardid; kaardid,
milles on autentimiseesmärgil kodeeritud turvaelemendid; kaardid, milles
on tuvastamiseesmärgil kodeeritud turvaelemendid; manustatud hologrammiga kaardid; kodeeritud maksekaardid, pangakaardid, krediitkaardid, deebetkaardid, kiipkaardid, rahakaardid, elektroonilisi andmeid
kandvad kaardid, maksekaardid, pangakaardid, kaasa arvatud trükitud
pangakaardid ja magnetmäludega pangakaardid ja mälukiibid; kaardilugejad; magnetkoodiga kaartide lugejad; elektroonilisi andmeid kandvate
kaartide lugejad, elektroonilised krüpteerijad, arvutiterminalid, arvutitarkvara finantsteenuste pakkumisel ning panganduses ja sidetööstuses
kasutamiseks; arvutitarkvara, mida on vaja terminalides ja lugemispeades,
et võimaldada kiipkaartide kasutamist; telefonidesse ja muudesse
sideseadmetesse paigaldatud arvutikiibid; telekommunikatsiooniseadmed;
kassaaparaatide terminalid ja arvutitarkvara tehingute edastamiseks,
kuvamiseks ja salvestamiseks ning finantsteenustes, panganduses ja
telekommunikatsioonitööstuses kasutatavate andmete tuvastamiseks;
raadiosagedusel töötavad identifitseerimisseadmed, transponderid;
elektroonilised verifitseerimisseadmed maksekaartide, pangakaartide,
krediitkaartide, deebetkaartide ja arvelduskaartide tõendavaks autentimiseks; rahaautomaadid; arvutite välisseadmed ja elektronkaubad, nimelt
kalkulaatorid, elektronmärkmikud, pihuarvutid (PDA-d) ja häireseadmed.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; raamatuköitematerjal,
raamatuköitmismaterjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja
näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; trükitüübid; klišeed; trükiväljaanded, pisitrükised, brošüürid,
ajalehed, žurnaalid ja ajakirjad, pangandusalased trükised; krediitkaardid,
deebetkaardid (v.a kodeeritud).
Klass 36: finantsteenused, nimelt elektroonilised krediit- ja
deebetülekanded, arvete maksmine, sularaha väljamaksmine, tšekkide
kinnitamine, ülekannete autoriseerimine ja arveldamine, ülekannete
sobitamine, sularahahaldus, konsolideeritud fondide arveldamine, fondide
liigutamise teenused maksekaartide valdkonnas, elektrooniliste maksete
töötlemine, makseülekannete autentimise ja kinnitamise teenused,
väärtuste vahetamise teenused, nimelt turvalised elektroonilised sularaha-
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ülekanded ja elektroonilised sularahaülekanded avalike arvutivõrkude
kaudu, et toetada e-kaubandust, finantsinfo pakkumine, nimelt krediit- ja
deebetkaardiandmed ja -aruanded, finantsregistrite haldamine, elektroonilised fondiülekanded ja valuutavahetusteenused, finantshinnangud ja
riskihaldus kolmandatele isikutele tarbijakrediidi valdkonnas; finantsinfo
levitamine ülemaailmse arvutivõrgu vahendusel, finantsinfo pakkumine
arvutite abil turvalise infoarvutivõrgu kaudu ja eelnimetatud teenuste
alane nõustamine; finantsteenuste pakkumine, toetamaks jaemüüki
mobiilsidevahendite kaudu, nimelt makseteenused juhtmeta seadmete
kaudu; finantsteenuste pakkumine, toetamaks jaemüüki sidusalt
elektrooniliste võrkude kaudu; finantsanalüüs ja -konsultatsioon;
kindlustusteenused; rahandusalased ja rahalised tehingud; finantsteenused; pangandus ja krediiditeenused; makse-, deebeti-, makse-,
deposiithoiusele ligipääsu teenused; krediitkaardi-, deebetkaardi-,
maksekaardi-, ettemaksukaardi- ja deposiitkaarditeenused, tšekkide
tõestamine ja tšeki sularahaks vahetamise teenused; rahaautomaatide
teenused; finantstehingute töötlemine sidusalt arvutiandmebaasi kaudu või
telekommunikatsioonivahendite teel ning samuti müügikohas; kaardiomanike finantstehingute töötlemise teenused pangaautomaatide kaudu;
kaardiomanikele bilansidetailide, deposiidi ja sularaha väljavõtu
võimaldamine automaatsete pangaautomaatide kaudu; finantstasaarveldus- ja finantsvolitusteenused seoses finantsmaksetehingute
töötlemisega; reisikindlustusteenused; reisitšekkide ja reisivautšerite
väljalaskmine ja tagasiostmine; maksja autentimise teenused; finantsinfo
kindlakstegemine; finantsarhiivi pidamine; kaugmakseteenused;
salvestatud väärtusega elektroonilise hoiuse teenused, rahaülekannete
teenused, elektrooniliste maksete teenused, ettemaksetelefonikaartide,
sularahamaksete ja tehingute autoriseerimise teenused; deebeti- ja
krediiditeenuste pakkumine raadiosagedusel töötavate tuvastusseadmete
(transponderite) abil; deebeti- ja krediiditeenuste pakkumine side- ja
telekommunikatsiooniseadmete abil; tšekkide kontrollimise teenused;
finantsteenuste pakkumine mobiilsete telekommunikatsioonivahendite
abil pakutavate jaemüügiteenuste toeks, kaasa arvatud makseteenused
mobiilseadmete kaudu; krediit- ja deebettehingute menetlemine telefonija kaugsideühenduse kaudu; finantsteenuste pakkumine elektrooniliselt
digiteeritud andmeid kasutavate sidusteenustena võrkude või muude
elektronvahendite kaudu pakutavate jaemüügiteenuste toeks; valuutavahetuse teenused, täpsemalt valuuta, kaasa arvatud elektroonilise
sularaha turvaline vahetamine arvutivõrkude kaudu, kuhu pääseb juurde
kiipkaartide abil; veebisaidilt pakutavad arvete tasumise teenused;
reaalajapangandus; finantsteenuste pakkumine ülemaailmse arvutivõrgu
või Interneti kaudu; kinnisvarateenused; kinnisvarainvesteeringute haldus;
kinnisvaraga seotud investeerimisteenused; kinnisvarakindlustusteenused;
kindlustus kinnisvaraomanikele; omandiga seotud kindlustusteenused;
kinnisvara finantseerimine; kinnisvaratehingute vahendamine; kinnisvarabüroode teenused; kinnisvara hindamine ja väärtuse määramine;
kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvaraga seotud finantstehingute
haldamine; kinnisvaralaenude pakkumine; kinnisvaraarendusega seotud
finantseerimisteenused; kinnisvaramaakleriteenused; finantsteenused, mis
on seotud kinnisvara ja ehitistega; finantsteenused kinnisvara soetamiseks; kinnisvaraga tagatud laenulepingute sõlmimine; kinnisvara
kaasomandisse mineku korraldamine; kinnisvaraostude finantseerimise
korraldamine; abistamine kinnisvara omandamisel ja intresside osas;
kapitalimahutused kinnisvarasse; ärilise varainvesteerimise teenused;
finantsteenused, mis on seotud vara omandamisega; finantsteenused, mis
on seotud vara müügiga; finantshinnangu andmine kohustustest vabale
varale; finantshinnangu andmine renditud varale; kinnisvara väljaüürimise
korraldamine; kinnisvara rentimise korraldamine; kinnisvara üürimine,
rentimine; korteriomandite üürimine, rentimine; maaomandi haldamise
teenused, mis on seotud kinnisvaratehingutega; omandiportfellihaldus;
kinnisvara vahendamise teenused; nõustamisteenused seoses kinnisvara
hindamisega; korporatiivsed kinnisvaraga seotud nõustamisteenused;
arvutipõhised kinnisvaraalased infoteenused; kinnisvaraagentuurid ning
-uuringud; hüpoteegi finantseerimine ja varatagatised; makselahenduste,
panganduse, krediitkaartide, deebetkaartide, maksekaartide ja rahaautomaatide alased konsultatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201300155
07.02.2013

(540)

Smartdec
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(731) Taotleja: Defendec OÜ
Teaduspargi 6/1, 12618 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Margus Sarap
(511)10 Klass 9: elektroonilistes turva- ja valvesüsteemides kasutatavad elektroonilised seireseadmed, järelevalveseadmed, kontrollseadmed;
elektroonilistes turva- ja valvesüsteemides kasutatavad elektrilised
andurid, elektroonilised andurid, elektrooptilised andurid; fotoelektrilised
andurid; lineaarliikumise andurid; piesoelektrilised andurid; detektorid,
optilised sensorid; turvasüsteemides kasutatavad alarmid, häireseadmed,
alarmseadmed, hoiatusseadmed (v.a sõidukitele); turvasüsteemides
kasutatavad kellad (häireseadmed, hoiatusseadmed), viled (hoiatusseadmed); turvasüsteemide juurdepääsu-kontrollseadmed (automaatsed);
turvasüsteemide juurdepääsu-kontrollseadmed (elektrilised); elektroonilistes turva- ja valvesüsteemides kasutatavad signaaltuled (turvaseadmed);
hoonete keskkonna-, juurdepääsu- ja turvasüsteemide juhtimise tarkvara.

(210) Taotl nr
M201300181
(220) Taotl kuup
14.02.2013
(521) Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime
kl 35 - suhtekorraldus, avalikkusega suhtlemine; klientide nõustamine
(äriteave); turundus; turundusalased konsultatsioonid.

(540)

(731) Taotleja: HAMBURG ja PARTNERID OÜ
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)10 Klass 16: infolehed, kliendilehed, kataloogid, käsiraamatud,
perioodiliselt ilmuvad trükised, pisitrükised, brožüürid, albumid,
trükiväljaanded.
Klass 35: suhtekorraldus, avalikkusega suhtlemine; klientide
nõustamine (äriteave); turundus; turundusalased konsultatsioonid.

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

Taotl nr
M201300383
Taotl kuup
09.04.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
85755976 (320) 17.10.2012 (330) US

elemendid; haagised.

Klass 16: paberkaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse ja
trükised; reisialased, sõidukite rentimise alased, transpordialased brošüürid; kalendrid; reisiajakirjad; sulepead; brošüürid turistidele; reisiraamatud; kaardid; trükitud plangid; trükised, nimelt reisialased, sõidukite
rentimise alased, transpordialased pabermärgised, raamatud, käsiraamatud, õppekavad, programmid, infolehed, informatiivsed kaardid ja
brošüürid.
Klass 35: reklaam ja ärialased teenused, nimelt ärijuhtimisabi,
äriinfo, äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; ärijuhtimine transpordi ja kaupade kohaletoimetamise alal; püsiklienditeenused ja kliendiklubiteenused kaubanduse, turunduse ja/või reklaami
eesmärgil; ärijuhtimisabi sõidukite rendi- ja liisingukontorite asutamiseks
ja/või opereerimiseks; mootorsõidukite on-line-jaemüügiteenused;
klientidele preemiaprogrammide pakkumine ettevõtte kaupade ja teenuste
on-line-ostmisel boonuspunktide väljastamise ja töötlemise läbi; klientidele preemiaprogrammide pakkumine osalevate ettevõtete teenuste
sagedase kasutamise eest sooduskuponge väljastades ja töödeldes; avaliku
sektori sõidukite lepingute haldamine, nimelt sõidukipargi äritegevuse
juhtimine teenusena; transpordidokumentatsiooni pakkumine teistele;
reisiklubiteenused, nimelt tasuta, aga ka vautšerite ja kupongide abil
omandatavate hüvede võimaldamine reisiprogrammide liikmetele
reisipiletite ostmiseks, hotellides ja kuurortides majutuseks, aga ka teiste
kaupade ja teenuste ostmiseks miilide ning punktide kogumise teel;
klubiliikmeteenused, nimelt liikmetele selliste hüvede nagu kiiremad
reserveeringud, eelisteenused sagedastele reisijatele ning kõrgema
kategooria rentimised osutamine.
Klass 36: finantsteenused; vautšerite pakkumine transpordikulude eest tasumiseks.
Klass 37: remont; erakorralise autoabi teenused, nimelt
autoabi kutse peale purunenud rehvi vahetamine, kütuse tarnimine
hädaolukorras ja akukäivitusabi.
Klass 39: transport ja kaupade ladustamine; reiside korraldamine; bussitransport; autorent; autotransport; autojuhiteenused; reisikorralduse koordineerimine üksikisikutele ja rühmadele; erakorralise
autoabi teenused, nimelt pukseerimine, väljatõmbamine ja võtme
kättetoimetamise teenused; autode liisimine; veoautode liisimine;
transpordi broneerimine ja ettetellimine; transpordi sidusbroneerimise
teenused; reisijatevedu; otsitava reisiteabe arvutiandmebaasi siduspakkumine; reisiinfo pakkumine; rendiauto broneerimine; kolimisautode
rentimine; GPS-seadmete rentimine navigatsiooni eesmärkidel; veoautode
rent; reisijatevedu; transpordialane nõustamine; transpordiinfo; reisibürooteenused, nimelt transpordi broneerimine ja ettetellimine; reisimarsruudi
planeerimine; sõidukijuhtimisteenused; transpordialased juhtimisteenused,
nimelt inimeste veoga seotud transpordi planeerimine ja koordineerimine
teiste jaoks.
Klass 41: haridus ja meelelahutus.
Klass 42: arvutiprogrammide koostamine, arvutitarkvara
uuendamine, arvutisüsteemide analüüs; kasutajatel reisi broneerimist
võimaldava tehnoloogiaga veebilehe pakkumine.

(540)

AVIS
(731) Taotleja: Wizard Co., Inc.
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 9: teadusotstarbelised seadmed; arvutitarkvara, mida
kasutatakse sõidukite rentimise broneeringuteks kontorites ja autode
jälgimiseks ning sõidukite, klientide ja rentimisalaste andmete säilitamiseks; sõidukite rentimise salvestatud arvutitarkvara; mobiilse rakendusega allalaaditav tarkvara sõidukite rentimise või liisimise teenuse
osutamiseks; globaalne positsioneerimissüsteem (GPS); interaktiivsed
arvutikioskid, mis koosnevad arvutitest, arvutiriistvarast, arvutite
välisseadmetest, ja arvutijuhtimistarkvara kasutamiseks sõidukite
rentimise või liisimise teenuse osutamisel; sõidukite navigatsiooniseadmed; satelliitraadiod;
telekommunikatsiooni- ja andmevõrguriistvara, nimelt seadmed kõne-, andme- ja videokommunikatsiooni
ülekandmiseks ja koondamiseks mitmikvõrgu infrastruktuuride ja
kommunikatsiooniprotokollide abil.
Klass 12: sõidukid; autod; mootorbussid; bussid ja nende
konstruktsioonielemendid; numbrimärgiraamid; mootorsõidukid, nimelt
autod, veoautod, kaubikud, sportsõidukid ja nende konstruktsiooni-

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

Taotl nr
M201300389
Taotl kuup
09.04.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
85750470 (320) 10.10.2012 (330) US

(540)

(731) Taotleja: Wizard Co., Inc.
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 9: teadusotstarbelised seadmed; arvutitarkvara, mida
kasutatakse sõidukite rentimise broneeringuteks kontorites ja autode
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jälgimiseks ning sõidukite, klientide ja rentimisalaste andmete säilitamiseks; sõidukite rentimise salvestatud arvutitarkvara; mobiilse rakendusega alla laaditav tarkvara sõidukite rentimise või liisimise teenuse
osutamiseks; globaalne positsioneerimissüsteem (GPS); interaktiivsed
arvutikioskid, mis koosnevad arvutitest, arvutiriistvarast, arvutite
välisseadmetest, ja arvutijuhtimistarkvara kasutamiseks sõidukite
rentimise või liisimise teenuse osutamisel; sõidukite navigatsiooniseadmed; satelliitraadiod;
telekommunikatsiooni- ja andmevõrguriistvara, nimelt seadmed kõne-, andme- ja videokommunikatsiooni
ülekandmiseks ja koondamiseks mitmikvõrgu infrastruktuuride ja
kommunikatsiooniprotokollide abil.
Klass 12: sõidukid; autod; mootorbussid; bussid ja nende
konstruktsioonielemendid; numbrimärgiraamid; mootorsõidukid, nimelt
autod, veoautod, kaubikud, sportsõidukid ja nende konstruktsioonielemendid; haagised.
Klass 16: paberkaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse ja
trükised; reisialased, sõidukite rentimise alased, transpordialased brošüürid; kalendrid; reisiajakirjad; sulepead; brošüürid turistidele; reisiraamatud; kaardid; trükitud plangid; trükised, nimelt reisialased, sõidukite
rentimise alased, transpordialased pabermärgised, raamatud, käsiraamatud, õppekavad, programmid, infolehed, informatiivsed kaardid ja
brošüürid.
Klass 35: reklaam ja ärialased teenused, nimelt ärijuhtimisabi,
äriinfo, äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; ärijuhtimine transpordi ja kaupade kohaletoimetamise alal; püsiklienditeenused ja kliendiklubiteenused kaubanduse, turunduse ja/või reklaami
eesmärgil; ärijuhtimisabi sõidukite rendi- ja liisingukontorite asutamiseks
ja/või opereerimiseks; mootorsõidukite on-line-jaemüügiteenused;
klientidele preemiaprogrammide pakkumine ettevõtte kaupade ja teenuste
on-line-ostmisel boonuspunktide väljastamise ja töötlemise läbi; klientidele preemiaprogrammide pakkumine osalevate ettevõtete teenuste
sagedase kasutamise eest sooduskuponge väljastades ja töödeldes; avaliku
sektori sõidukite lepingute haldamine, nimelt sõidukipargi äritegevuse
juhtimine teenusena; transpordidokumentatsiooni pakkumine teistele;
reisiklubiteenused, nimelt tasuta, aga ka vautšerite ja kupongide abil
omandatavate hüvede võimaldamine reisiprogrammide liikmetele
reisipiletite ostmiseks, hotellides ja kuurortides majutuseks, aga ka teiste
kaupade ja teenuste ostmiseks miilide ning punktide kogumise teel;
klubiliikmeteenused, nimelt liikmetele selliste hüvede nagu kiiremad
reserveeringud, eelisteenused sagedastele reisijatele ning kõrgema
kategooria rentimised osutamine.
Klass 36: finantsteenused; vautšerite pakkumine transpordikulude eest tasumiseks.
Klass 37: remont; erakorralise autoabi teenused, nimelt
autoabi kutse peale purunenud rehvi vahetamine, kütuse tarnimine
hädaolukorras ja akukäivitusabi.
Klass 39: transport ja kaupade ladustamine; reiside korraldamine; bussitransport; autorent; autotransport; autojuhiteenused; reisikorralduse koordineerimine üksikisikutele ja rühmadele; erakorralise
autoabi teenused, nimelt pukseerimine, väljatõmbamine ja võtme
kättetoimetamise teenused; autode liisimine; veoautode liisimine;
transpordi broneerimine ja ettetellimine; transpordi sidusbroneerimise
teenused; reisijatevedu; otsitava reisiteabe arvutiandmebaasi siduspakkumine; reisiinfo pakkumine; rendiauto broneerimine; kolimisautode
rentimine; GPS-seadmete rentimine navigatsiooni eesmärkidel; veoautode
rent; reisijatevedu; transpordialane nõustamine; transpordiinfo; reisibürooteenused, nimelt transpordi broneerimine ja ettetellimine; reisimarsruudi
planeerimine; sõidukijuhtimisteenused; transpordialased juhtimisteenused,
nimelt inimeste veoga seotud transpordi planeerimine ja koordineerimine
teiste jaoks.
Klass 41: haridus ja meelelahutus.

Klass 42: arvutiprogrammide koostamine, arvutitarkvara
uuendamine, arvutisüsteemide analüüs; kasutajatel reisi broneerimist
võimaldava tehnoloogiaga veebilehe pakkumine.

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

Taotl nr
M201300390
Taotl kuup
09.04.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
85750451 (320) 10.10.2012 (330) US
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(540)

(591) Värvide loetelu: punane, valge.
(731) Taotleja: Wizard Co., Inc.
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 9: teadusotstarbelised seadmed; arvutitarkvara, mida
kasutakse sõidukite rentimise broneeringuteks kontorites ja autode
jälgimiseks ning sõidukite, klientide ja rentimisalaste andmete säilitamiseks; sõidukite rentimise alane salvestatud arvutitarkvara; mobiilse
rakendusega allalaaditav tarkvara sõidukite rentimise või liisimise teenuse
osutamiseks; globaalne positsioneerimissüsteem (GPS); interaktiivsed
arvutikioskid, mis koosnevad arvutitest, arvutiriistvarast, arvutite
välisseadmetest, ja arvutijuhtimistarkvara kasutamiseks sõidukite
rentimise või liisimise teenuse osutamisel; sõidukite navigatsiooniseadmed; satelliitraadiod;
telekommunikatsiooni- ja andmevõrguriistvara, nimelt seadmed kõne-, andme- ja videokommunikatsiooni
ülekandmiseks ja koondamiseks mitmikvõrgu infrastruktuuride ja
kommunikatsiooniprotokollide abil.
Klass 12: sõidukid; autod; mootorbussid; bussid ja nende
konstruktsioonielemendid; numbrimärgiraamid; mootorsõidukid, nimelt
autod, veoautod, kaubikud, sportsõidukid ja nende konstruktsioonielemendid; haagised.
Klass 16: paberkaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse ja
trükised; reisialased, sõidukite rentimise alased, transpordialased brošüürid; kalendrid; reisiajakirjad; sulepead; brošüürid turistidele; reisiraamatud; kaardid; trükitud plangid; trükised, nimelt reisialased, sõidukite
rentimise alased, transpordialased pabermärgised, raamatud, käsiraamatud, õppekavad, programmid, infolehed, informatiivsed kaardid ja
brošüürid.
Klass 35: reklaam ja ärialased teenused, nimelt ärijuhtimisabi,
äriinfo, äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; ärijuhtimine transpordi ja kaupade kohaletoimetamise alal; püsiklienditeenused ja kliendiklubiteenused kaubanduse, turunduse ja/või reklaami
eesmärgil; ärijuhtimisabi sõidukite rendi- ja liisingukontorite asutamiseks
ja/või opereerimiseks; mootorsõidukite on-line-jaemüügiteenused;
klientidele preemiaprogrammide pakkumine ettevõtte kaupade ja teenuste
on-line-ostmisel boonuspunktide väljastamise ja töötlemise läbi; klientidele preemiaprogrammide pakkumine osalevate ettevõtete teenuste
sagedase kasutamise eest sooduskuponge väljastades ja töödeldes; avaliku
sektori sõidukite lepingute haldamine, nimelt sõidukipargi äritegevuse
juhtimine teenusena; transpordidokumentatsiooni pakkumine teistele;
reisiklubiteenused, nimelt tasuta, aga ka vautšerite ja kupongide abil
omandatavate hüvede võimaldamine reisiprogrammide liikmetele
reisipiletite ostmiseks, hotellides ja kuurortides majutuseks, aga ka teiste
kaupade ja teenuste ostmiseks miilide ning punktide kogumise teel;
klubiliikmeteenused, nimelt liikmetele selliste hüvede nagu kiiremad
reserveeringud, eelisteenused sagedastele reisijatele ning kõrgema
kategooria rentimised osutamine.
Klass 36: finantsteenused; vautšerite pakkumine transpordikulude eest tasumiseks.
Klass 37: remont; erakorralise autoabi teenused, nimelt
autoabi kutse peale purunenud rehvi vahetamine, kütuse tarnimine
hädaolukorras ja akukäivitusabi.
Klass 39: transport ja kaupade ladustamine; reiside korraldamine; bussitransport; autorent; autotransport; autojuhiteenused; reisikorralduse koordineerimine üksikisikutele ja rühmadele; erakorralise
autoabi teenused, nimelt pukseerimine, väljatõmbamine ja võtme
kättetoimetamise teenused; autode liisimine; veoautode liisimine;
transpordi broneerimine ja ettetellimine; transpordi sidusbroneerimise
teenused; reisijatevedu; otsitava reisiteabe arvutiandmebaasi siduspakkumine; reisiinfo pakkumine; rendiauto broneerimine; kolimisautode
rentimine; GPS-seadmete rentimine navigatsiooni eesmärkidel; veoautode
rent; reisijatevedu; transpordialane nõustamine; transpordiinfo; reisibürooteenused, nimelt transpordi broneerimine ja ettetellimine; reisimarsruudi
planeerimine; sõidukijuhtimisteenused; transpordialased juhtimisteenused,
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nimelt inimeste veoga seotud transpordi planeerimine ja koordineerimine
teiste jaoks.
Klass 41: haridus ja meelelahutus.

Klass 42: arvutiprogrammide koostamine, arvutitarkvara
uuendamine, arvutisüsteemide analüüs; kasutajatel reisi broneerimist
võimaldava tehnoloogiaga veebilehe pakkumine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201300393
11.04.2013

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, kollane, oranž.
(731) Taotleja: MasterCard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase,
New York 10577-2405, US
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 9: arvutiriistvara- ja -tarkvaraplatvormid maksete,
panganduse, krediitkaartide, deebetkaartide, maksekaartide, rahaautomaatide, kindla väärtusega kaartide, elektrooniliste fondiülekannete,
elektrooniliste maksete, arvemakseandmete elektroonilise töötlemise ja
edastamise, sularahaväljamaksete, tehingute kinnitamise, marsruutimise,
autoriseerimise ja arveldamise, pettuste tuvastamise ja ohjamise,
avariijärgse taastamise ja krüpteerimise toetamiseks ja haldamiseks;
arvutiriistvara ja -tarkvara lähiväljaside- ja raadiosagedustuvastusseadmete (NFC, RFID) tuvastamiseks ja autentimiseks; arvutiriistvara ja -tarkvara, mis moodustab digirahakoti, kus talletatakse
kliendikonto andmeid, mis annavad juurdepääsu jaemüüja kupongidele,
talongidele, talongikoodidele ja allahindlustele ja võimaldavad saada
nimetatud kontodele kantavaid lojaalsuspreemiaid või rahalisi preemiaid;
teaduslikud aparaadid ja instrumendid; magnetandmekandjad, heliplaadid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid;
andmetöötlusseadmed; arvutid, arvutiriistvara, arvutitarkvara ja arvutiprogrammid; side- ja elektrivahendid ja -seadmed, nimelt andmete, sh heli
ja kujutiste salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; raamatupidamisarvutid; aparatuur andmete, kaasa arvatud heli ja kujutiste registreerimiseks, edastamiseks, taastootmiseks; seadmed finantsarvete tuvastamiseks, haldamiseks ja analüüsiks ülemaailmse arvutivõrgu kaudu;
arvutiriistvara ja -tarkvara, eelkõige selline, mis on mõeldud kohalike ja
laiaulatuslike arvutivõrkude arendamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks;
mälukaartide lugemise süsteemid ja mäludes kaasa arvatud kiipmäludes
ja pangakaardimäludes, olevate andmete lugemise süsteemid; elektroonilised allalaaditavad trükised; printerid, kaasa arvatud printerid
andmetöötlussüsteemide ja finantstehingusüsteemide jaoks; pangaautomaadid ja sularahaautomaadid pangandusasutustele; kooderid ja
dekooderid; modemid; arvutiriistvara ja -tarkvara maksete võimaldamiseks elektroonilisel teel traadita ja globaalsete võrkude ja/või
mobiilsideseadmete kaudu; arvuti riistvara ja krüpteerimistarkvara,
krüpteerimisvõtmeid, digitaalsertifikaate, digitaalallkirju hõlmav tarkvara
turvaliseks andmesalvestuseks ja üksikisikute, pankade ja finantsasutuste
kasutusel oleva konfidentsiaalse kliendiinformatsiooni otsimiseks ja
edastamiseks; mobiiltelefonide ja muude digiseadmete allalaaditavad
arvutiprogrammid ja rakendustarkvara, mis annab kasutajale juurdepääsu
kupongidele, talongidele, talongikoodidele, allahindlustele, hinnavõrdlusinfole, tootetutvustustele, teistele kuuluvatele veebipoodidele ja
allahindlusinfole; allalaaditavad arvutiprogrammid ja rakendustarkvara,
mis võimaldavad kasutajale juurdepääsu müügiedenduspakkumistele ning
saada rahalisi preemiaid, mis võidakse kanda nende kontodele; tarkvara-
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rakendus kontaktivabade makseterminalidega kasutamiseks, et võimaldada kaupmehel võtta vastu kontaktivabasid mobiiltehinguid, kontaktivabalt esitatud lojaalsusvolitusi ning lunastada kontaktivabalt kuponge,
allahindlusi, hinnaalandusi, talonge ja eripakkumisi; tarkvararakendus
kaupmeestele kupongide, allahindluste, hinnaalanduste, talongide ja
eripakkumiste saatmiseks otse tarbijate mobiilsesse sidevahendisse,
kasutades selleks kontaktivaba RFID- või NFC-ühendust; tarkvararakendus, mis laseb kaupmeestel jae- ja hulgimüügipindadel kasutada
nutiplakateid, mida kasutajad saavad mobiilsidevahendite abil kasutada
juurdepääsu saamiseks kupongidele, allahindlustele, hinnaalandustele,
talongidele ja eripakkumistele, mis saadetakse neile kontaktivaba RFIDvõi NFC-ühenduse kaudu; kiibid mobiiltelefonides ja NFC- ning
RFID-seadmetes kasutamiseks; kodeeritud magnetkaardid ja integraallülituskiipe sisaldavad kaardid ("intelligentsed kaardid"); kodeeritud
turvakaardid; kaardid, milles on autentimiseesmärgil kodeeritud turvaelemendid; kaardid, milles on tuvastamiseesmärgil kodeeritud turvaelemendid; hologrammiga kaardid; kodeeritud krediitkaardid (charge
cards), pangakaardid, krediitkaardid (credit cards), deebetkaardid,
kiipkaardid, kindla väärtusega kaardid, maksekaardid, arvelduskaardid;
pangakaardid, kaasa arvatud trükitud pangakaardid ja magnetmäludega
pangakaardid ja mälukiibid; kaardilugejad; magnetkoodiga kaardid,
elektroonilisi andmeid kandvad kaardid, magnetkoodiga kaartide lugejad,
elektroonilisi andmeid kandvate kaartide lugejad, elektroonilised
krüpteerijad, arvutiriistvara, arvutiterminalid, arvutitarkvara finantsteenuste pakkumiseks, panganduses ja sidetööstuses kasutamiseks;
arvutitarkvara, mida on vaja terminalides ja lugemispeades, et võimaldada
kiipkaartide kasutamist; allalaaditav ning eelpaigaldatav tarkvara, mis
võimaldab kasutajale sidusjuurdepääsu kupongidele, allahindlustele,
hinnaalandustele, talongidele ja eripakkumistele veebilehtedel, kupongide,
allahindluste, hinnaalanduste, talongide ja eripakkumiste skaneerimise
teel, ja NFC-toega trükiste või plakatite sisselugemise teel mobiiltelefoni
või muu mobiilseadmega, ning saata vastavaid kuponge, allahindlusi,
hinnaalandusi, talonge ja eripakkumisi mobiiltelefonidele või muudele
mobiilsideseadmetele, et need lunastada jae- või hulgimüügipunktis või
virtuaalses müügipunktis; telefonidesse ja muudesse sideseadmetesse
paigaldatud arvutikiibid; telekommunikatsiooniseadmed; kassaaparaatide
terminalid ja arvutitarkvara tehingute edastamiseks, kuvamiseks ja
salvestamiseks ja finantsteenustes, panganduses ja telekommunikatsioonitööstuses kasutatavate andmete tuvastamiseks; raadiosagedusel töötavad
identifitseerimisseadmed, transponderid; elektroonilised verifitseerimisseadmed maksekaartide, pangakaartide, krediitkaartide, deebetkaartide ja
arvelduskaartide autentsuse tõendamiseks; sularaha väljastamise
automaadid; arvutite välisseadmed ja elektronkaubad, nimelt kalkulaatorid, elektronmärkmikud, mobiiltelefonid, mobiiltelefonide käsiseadmed, tahvelarvutid, digitaalsed lugerid ja pihuarvutid (PDA-d),
mobiiltelefonid ja digitaalelektroonilised mobiilseadmed.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; raamatuköitematerjal, 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; trükiväljaanded, pisitrükised, brošüürid,
ajalehed, žurnaalid ja ajakirjad, käsiraamatud, pangandusalased trükised;
krediitkaardid, deebetkaardid, v.a kodeeritud; krediitkaarte ja deebetkaarte, telekommunikatsiooni, mobiiltelefone ja digitaalelektroonilisi
mobiilseadmeid puudutavad trükised.
Klass 35: ärinõustamisteenused; turunduse konsultatsiooniteenused; kaardiomanike ostukäitumise jälgimine, analüüsimine,
prognoosimine ja aruandlus; kolmandate isikute toodete ja teenuste
müügiedendus preemiate ja boonuste kujul seoses krediit-, deebet- ja
maksekaartide kasutamisega traadita võrkude, mobiilsideseadmete või
globaalse arvutivõrgu kaudu; lojaalsus- ja preemiaprogrammide haldamine traadita võrkude, mobiilsideseadmete või globaalse arvutivõrgu
kaudu; reklaam kolmandatele isikutele traadita võrkude, mobiilsideseadmete või globaalse arvutivõrgu kaudu; ärijuhtimine; kontoriteenused;
kaubandus-, tööstus- ja ärijuhtimise alane abi; äritegevuse hindamine;
ärijuhtimise alased nõustamisteenused; turu-uuringud; ärialane statistiline
informatsioon; arvete seisu, bilansi koostamine; raamatupidamine;
äriuuringud; suhtekorraldus; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine;
reklaamlehtede väljaandmine; mobiilsete sidevahendite kaudu pakutavad
jaemüügiteenused seoses krediitkaartide ja deebetkaartide pakkumisega;
sidusalt elektrooniliselt digiteeritud teavet kasutavate võrkude või muude
elektrooniliste vahendite abil pakutavad jaemüügiteenused seoses
krediitkaartide ja deebetkaartide pakkumisega; arvutiandmebaaside
haldamine; andmetöötlus arvuti abil; andmeotsing arvuti failides
kolmandatele isikutele; kolmandate isikute kontsertide ja kultuuriürituste
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reklaamimine; kaubandus- või reklaamnäituste korraldamine; reklaam
transpordi, reisimise, hotellide, majutuse, toidu, spordi, meelelahutuse ja
vaatamisväärsuste, turismiagentuuri teenuste, sõidutariifide, sõiduplaanide
ja transpordivõimaluste ja reisikorralduse info jaoks traadita võrkude,
mobiilsideseadmete või globaalse arvutivõrgu kaudu; info siduspakkumine interneti ja teiste arvutivõrkude vahendusel toodete ja teenuste
ostmise alal; info kogumine andmebaasidesse ja kliendiprofiili alase
infoga seonduvad teenused; sidusa ja mobiilse infokataloogi pakkumine
kaupmeeste kohta, kes aktsepteerivad kontaktivabasid mobiilmakseid ja
reklaamivad selle kanali kaudu kaupu ja teenuseid; sidusad jaemüügiteenused; kõigi eelnimetatud teenustega seonduva teabe ja nõustamisteenuste pakkumine; arvete esitamine.
Klass 36: finantsteenused, nimelt elektroonilised krediit- ja
deebetülekanded, arvete maksmine, sularaha väljamaksmine, tšekkide
kinnitamine, ülekannete autoriseerimine ja arveldamine, ülekannete
sobitamine, sularahahaldus, konsolideeritud fondide arveldamine,
andmevaramute ja kliendiprofiilide infoga seotud lülitused, lüüsid,
arveldamine, lepitamine ja fondide liigutamise teenused maksekaartide
valdkonnas, elektrooniliste maksete töötlemine, makseülekannete
autentimise ja kinnitamise teenused, väärtuste vahetamise teenused,
nimelt turvalised elektroonilised sularahaülekanded ja elektroonilised
sularahaülekanded avalike arvutivõrkude kaudu, et toetada e-kaubandust,
finantsinfo pakkumine, nimelt krediit- ja deebetkaardiandmed ja
-aruanded, finantsregistrite haldamine, elektroonilised fondiülekanded ja
valuutavahetusteenused, finantshinnangud ja riskihaldus kolmandatele
isikutele tarbijakrediidi valdkonnas; finantsinfo levitamine ülemaailmse
arvutivõrgu vahendusel, finantsinfo pakkumine arvutite abil turvalise
infoarvutivõrgu kaudu ja eelnimetatud teenuste alane nõustamine;
finantsteenuste pakkumine toetamaks jaemüüki mobiilsidevahendite abil,
nimelt makseteenused juhtmeta seadmete abil; finantsteenuste pakkumine
toetamaks jaemüüki sidusalt elektrooniliste võrkude kaudu; finantsanalüüs
ja -konsultatsioon; kindlustusteenused; rahandusalased ja rahalised
tehingud; finantsteenused; pangandus- ja krediiditeenused; makse-,
deebeti- ja deposiithoiusele ligipääsu teenused; krediitkaardi-, deebitkaardi-, maksekaardi-, ettemaksukaardi- ja deposiitkaarditeenused;
tšekkide tõestamine ja tšeki sularahaks vahetamise teenused; rahaautomaatide teenused; finantstehingute töötlemine sidusalt arvutiandmebaasi kaudu või telekommunikatsioonivahendite teel ning samuti
müügikohas; kaardiomanike finantstehingute töötlemise teenused
pangaautomaatide kaudu; kaardiomanikele bilansidetailide, deposiidi ja
sularaha väljavõtu võimaldamine automaatsete pangaautomaatide kaudu;
finantstasaarveldus- ja finantsvolitusteenused seoses finantsmaksetehingute töötlemisega; reisikindlustusteenused; reisitšekkide ja reisivautšerite väljalaskmine ja tagasiostmine; pangakaardiomaniku autentimise teenused pangakaardiga maksmisel; finantsinfo kindlakstegemine;
pangatehingute arhiivi pidamine; kaugmakseteenused; salvestatud
väärtusega elektroonilise hoiuse teenused, rahaülekannete teenused,
elektrooniliste maksete teenused, ettemaksetelefonikaartide, sularahamaksete ja tehingute autoriseerimise teenused; deebeti- ja krediiditeenuste
pakkumine raadiosagedusel töötavate tuvastusseadmete (transponderite)
abil; deebeti- ja krediiditeenuste pakkumine side- ja telekommunikatsiooniseadmete abil; tšekkide kontrollimise teenused; finantsteenuste
pakkumine mobiilsete telekommunikatsioonivahendite abil pakutavate
jaemüügiteenuste toeks, kaasa arvatud makseteenused mobiilseadmete
kaudu; krediit- ja deebettehingute menetlemine telefoni- ja kaugsideühenduse kaudu; finantsteenuste pakkumine elektrooniliselt digiteeritud
andmeid kasutavate sidusteenustena võrkude või muude elektronvahendite
kaudu pakutavate jaemüügiteenuste toeks; valuutavahetuse teenused,
täpsemalt valuuta, kaasa arvatud elektroonilise sularaha turvaline
vahetamine arvutivõrkude kaudu, mis on juurdepääsetavad kiipkaartide
abil; veebisaidilt pakutavad arvete tasumise teenused; reaalajapangandus;
finantsteenuste pakkumine ülemaailmse arvutivõrgu või interneti kaudu;
finantsteenused, nimelt kaupmeeste kaudu kontaktivabade mobiilmaksete
pakkumine jae-, hulgi- ja sidusmüügikohtades; finantsteenused, nimelt
pilvepõhise digirahakoti pakkumine, milles talletatakse kasutaja kontoandmeid, et saada juurdepääs kupongidele, talongidele, talongikoodidele
ja allahindlustele jaemüügipunktides ning saada lojaalsuspreemiaid või
rahalisi preemiad, mille saab nende kontole kanda "raha-tagasi"-süsteemi
abil; kinnisvarateenused; kinnisvarainvesteeringute haldus; kinnisvaraga
seotud investeerimisteenused; kinnisvarakindlustusteenused; kindlustus
kinnisvaraomanikele; omandiga seotud kindlustusteenused; kinnisvara
finantseerimine; kinnisvaratehingute vahendamine; kinnisvara hindamine
ja väärtuse määramine; kinnisvara juhtimine; kinnisvaraga seotud
finantstehingute haldamine; kinnisvaralaenude pakkumine; kinnisvaraarendusega seotud finantseerimisteenused; kinnisvaramaakleriteenused;
finantsteenused, mis on seotud kinnisvara ja ehitistega; finantsteenused
kinnisvara soetamiseks; kinnisvaraga tagatud laenulepingute sõlmimine;
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kinnisvara kaasomandisse mineku korraldamine; kinnisvaraostude
finantseerimise korraldamine; abistamine kinnisvara omandamisel ja
intresside osas; kapitalimahutused kinnisvarasse; ärilise varainvesteerimise teenused; finantsteenused, mis on seotud vara omandamisega; finantsteenused, mis on seotud vara müügiga; finantshinnangu
andmine kohustustest vabale varale; finantshinnangu andmine renditud
varale; kinnisvara väljaüürimise korraldamine; kinnisvara rentimise
korraldamine; kinnisvara üürimine, rentimine; korteriomandite üürimine,
rentimine; maaomandi haldamise teenused, mis on seotud kinnisvaratehingutega; omandiportfellihaldus; kinnisvarahaldus; kinnisvara
vahendamise teenused; nõustamisteenused seoses kinnisvara hindamisega;
korporatiivsed kinnisvaraga seotud nõustamisteenused; arvutipõhised
kinnisvaraalased infoteenused; kinnisvaraalased konsultatsioonid;
kinnisvarainfoteenused; kinnisvaraagentuurid ning -uuringud; hüpoteegi
finantseerimine ja varatagatised; makselahenduste, panganduse, krediitkaartide, deebetkaartide, maksekaartide ja rahaautomaatide alased
konsultatsiooniteenused; andmete verifitseerimisteenused.
Klass 38: telekommunikatsiooniteenused; mobiilsideteenused;
internetipõhised telekommunikatsiooniteenused; andmesideteenused;
andmete elektrooniline edastamine masinloetava koodi kujul, mida
kuvatakse mobiilseadme ekraanil ning edastatakse ülemaailmse andmete
kaugtöötlusvõrgu, k.a interneti kaudu; teenused arvutisse salvestatud
andmepangas või internetis oleva teabe esitamiseks ja edastamiseks
finantsteenuste valdkonnas; andmete edastamine elektroonilise kujutise
töötlemise kaudu, rakendades telefonisidet; elektronpost, sõnumite
saatmise ja vastuvõtmise teenused; saatekeskuse teenuste osutamine;
ühiskasutusega juurdepääsu pakkumine arvuti turvainfovõrgule teatava
finantsteenuste info edastamiseks ja levitamiseks; arvuti andmebaasi
kasutusaja rent; arvuti- ja internetiteenused, nimelt elektrooniliste
sidusandmebaaside pakkumine ülemaailmse arvutivõrgu kaudu isikutuvastuse ja -tõendamise valdkonnas.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; turismiinfo ja reisiteenused, huvireiside korraldamine ja läbiviimine ning transporditeabe pakkumine;
broneerimisagentuuri teenused autode rentimiseks; reisipiletite reserveerimine, ettetellimine; agentuuriteenused autode rentimise korraldamiseks; reisi-, sõidu- ja kaubaveoinfo pakkumine; reiside ja ekskursioonide korraldamine ning broneerimine, reserveerimine; õhuveoteenused
ja lennupiletite teenused; lennupiletite tellimine, matkalaevapiletite ja
rongipiletite teenused; eskortteenused, reisijate ja nende pagasi saatmine;
turismiagentuurid, v.a majutusteenused; reisibürooteenused, nimelt
sõidupiletite ettetellimine, broneerimine; õhutransport, -veod; reisijuhiteenused; autode üürimine; nõustamine ja konsultatsioon kõige eelnimetu
osas; reiside korraldamine ja reisiteabe pakkumine sidusalt arvutiandmebaasist või internetist; arvutipõhised reisibroneerimisteenused;
reisiinfo pakkumine arvuti kaudu; reisiandmete võrdlemine, kontrollimine, reisiinfo süstematiseerimine.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine, arendus ja ajakohastamine
ning arvutitarkvara hooldamine; mitte-allalaaditava tarkvara ja rakenduste
pakkumine ajutiseks kasutamiseks, et hallata, leida, aktiveerida ja
tühistada lähiväljaseadmete (NFC) autentimisandmeid ja digivolitusi;
digitaalsete mobiilseadmete arvutiriistvara ja rakendustarkvara projekteerimine, arendus ja ajakohastamine ning digitaalsete mobiilseadmete
rakendustarkvara hooldamine; mobiiltelefonide ja muude digiseadmete
allalaaditavate arvutiprogrammide ja rakendustarkvara, mis võimaldab
kasutajale juurdepääsu kupongidele, talongidele, talongikoodidele,
allahindlustele, hinnavõrdlusinfole, tootetutvustustele, teistele kuuluvatele
veebipoodidele ja soodustusteinfole, projekteerimine, arendus, hooldamine ja ajakohastamine; allalaaditavate arvutiprogrammide ja rakendustarkvara, mis võimaldab kasutajale juurdepääsu müügiedenduspakkumistele ning saada rahalisi preemiaid, mis kantakse "raha-tagasi"
süsteemi abil nende kontodele, projekteerimine, arendus, hooldamine ja
ajakohastamine; arvutitarkvara ja -riistvara alane konsultatsioon;
arvutiprogrammide koostamine; arvutisüsteemide, andmebaaside ja
rakenduste haldamisega seonduvad tugi- ja nõustamisteenused; rakendusteenuste pakkuja (ASP) teenused, rakendusteenuste pakkumine (ASP),
millega kaasneb tarkvara kupongide, talongide, talongikoodide, eripakkumiste, tootetutvustuste, tooteinfo, hinnavõrdlusinfo, veebilehtedele
suunavate linkide vastuvõtmiseks, edastamiseks ja kuvamiseks ning
andmete vastuvõtmiseks ja edastamiseks kaupade ja teenuste ostmise
eesmärgil; rakendusteenuste pakkumine, millega kaasneb tarkvara
tarbijatele info pakkumiseks teiste isikute kaupade ja teenuste allahindluste, talongide ja eripakkumiste kohta; rakendusteenuste pakkumine
sotsiaalvõrgustikutarkvara osas; internetilehekülgede graafiline disain;
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arvutiriistvara või tarkvara kohta ülemaailmsest arvutivõrgust või
internetist pakutav teave; veebisaitide hooldamine; veebilehtede hostimine
tellimisel; veebisaitide loomine; veebisaitide kujundamine ja majutamine;
arvemaksmisveebisaitide kujundamine, loomine ja majutamine; andmete
krüptimine ja finantsinfo dekrüptimine; digiallkirja autentimise teenused
kolmandate isikute autentimiseks, nimelt andmete krüptimine ja nende
puutumatuse tuvastamine; teistele isikutele krüptitud ja digiallkirjastatud
ja autenditud andmete pakkumine, nende kasutamiseks digisertifikaatide
väljastamisel ja valideerimisel; digisertifikaatide tõendamine, autentimine,
väljastamine, jagamine ja haldamine; tehnilise konsultatsiooni teenused
programmeerimise, finantsarvutivõrkude, andmetöötluse, turvalise side,
andmete krüptimise ja dekrüptimise ning kohtvõrguturbe valdkondades;
info levitamine ülemaailmse arvutivõrgu kaudu arvutitarkvara, arvutiriistvara, finantsarvutivõrkude ja kohtvõrkude valdkonnas; kasutajatele
müügiedenduspakkumistele ja nende kontodele kantavatele rahalistele
preemiatele juurdepääsu võimaldavate allalaaditavate arvutiprogrammide
ning rakendustarkvara projekteerimine, arendus, hooldamine ja ajakohastamine; elektrooniline andmesalvestus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201300560
24.05.2013

(540)

LUXOR
(731) Taotleja: NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 9: oftalmilises kirurgias kasutatavad mikroskoobid.
Klass 10: oftalmilises kirurgias kasutatavad kirurgiaseadmed
ja -aparatuur.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201300587
05.06.2013

(540)

(731) Taotleja: Digital Sputnik Lighting OÜ
Niine tn 11, 10414 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)10 Klass 11: valgustusaparaadid ja -seadised;

valgustusseadmed; filmimisel kasutatavad võtteplatsi valgustusseadmed; prožektorid; valgust kiirgavatel dioodidel põhinevad (LED-) valgustid.
Klass 41: teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete
üürimine, rent, laenutus; instrueerimisteenused, juhendamisteenused;
filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva üürimine, laenutus.

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

M201300975
09.10.2013

(731) Taotleja: MEC Holding GmbH
Messer-Platz 1, D-65812 Bad Soden, DE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 1: tööstuses kasutatavad keemiatooted;

tööstuses
kasutatavad keemilised lisandid ja töötlemata sünteesvaigud ja plastikud
jootmiseks, keevitamiseks ja pindade katmiseks; keevituspulber ja
keevituspreparaadid, nimelt jootekemikaalid, sealhulgas metallidele,
jootepulber ja joodis, nimelt kõvajoodise räbustid; tööstuses kasutatavad
keevituspastad.
Klass 2: värvained; korrosioonitõrjepreparaadid.

Klass 6: lihtmetallidest või metallisulamitest eriti kulumiskindla kattega plaadid paigaldamiseks suure kulumisintensiivsusega
masinatesse või ehitistesse (mitte masinaosadena); metallist torud;
lihtmetallid ja nende sulamid tahkel ja puudri kujul; metallipõhine
keevituspulber ja keevituspreparaadid; metallipõhine jootepulber ja
joodis; metallist joote- ja keevitusmaterjalid; metallipõhised joote- ja
keevitustraadid, metallipõhised keevitus- ja jootevardad; keevitusteras;
spetsiaalne metall valumalmi keevitamiseks.
Klass 7: lõikurid (masinad), gaasiga käitatavad keevitus- ja
jootmisaparaadid ning plasmaaparaadid (masinad) autogeenseks
metallitöötluseks ja nende juurde kuuluvad masinaosad, nimelt otsakud,
põletid, torukimbud, tolmkütuse fiidrid torudele, radiaatorid; lõiketerahoidikud (masinaosad), gaasiga töötavad keevitus- ja jooteaparaadid ja
plasmaaparaadid (masinad) ja lõiketöötlusseadmete osad; elektrilised
keevitusaparaadid ja keevitustööriistad; elektrilised jootmisaparaadid;
tööstuslikud robotid (masinad); gaasjootepõletid; gaaskeevituspõletid;
gaaslõikepõletid; elektrilised jootepõletid; manipulaatorid (masinad) või
robotid (masinad); käsitööriistad keevitamiseks ja jootmiseks ning nende
osad.
Klass 8: käsi-tööriistad pindade katmiseks ning nende osad.
Klass 9: elektroonilised robotreguleerimisseadmed, robotväljundpordid ja liidesed; keevitus-, jootmis- ja lõikeaparaatide
elektroonilised reguleerimisseadmed.
Klass 37: parandusteenused, nimelt masinate, masinaseadmete, tööstusseadmete parandus, paigaldus ja/või hooldus;
komponentosade hooldamine jootmise, keevitamise ja/või termopihustamise abil.
Klass 40: materjalitöötlus, täpsemalt jootmine, keevitamine,
termopihustamine, pinna rafineerimine, sidumine, eraldamine ja katmine,
täpsemalt tööosade ja metallmaterjalide, keraamika ja/või plastiku
katmine ennetava kaitsekihiga.
Klass 41: keevitamise ja jootmise ning pindade katmise
koolituste pakkumine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201301016
25.10.2013

(540)

SCANDIC HOME
(731) Taotleja: SCANDIC HOME GROUP OÜ
Lastekodu 3-13, 10115 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201301022
08.12.2004

(540)

MY VOICE
(731) Taotleja: P7S1 Broadcasting Europe B.V.
Radarweg 60, 1043NT Amsterdam, NL
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(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)8 Klass 16: paber; papp, kartong; paberitooted; papptooted;
trükised; raamatud; aastaraamatud; trükiväljaanded; koomiksid; laulikud;
ajakirjad; infolehed; ajalehed; albumid; perioodika; ajakirjad (teaduslikud
perioodilised väljaanded); kataloogid; käsiraamatud; geograafilised
kaardid, maakaardid; brošüürid; reklaamlehed; plakatid; kirjatarbed;
etiketid, v.a tekstiilist; kantseleitarbed (v.a mööbel); joonestustarbed,
-seadmed ja -vahendid; maalimistarbed ja -vahendid, v.a maalijaile
mõeldud leht- ja pulbermetallid; joonlauad; kirjutusvahendid; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a seadmed); raamatuköitematerjalid;
raamatukaaned; järjehoidjad; trükikomplektid; joonised; maalid; trükitud
fotod; gravüürid, graveeringud; pildid; kalendrid; päevikud; sulepead;
pliiatsid; pinalid; pliiatsikarbid; paberist või papist lipikud ja sildid;
kaardid kingipakkide juurde; pakkepaber; märkmepaberid; siirdepildid;
kustutuskummid; õnnitluskaardid; kleebised (kantseleitarbed); õppekellad; paberlaudlinad; pabersalvrätid; paberist servjetid, salvrätikud;
telefoni kodeerimata kõnekaardid; kodeerimata krediitkaardid; kõikide
eelnimetatud toodete osad ja tarvikud.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted; spordirõivad; ujumisriided; vabaajarõivad; kudumid (rõivad); ööriided; särgid, päevasärgid,
särkpluusid; T-särgid ja treeningpluusid; teksapüksid, püksid; kübarad,
mütsid (peakatted); saapad; kingad, sandaalid, tuhvlid; vööd (rõivad),
sallid, kindad (rõivad), sokid; lipsud; ülerõivad, argiriietus; mantlid, jakid,
ülikonnad, kostüümid, seelikud, sukad, sukkpüksid, sviitrid, pulloverid,
kampsunid, kleidid, pluusid.
Klass 28: mängud, mänguasjad ja lelud, elektroonilised
mänguasjad ja elektronmängud; käes hoitavad arvutimängud; lauamängud; võimlemisriistad ja sporditarbed, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; nukud ja nukuriided; aksessuaarid nukkudele; nukumajad;
nukumööbel; nukumööbli aksessuaarid; mängukarud; tegelaskujud
(mänguasjad); mängusõidukid; mänguklotsid ja mänguautode sõidurajad;
pehmed mänguasjad; plüüsmänguasjad; mängukomplektid ja mängukarbid, -ümbrised; õhupallid (mänguasjad); pilakaubad; karnevalitarbed,
peotarbed; mängumaskid, karnevalimaskid, kostüümimaskid; jõulupuuehted, v.a valgustusvahendid ja maiustused; mängukaardid; müntide või
žetoonidega töötavad elektrilised või elektroonilised mänguautomaadid;
kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud.
Klass 35: mitmesuguste kaupade koondamine teiste isikute
huvides, kõik seoses muusika või muusikalise meelelahutusega võimaldamaks klientidel neid kaupu mugavamalt vaadelda ja osta telekommunikatsiooni ja/või interaktiivse televisiooni ja/või muusika või muusikalise
meelelahutusega seonduvate kaupade turundamisele ja müügile spetsialiseerunud interneti-kodulehe ja/või jaemüügikohtade ja/või muusikale või
muusikalisele meelelahutusele spetsialiseerunud kaupade postimüügikataloogide vahendusel; hääletus-, arvamusküsitlused, rahvastikuküsitlused.
Klass 38: side; ringhäälinguteenused; sideteenused; raadioja telesaated, raadio- ja telelevi; televisioonisaadete edastamine, teleringhääling; raadiosaadete edastamine, raadioringhääling; teleülekanded,
raadioülekanded ja raadiolevi; maapealne raadio- ja telelevi, raadiolevi,
raadio- ja telelevi kaabli, interneti ja satelliidi kaudu; maapealne teenuste
või andmete levi, teenuste või andmete levi kaabli, interneti või satelliidi
kaudu; andmete edastamine; infoedastus; sõnumite, andmete, audio ja
kujutiste edastamine arvuti abil; uudisteagentuurid; eelnimetatud teenuste
kohta teabe pakkumine interneti või muu reaalajas toimiva võrgu kaudu
ning eelnimetatud teenuste kohta paljudele kasutajatele teabe edastamine
interneti või muu reaalajas toimiva võrgu kaudu; edastamisteenused
kaabli, interneti ja satelliidi vahendusel; traadita mobiiltelefoniteenused;
sidevõimaluste, -mahtude pakkumine helinate, kõne, muusika, MP3,
graafika, mängude, filmide, animatsioonide, raadio- ja telesaadete ja
seriaalide, kontsertide, ürituste ja muude ettekannete, videokujutiste ja
informatsiooni allalaadimiseks; sidevõimaluste, -mahtude pakkumine
helinate, kõne, muusika, MP3, graafika, mängude, filmide, animatsioonide, raadio- ja telesaadete, etenduste ja seriaalide, kontsertide,
ürituste ja muude ettekannete, videokujutiste, informatsiooni ja uudiste
üles- ja allalaadimise edastamiseks; kõne- ja tekstisõnumite saatmine ja
vastuvõtmine; sideteenused, nimelt heli- ja audiovisuaalsalvestiste
voogedastamine interneti kaudu; juurdepääsu pakkumine sidushääletussüsteemile.
Klass 41: haridus-, õppe- ja koolitus-, meelelahutus-, spordija kultuuriteenused; heli- ja/või visuaalsalvestiste tootmine ning etenduste
lavastamine, produtseerimine; raadio- ja teleprogrammide lavastamine,
produtseerimine; filmitootmine, -produtseerimine, v.a reklaamfilmide
tootmine ning elava meelelahutuse tootmine; animeeritud multifilmide
ning televisiooniprogrammide tootmine; kino- ja telestuudiod; filmi-
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meelelahutus, televisioonimeelelahutus ja elavettekandes meelelahutusetendused ja -sõud; raamatute, ajakirjade ja perioodika kirjastamine,
avaldamine; tantsuetenduste, muusikaetenduste ja video-auhindamisetenduste lavastamine, produtseerimine; komöödiaetenduste, mänguetenduste ja spordiürituste lavastamine, produtseerimine otse vaatajaskonna ees, mida levitatakse otseülekandes või lindistatakse edasiseks
eetrisse andmiseks; elavettekandes muusikakontsertide lavastamine,
produtseerimine; uudisetenduste lavastamine, produtseerimine; talendikonkursside ning muusika- ja teleauhindade ürituste organiseerimine;
kontsertide organiseerimine; stiili ja moega seotud meelelahutusesitluste
organiseerimine ja esitlemine; meelelahutusega seonduva info pakkumine
ülemaailmse arvutivõrgu vahendusel; hariduslike, kultuuriliste või
meelelahutuslike ürituste korraldamine, lavastamine, produtseerimine ja
esitlemine; heli- ja/või videosalvestiste üürimine, laenutus ning on-linemuusika (v.a allalaaditava) ja on-line-videote (v.a allalaaditavate)
pakkumine; piletimüügiteenused (meelelahutus); muusikateoste väljaandmise teenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201301064
05.11.2013

(540)

AR Disain
(731) Taotleja: AR Disain OÜ
Suur-Sõjamäe 8b, 11415 Tallinn, EE
(511)10 Klass 42: tootekujundus, tööstusdisain.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201301223
17.12.2013

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, punane, valge, sinine,
must, hall, beež, helepruun, pruun, tumepruun.
(731) Taotleja: Grupa Maspex Sp. z o.o. S.K.A.
Legionów 37, 34-100 Wadowice, PL
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)10 Klass 5: imikutoit, väikelaste dieettoidud, väikelaste joogid.
Klass 29: puuviljakrõpsud; kartulikrõpsud, kartulilaastudest
suupisted, madala rasvasisaldusega kartulikrõpsud; moosid; puuviljadesserdid; tuhksuhkurdatud puuviljad; puuviljakonservid; külmutatud
puuvili; puuviljahoidised; puuviljatarretised; puuviljast valmistatud
suupisted; puuviljasalatid; piimakokteilid; piimatooted; piimast valmistatud magustoidud; piimatoodetest valmistatud desserdid.
Klass 30: magusad batoonid (maiustused); müslil põhinevad
einebatoonid, suupistebatoonid, mis sisaldavad teraviljade, pähklite ja
kuivatatud puuviljade segu (maiustused); teraviljabatoonid; koogid;
teraviljakrõpsud, teraviljalaastud; paismaisist suupisted; tordid; kristallsuhkur; riisikoogid; biskviidid; kuivküpsised; kuivikud; maisihelbed;
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teraviljast valmistatud suupisted; marmelaadi- ja kummikompvekid;
maiustused; puuvilja-coulis (kaste); mesi; närimiskummi; vahvlid;
külmutatud jogurt (maiustus); jäätis; küpsetatud tooted (maiustused);
šokolaad; šokolaadist valmisdesserdid; valmismagustoidud (kondiitritooted); valmismagustoidud (pagaritooted); jäätisemagustoidud; dessertvahud (maiustused); kondiitritooted; pirukad; keeksid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201301253
30.12.2013

(540)

OLX
(731) Taotleja: OLX B.V.
Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, NL
(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)10 Klass 9: foto-, filmi- ja optikaseadmed ning -vahendid; heli,
kujutise ja andmete salvestamise, edastamise, ülekandmise, vastuvõtmise,
säilitamise, kuvamise või taasesitamise aparatuur, seadmed ning
vahendid; arvutid, arvutiprogrammid, arvutitarkvara, arvutikiibid,
seadmed ning vahendid elektrisignaalide kodeerimiseks ja dekodeerimiseks; kaugjuhtimisseadmed; kiipkaardid; kodeeritud kaardid;
antennid, paraboolantennid; optilised kiud; lülitid; adapterid; konnektorid;
pistikud, pistikupesad (elektrilised ühendused); ühendkarbid, harukarbid
(elektrotehnika); lindid, plaadid ja kassetid andmete, heli või kujutiste
kandmiseks või nende salvestamiseks; näituste jaoks tehtud kinofilmid;
audio- ja/või videosalvestised; multimeediapõhised side-, salvestus-,
edastus-, levi-, säilitus-, kuvamis-, vastuvõtu- ja taasesitamisseadmed,
andmetöötlusseadmed; arvutitarkvara ning seadmed ja vahendid
kasutuseks seoses internetiga; elektroonilised allalaaditavad väljaanded;
kõigi eelnimetatud toodete osad (ja tarvikud).
Klass 35: kaupade pakkumine müügiks ning kaupade müük
jae- ja hulgikaubanduses; reklaamiagentuurid; reklaampindade üürimine;
ärijuhtimine; raamatupidamisteenused, nõustamine, konsultatsioon ja
teavitamisteenused, kõik seoses äri ja ärijuhtimisega; turu-uuringud;
reklaam ja turundusteenused; kaubanduslike esitluste ja näituste korraldamine ja läbiviimine; reklaammaterjalide levitamine; kõigi eelnimetatud
teenustega seotud teabe pakkumine ja levitamine.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.
Klass 38: hääle, andmete, heli ja kujutiste edastamise
teenused; multimeediumsideteenused; sideteenused; raadio-, tele-,
satelliit- ja kaabelülekandeteenused; uudisteagentuurid; äriotstarbeks või
kodukasutuseks mõeldud info edastamine, pakkumine ja kuvamine
arvutipõhisest andmepangast; elavesituses esinemiste ja ürituste leviedastamine; sideseadmete ja -vahendite üürimine, rentimine ja liisimine;
televisiooni ja interneti leviedastusteenused (abonenttellimuste kujul);
veebilehtedele juurdepääsu pakkumine; juurdepääsu pakkumine
arvutiandmebaasidele ja arvuti andmebaaside kasutusaja rent; kõigi
eelnimetatud teenustega seotud teabe pakkumine ja levitamine.
Klass 42: arvutite rentimine, laenutus; arvutitarkvara installeerimine ja hooldus; arvutiprogrammeerimis- ja arvutiprojekteerimisteenused; projekteerimis-, visandamis-, kujundamisteenused ning
tellimusel tekstide kirjutamise teenused interneti veebi lehtede koostamiseks; veebilehekülgede loomine ja haldamine; veebilehtede hostimine
teenusena.

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

M201301254
30.12.2013

(591) Värvide loetelu: lilla, roheline, oranž.
(731) Taotleja: OLX B.V.
Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, NL
(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)10 Klass 9: foto-, filmi- ja optikaseadmed ning -vahendid; heli,
kujutise ja andmete salvestamise, edastamise, ülekandmise, vastuvõtmise,
säilitamise, kuvamise või taasesitamise aparatuur, seadmed ning
vahendid; arvutid, arvutiprogrammid, arvutitarkvara, arvutikiibid,
seadmed ning vahendid elektrisignaalide kodeerimiseks ja dekodeerimiseks; kaugjuhtimisseadmed; kiipkaardid; kodeeritud kaardid;
antennid, paraboolantennid; optilised kiud; lülitid; adapterid; konnektorid;
pistikud, pistikupesad (elektrilised ühendused); ühendkarbid, harukarbid
(elektrotehnika); lindid, plaadid ja kassetid andmete, heli või kujutiste
kandmiseks või nende salvestamiseks; näituste jaoks tehtud kinofilmid;
audio- ja/või videosalvestised; multimeediapõhised side-, salvestus-,
edastus-, levi-, säilitus-, kuvamis-, vastuvõtu- ja taasesitamisseadmed,
andmetöötlusseadmed; arvutitarkvara ning seadmed ja vahendid
kasutuseks seoses internetiga; elektroonilised allalaaditavad väljaanded;
kõigi eelnimetatud toodete osad (ja tarvikud).
Klass 35: kaupade pakkumine müügiks ning kaupade müük
jae- ja hulgikaubanduses; reklaamiagentuurid; reklaampindade üürimine;
ärijuhtimine; raamatupidamisteenused, nõustamine, konsultatsioon ja
teavitamisteenused, kõik seoses äri ja ärijuhtimisega; turu-uuringud;
reklaam ja turundusteenused; kaubanduslike esitluste ja näituste korraldamine ja läbiviimine; reklaammaterjalide levitamine; kõigi eelnimetatud
teenustega seotud teabe pakkumine ja levitamine.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.
Klass 38: hääle, andmete, heli ja kujutiste edastamise
teenused; multimeediumsideteenused; sideteenused; raadio-, tele-,
satelliit- ja kaabelülekandeteenused; uudisteagentuurid; äriotstarbeks või
kodukasutuseks mõeldud info edastamine, pakkumine ja kuvamine
arvutipõhisest andmepangast; elavesituses esinemiste ja ürituste leviedastamine; sideseadmete ja -vahendite üürimine, rentimine ja liisimine;
televisiooni ja interneti leviedastusteenused (abonenttellimuste kujul);
veebilehtedele juurdepääsu pakkumine; juurdepääsu pakkumine arvutiandmebaasidele ja arvuti andmebaaside kasutusaja rent; kõigi eelnimetatud teenustega seotud teabe pakkumine ja levitamine.
Klass 42: arvutite rentimine, laenutus; arvutitarkvara installeerimine ja hooldus; arvutiprogrammeerimis- ja arvutiprojekteerimisteenused; projekteerimis-, visandamis-, kujundamisteenused ning
tellimusel tekstide kirjutamise teenused interneti veebilehtede koostamiseks; veebilehekülgede loomine ja haldamine; veebilehtede hostimine
teenusena.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400003
02.01.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: tumeroheline, heleroheline.
(731) Taotleja: Homeyard OÜ
Lõokese 1, Tabasalu alevik, Harku vald,
76901 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Mari Must
(511)10 Klass 7: masinad ja tööpingid; mootorid ja jõuseadmed (v.a
maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad); tolmuimejad;
tolmuimejakotid; saed (masinad); trimmerid; lõikurid (masinad);
elektrilised köögimasinad; elektrilised toidutöötlusmasinad; elektromehaanilised toiduvalmistusmasinad; muruniidukid (masinad); niidukiterad;
puhurid; tolmu imemise seadmed puhastuseks.
Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid, toiduainete kuumtöötlemise seadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed; ahjud; barbeque-ahjud; õhu
eelsoojendid; grillid (köögiseadmed); kuumaõhuaparaadid; kütteseadmed;
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soojenduselemendid; tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavad soojendusseadmed.
Klass 20: mööbel, sh õuemööbel ja väliköögimööbel; 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: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja
hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele, sh interneti teel.
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd; põllutöö-,
aia- ja kodumasinate remont ja hooldus.
Klass 44: põllumajandus-, aiandus- ja metsandusteenused;
muruhooldus: põllumajandustehnika ja aiamasinate üürimine, rentimine,
laenutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400048
14.01.2014

3/2015

(731) Taotleja: National Biscuits & Confectionery Co.
Ltd.
Jeddah, Industrial Area - Fourth Phase,
P.O. Box 8680, 21492 Jeddah, SA
(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, külmutatud, küpsetatud puuvili ja köögivili; keedised,
tarretised; kalakonservid, konservitud kala; puuviljakonservid, konservitud puuviljad; lihakonservid, konservitud liha; köögiviljakonservid,
konservitud köögiviljad; kaunviljakonservid, konservitud kaunviljad;
kartulikrõpsud ja kartulilaastud; vahukoor (piimatoode), piim ja kondenspiim; munad; keefir, petipiim ja muud piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; puuvilja- ja köögiviljahoidised, marineeritud aedvili, piklid.
Klass 30: kohv ja tee, kakao, suhkur, tapiokk, saago, kohvi
aseained, jahu ja muud teraviljasaadused, toidupastad (makarontooted),
toidujää, jäätised, mesi, siirup, pärm, küpsetuspulbrid, sool, sinep, pipar,
äädikas, vürtsikastmed, vürtsid ja vürtsained, riis ja jää, tomatikastmed,
ketšup, ketšupikastmed, lihakastmed, röstitud mais ning popkorn,
paismais.

(540)

OSTUBINGO
(731) Taotleja: Lootsi Arenduse OÜ
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 35: reklaam; äritegevuse

juhtimine; äritegevuse
administreerimine; kontoriteenused; ärijuhtimisabi; müügitoetusteenused;
ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused
(kolmandatele isikutele); jae- ja hulgimüügiteenused interneti vahendusel;
jae- ja/või hulgimüügiga tegelevate ettevõtete ärialane juhtimine; ärialased
konsultatsioonid; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste
ostmine); kaubandusteave; äriinfo; messide korraldamine äri või reklaami
eesmärgil; reklaamialased konsultatsioonid, reklaami või müügi
modelleerimine, reklaami- ja müügikampaaniate korraldamine ja
läbiviimine; trüki- ja telereklaam; reklaamiteenistus, suhtekorraldus;
turundus, turundusalased konsultatsioonid; kaupade demonstreerimine;
müügikampaaniad, -reklaam; reklaampindade üürimine; välireklaam;
reklaam nutiseadmete, sh telefonide vahendusel; reklaami- ja turundusteenused (mobiili)äppide vahendusel; reklaam erinevates meediakanalites,
sh sotsiaalmeedias; kõigi eelnimetatud teenustega seotud info- ja
konsultatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400083
20.01.2014

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400095
22.01.2014

(540)

(731) Taotleja: OÜ Legend H & S
Tiskrevälja 22, 13516 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained;

puhastus-,
poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; šampoonid ja
juuksehooldus- ning -viimistlustooted; habemeajamispreparaadid ja
habemeajamisjärgsed preparaadid; mittemeditsiinilised näo- ja
kehahooldustooted, sh näo- ja kehakreemid, koorivad kreemid, kehaõlid,
huulepalsamid, iluravimaskid; aroomi- ja lõhnaained (eeterlikud õlid);
hügieenilised või värskendavad dušipreparaadid (tualett-tarbed);
hambapastad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400128
30.01.2014

(540)

TUULE
(731) Taotleja: Tuulaja OÜ
Kohtu 1, Kuressaare, 93819 Saare maakond, EE
10
(511) Klass 1: tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses,

(591) Värvide loetelu: valge, kollane, punase eri toonid.

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; värvained; sööbehapped; töötlemata looduslikud
vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud
leht- ja 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 autobensiin)
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ja valgustusained, küünlad ja tahid.
Klass 5: farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja
dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid,
sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha;
desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.
Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid; metallehitusmaterjalid;
teisaldatavad metallehitised; rööbasteede metallmaterjal; 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; sidurdus-, haake- ja
jõuülekandeseadmed (v.a maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a
käsi-tööriistad); munahaudeaparaadid; müügiautomaadid.
Klass 8: käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid; noad, kahvlid,
lusikad; vööl kantavad külmrelvad (mõõgad, täägid); habemenoad.
Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestamise, edastamise
ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d,
DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; müntkäitatavad mehhanismid;
kassaaparaadid, arvutusmasinad; infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; tulekustutid.
Klass 10: kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja
-riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad,
silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid.
Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid,
toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed.
Klass 12: transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid.

Klass

13:

saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused; toidujää; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool;
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 31: teraviljad ning põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, 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: ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 38: side.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised

uuringud ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.
Klass 44: veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused
loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalased teenused.
Klass 45: juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute
kaitseks; kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste
rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400204
13.02.2014

(540)

AllikaPai

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; kellad ja kronomeetrid.
Klass 15: muusikariistad.
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.
Klass 18: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis
ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja -kotid; päikeseja vihmavarjud; jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted.
Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad
ehitised; 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: majapidamis- ja köögitarbed ning -mahutid;
kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid); harjamaterjal; puhastus- ja
koristustarbed; terasvill; töötlemata või pooltöödeldud klaas (v.a
ehitusklaas); klaas-, portselan- ja savinõud, mis ei kuulu teistesse
klassidesse.
Klass 22: köied, nöörid, võrgud, varjed, koormakatted, purjed,
kotid (mis ei kuulu teistesse klassidesse); polstri- ja täitematerjalid (v.a
kummist või plastist); tekstiilkiudtoore.
Klass 23: lõngad ja niidid tekstiiltoodetele.

Klass 24: riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; voodikatted; lauakatted.
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 ja põrandakatted, tapeedid
ja teised seinakattematerjalid (v.a tekstiilist).
Klass 28: mängud, mänguasjad, sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja

(731) Taotleja: Pille Allik
Tehnika 97-13, 10139 Tallinn, EE
(511)10 Klass 41: seminaride, konverentside ja kursuste korraldamine ja läbiviimine; täiendkoolitus; juhendamisteenused, õpetamisteenused; õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus); kutsenõustamine (haridus- või koolitusalane nõuanne); haridusteave; puhkeinfo; kasvatus-, haridusteenused; kultuuriliste või hariduslike näituste
korraldamine; kaugõpe; erialane ümberõpe; praktiline väljaõpe, treening
(demonstratsioonid); koolitusinfo; eksamineerimine; esinemised
elavettekandena; filmide ja helisalvestiste rentimine ja laenutamine;
fotograafia; klubiteenused (meelelahutus või haridus); tõlkimine;
raamatute kirjastamine, avaldamine; tekstide, v.a reklaamtekstide
kirjastamine, avaldamine; kompaktkirjastamine; elektronraamatute ja
-ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine
arvutivõrgus, v.a allalaaditavate; etenduste lavastamine, produtseerimine;
puhke-, ajaviitealade pakkumine; videofilmide tootmine, produtseerimine;
filmitootmine, -produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine; laagriteenused, puhkelaagriteenused (meelelahutus); kõigi loetletud teenustega
seonduv teave; kõigi loetletud teenustega seoses osutatavad erialased
konsultatsioonid.
Klass 44: tervishoid; alternatiivmeditsiiniteenused; teraapiateenused, sh hingamisteraapiateenused ja paiteraapiateenused; sünnitoetajateenused; sünnitusalased nõustamisteenused; tervishoiualased
nõustamisteenused, sh raseduseelsed, rasedusaegsed, sünnitusjärgsed ja
lapsevanemaks olemise alased nõustamisteenused; ämmaemandateenused;
psühholoogiteenused; aroomiteraapiateenused; füsioteraapia; massaaž;
tervisekeskused; puhkekodud; rehabilitatsiooniteenused; meditsiiniteenused; ilusalongid; spaateenused; taastusravipansionaadid, järelravipansionid; kõigi loetletud teenustega seonduv teave; kõigi loetletud
teenustega seoses osutatavad erialased konsultatsioonid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400248
18.02.2014

(540)

CADILLAC CTS
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(731) Taotleja: GENERAL MOTORS LLC
300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 12: mootorsõidukid; mootorsõidukite sõidukikerede,

(731) Taotleja: Opel Special Vehicles GmbH
Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55),
65428 Rüsselsheim, DE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)9 Klass 9: hiirematid; salvestamata andmekandjad; sõidukite

vedrustuse ja pidurisüsteemide osad; maismaasõidukite jõuülekannete
osad; mootorsõidukite juhtimisseadmete osad (v.a automaatjuhtimisseadmetele).

navigatsiooniseadmed (pardaarvutid); navigatsiooniriistad; navigatsiooniseadmete tarvikud, nimelt navigatsiooni-CD-d ja navigatsiooniprogrammid.
Klass 25: rõivad; jalatsid; peakatted; sallid; kindad (rõivad);
higipaelad; rihmad, vööd (rõivad); kõik loetletud kaubad mitte kasutamiseks golfispordis.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400259
20.02.2014

(540)

SAVO
(731) Taotleja: Unilever ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670/17, Karlín,
186 00 Praha 8, CZ
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 3: puhastusvahendid, v.a meditsiinilised ja tööstuslikud; pesupesemisvahendid ja -ained; riidepehmendusvahendid pesu
pesemiseks; pesupleegitid, pesupleegitusained, pesuvalgendid; tualetipleegitid, -pleegitusained; puhastus-, poleer-, küürimisained,
abrasiivtöötlusvahendid; torupuhastuskemikaalid; nõudepesuvahendid;
seebid; kätepesuvahendid, v.a ravitoimelised; puhastus- ja poleervahendite
ning -ainetega immutatud lapid.
Klass 5: desinfektsioonivahendid; hügieenilised ja sanitaarsed
desoained; majapidamises kasutatavad sanitaarsed desoained; kahjuri-,
putuka- ja kahjurloomatõrjevahendid; fungitsiidid; meditsiinilised ja
veterinaarsed mikroobivastased preparaadid; bakteritsiidid; parasititsiidid;
algitsiidid; insektitsiidid; jahukastetõrjepreparaadid; herbitsiidid;
deodorandid, v.a inimestele ja loomadele; õhuvärskendusained; repellendid, putukatõrjevahendid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400262
01.05.2004

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400294
27.02.2014

(540)

InnoMed
(731) Taotleja: Innovaatik Grupp OÜ
Jaama 76, 50605 Tartu, EE
(511)10 Klass 9: merendus-, geodeesia-,

foto-, filmi-, optika-,
kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid
ning -seadmed; heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise
aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud
digisalvestusvahendid; müntkäitatavad mehhanismid; kassaaparaadid,
arvutusmasinad; tulekustutid.
Klass 42: arvutitarkvara üürimine, laenutus; arvutitarkvaraalased konsultatsioonid.
Klass 45: arvutitarkvara litsentsimine (juriidilised teenused).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400305
28.02.2014

(540)

(540)

BIODERMA
(731) Taotleja: LABORATOIRE BIODERMA (Société
par Actions Simplifiée)
75, cours Albert Thomas, 69003 Lyon, FR
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-,
küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed.
Klass 5: farmaatsia- ja hügieenitarbed; plaastrid, sidemematerjalid; desinfektsioonivahendid.
Klass 44: ilusalongide teenused, juuksurisalongid; nõustamisteenused seoses hügieeni ja iluhooldusega; nõustamine, mis on seotud
kosmeetika ja dermatoloogiaga, keha- ja iluhooldusega.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400289
26.09.2011

(540)

ADAM

(731) Taotleja: AS CHEMI-PHARM
Põllu 132, 10917 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 3: pleegitusained ja muud

pesuained; puhastus-,
poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; šampoonid ja
juuksehooldus- ning -viimistlustooted; habemeajamispreparaadid ja
habemeajamisjärgsed preparaadid; mittemeditsiinilised näo- ja
kehahooldustooted, sh näo- ja kehakreemid, koorivad kreemid, kehaõlid,
huulepalsamid, iluravimaskid; aroomi- ja lõhnaained (eeterlikud õlid);
hügieenilised ja/või värskendavad dušipreparaadid (tualett-tarbed);
hambapastad.
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400306
28.02.2014

(540)

(731) Taotleja: AS CHEMI-PHARM
Põllu 132, 10917 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 3: pleegitusained ja muud

pesuained; puhastus-,
poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; šampoonid ja
juuksehooldus- ning -viimistlustooted; habemeajamispreparaadid ja
habemeajamisjärgsed preparaadid; mittemeditsiinilised näo- ja
kehahooldustooted, sh näo- ja kehakreemid, koorivad kreemid, kehaõlid,
huulepalsamid, iluravimaskid; aroomi- ja lõhnaained (eeterlikud õlid);
hügieenilised ja/või värskendavad dušipreparaadid (tualett-tarbed);
hambapastad; ilu-, juuksehooldustooted meestele ja mittemeditsiinilised
kehahooldustooted meestele.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400321
06.03.2014

(540)

SUPILINNA
SALASELTS
(731) Taotleja: OÜ Nafta Films
Soo 4, 10414 Tallinn, EE
(511)10 Klass 16: ajakirjad; ajalehed; akvarellid (maalid); albumid;
atlased, kaardistikud; brošüürid; dokumendimapid (kantseleitarbed);
trükitud fotod; fotode püstraamid; gloobused; graafilised kujutised;
gravüürid; hõbepaber; infolehed, sõnumilehed; isekleepuvad ribad;
jooginõude paberalused; joonestuslauad; joonestustarbed; joonestusvahendid; joonistusplokid; joonlauad; järjehoidjad; kaaned, ümbrised
(kantseleitarbed); kaardid; kalendrid; kantseleitarbed, v.a mööbel;
kartoteegid (kantseleitarbed); kataloogid; kiirköitjad (kantseleitarbed);
kirjapaber; kirjaplokid; kirjutusalused; kirjutusvahendid; kleebised
(kantseleitarbed); kleeplindid kantseleis või majapidamises kasutamiseks;
koolitarbed (kirjatarbed); koomiksid; kopeerpaber; korrigeerimisvärv
(heliograafia); kummiliim (kantselei- või kodutarve); kustutuskummid;
käsiraamatud; köiteribad (raamatuköitmine); leheküljehoidjad; lendlehed
(flaierid); maakaardid; markerid (kantseleitarbed); märkmikud; paber- või
pappkarbid; paberilehed (kirjatarbed); paberist kohvifiltrid; paberist
lauasalvrätikud; paberist laualinad; paberist lipud; paberist nõudealused;
paberist või papist plakatid; paberist või plastist kotid pakkimiseks
(ümbrised, vutlarid); paberist või plastist prügikotid; paberkäterätid;
paberlaudlinad; paberlehvid; pabertaskurätid; pakkepaber; papist või
paberist pudelipakendid; papist või paberist pudeliümbrised; papptooted,
kartonaaž; perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised; pinalid; pisitrükised; pitsatikarbid, templikarbid; plaanid, projektid, sinitrükiplaadid;
plakatid, müürilehed; plastist mullpakendid; plastkile pakkimiseks;
pliiatsid; pliiatsihoidlid; pliiatsisüdamikud, pliiatsisüdamed; plokid
(kirjatarbed); postkaardid; raamatud; raamatuköited; sulepead (kantselei-
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tarbed); templid, pitsatid; templipadjad; värvipintslid; värvilindid;
värvialused; värvikarbid (koolitarbed); õnnitluskaardid; õppevahendid, v.a
seadmed; ümbrikud (kirjatarbed).
Klass 28: batuudid; bingokaardid; doominod; ehitusklotsid
(mänguasjad); ehituskonstruktorid (mängud); elektroonilised märklauad;
hantlid, käsikud; hüpiknukud, marionetid; jõulupuuehted, v.a valgustusvahendid ja maiustused; kabelauad; kabemängud; kelgud (spordikaubad);
kokkupandavad mudelid (mänguasjad); kraapimiskaardid lotomängude
jaoks; kõristid (mänguasjad); lauamängud; lendavad taldrikud (mänguasjad); lumelauad; maskeerimiskatted (sporditarbed); mudelmänguasjad;
mänguasjad; mängud; mängukaardid; mängukarud; mängukujukesed;
mängumaskid, karnevalimaskid; mängupüstolid; mänguseadmed;
mängusõidukid; märklauad; nukud; nukumajad; nukuriided; nukutoad;
nukuvoodid; paberist peomütsid; pehmed mänguasjad; pilakaubad;
plüüsmänguasjad; pusled; rulluisud; seltskonnamängud; suusad;
teatrimaskid; tuulelohe, paberlohe niidikettad, -poolid; tuulelohed,
paberlohed, tuulismaod; tõukerattad (mänguasjad); täringud; täringutopsid; uisud; ujumiskätised; ujumisbasseinid (mängutarbed); ujumislauad; ujumislestad; ujumisvestid; ujumisvööd; viskenooled, noolemängud; viskerõngad, rõngaviskamismängud; vurrid, vurrkannid
(mänguasjad).
Klass 29: datlid; friikartulid; hapukapsas; hapukoor;
hapupiim; heeringas; ingverikeedis, ingveridžemm; jogurt; juust;
juustumass; jõhvikakompott; kakaovõi; kaaviar; kalafilee; kalakonservid,
konservitud kala; kartulihelbed; kartulikrõpsud, kartulilaastud; keedetud,
küpsetatud puuvili; keedetud, praetud, küpsetatud köögiviljad; keefir,
kefiir; kompotid; kondenspiim; kookosvõi; kookosõli; koor (piimatoode);
kroketid; köögiviljakonservid, konservitud köögiviljad; köögiviljamahlad
toiduvalmistamiseks; köögiviljasalatid; köögiviljasuppide valmissegud;
külmutatud puuvili; liha; lihaekstraktid; lihakonservid, konservitud liha;
maapähklivõi; madala rasvasisaldusega kartulikrõpsud; maisiõli;
maksapasteet; margariin; marmelaad (keedis); merevetikaekstrakt toiduks;
moosid, keedised, džemmid; munapulber; munad; oliivikonservid,
konservitud oliivid; peekon; piim; piimajoogid, põhikomponent piim;
piimakokteilid; piimatooted; puljongid, rammuleemed; puljongikontsentraadid; puljongivalmistusained, puljongiained; puuviljadest
valmistatud suupisted; puuviljakonservid, konservitud puuvili; puuviljakoored; puuviljalaastud, puuviljakrõpsud; puuviljamöss, viljaliha;
puuviljasalatid; puuviljatarretised; päevalilleõlid toiduks; rapsiõli toiduks;
rasvained toiduainetetööstusele; rasvased võileivakatted; rosinad; rupskid;
sardiinid; sealiha; searasv toiduks; seenekonservid, konservitud seened;
seesamiõli; sibulakonservid, konservitud sibulad; sink; sojaoakonservid,
konservitud sojaoad; soolakala; soolaliha; suhkrustatud puuviljad,
tuhksuhkurdatud puuviljad; supid; supikogud; söögiõli, toiduõli;
toiduained kalast, kalatoidud; toidurasvad; tomatimahl toiduvalmistamiseks; tomatipasta; tomatipüree; trühvlikonservid, konservitud
trühvlid; tuunikala, tuun; töödeldud maapähklid; töödeldud päevalilleseemned; töödeldud pähklid; töödeldud seemned; vahukoor; verivorst;
verikäkid; vorstid; vorstid taignas; vorstitooted; või; võikreem; õietolm
toiduainena; õunapüree.
Klass 30: aroomiained, toidulõhnaained; biskviidid, küpsised;
dessertvahud (maiustused); halvaa; hapendamata leib; ingver (maitseaine); jahu; jahutoidud; jahutooted; jahutusjää; jahvatatud mais; joogimaitseained, v.a eeterlikud õlid; juuretis, pärm; juustuburgerid (võileivad); jõulupuumaiustused; jäätee; jäätis; jäätise sideained; koore- või
piimajäätise sideained; kaerahelbed, herkulo; kaerajahu; kaeratangud,
kroovitud kaer, kroovkaer; kaeratoidud; kakao; kakaojoogid;
kakao-piimajoogid; kaneel (maitseaine); karamellkompvekid; kartulijahu;
keedusool; kohv; kohvi aseained; kohvijoogid; kohvimaitseained;
kohvi-piimajoogid; kompvekid; kondiitritoodete tainas; kondiitritooted;
koogid, keeksid, tordid; koogiglasuur; koogimaitseained, v.a eeterlikud
õlid; koogitainas; koore- või piimajäätis; koore- või piimajäätise pulbrid,
jäätisepulber; kristallsuhkur; kuivikud; kuivküpsised; kuklid; köhakompvekid, köhapastillid, kurgupastillid, pastillid (maiustused);
külmutatud jogurt (maiustus); küpsetuspulber; küpsised, kuivikud;
lagritsamaiustused; lagritsapulgad (maiustused); leib; leotised, v.a
meditsiinilised; lihakastmed; lihapirukad; lilled või lehed teeasendajana;
looduslik jää või tehisjää; looduslikud magusained; maapähkli-, arahhisemaiustused; magus muna- ja koorekaste; maisihelbed; maisijahu; jäme,
püülimata maisijahu, maisipüül; maisitang; maitseained (vürtsid);
maitsekastmed; maiustused; majonees; makaronid; makarontooted,
tärkliserikkad toidutainad; mandlimaiustused; manna; marinaadid;
marmelaadi- ja kummikompvekid; martsipan; mesi; muskaatpähklid;
müsli; niitnuudlid; nisujahu, nisupüül; nuudlid, lintnuudlid; näts,
närimiskummi; pannkoogid; pastakastmed; piparkoogid; piparmündikompvekid; pirukad; pralineed; pudingid; riis; salatikastmed; sinep;
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spagetid, niitnuudlid; sushi (Jaapani kalaroog); šokolaad; šokolaadijoogid;
šokolaadi-piimajoogid; šokolaadivahud; taigen; teejoogid; tee; teraviljabatoonid; teraviljakrõpsud; teraviljasaadused; teraviljast valmistatud
suupisted; tordid; tordipulber; vahvlid; võileivad; väikesaiad; väikesed
kondiitrikoogid.
Klass 32: alkoholivabad joogid; alkoholivabad kokteilid;
alkoholivabad puuviljaekstraktid; alkoholivabad puuviljamahlajoogid;
alkoholivabad puuviljanektarid; gaseeritud vesi, gaseervesi; gaseerjoogipulbrid; joogiessentsid; joogisiirupid; joogivalmistusained; kali (alkoholivaba jook); köögiviljamahlad (joogid); lauaveed; limonaadid; limonaadisiirupid; mineraalvesi (jook); puuviljamahlad; smuutid; soodavesi; šerbett
(jook); tomatimahl (jook); veed (joogid); õlu.
Klass 41: ballide, tantsupidude korraldamine; dubleerimine,
dublaaž (helifilmid); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine,
laenutus; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmiprojektorite ja
nende lisavarustuse üürimine, laenutus; filmistuudiod; filmitootmine,
-produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine; fotograafia; haridus- või
meelelahutusvõistluste korraldamine; hasartmängude korraldamine;
kinofilmide laenutamine, filmide üürimine, laenutus; kinonäitamine;
klubiteenused (meelelahutus või haridus); lavadekoratsioonide üürimine,
laenutus; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; muusika produtseerimine;
pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused (meelelahutus);
praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); puhkelaagriteenused
(meelelahutus); puhketeave, -info; raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine; raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raamatute kirjastamine, avaldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; spordilaagriteenused; spordivahenditega varustamine;
spordivarustuse üürimine, laenutus, v.a sõidukid; spordivõistluste
korraldamine; stsenaristiteenused; subtiitrimine; teatrietendused (lavastused); sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus; tekstide, v.a
reklaamtekstide kirjastamine; televisioonimeelelahutussaated,
tele(visiooni)meelelahutus; terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud); treenimine; tsirkused; tõlkimine; varieteed, revüüteatrid;
videofilmide montaaž; videofilmide, videosalvestiste üürimine, laenutus;
videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus, taasestavate videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; videolindile salvestamine;
õpetamine, haridusteenused; ööklubid; õpitubade korraldamine ja
läbiviimine (koolitus).
Klass 43: baariteenused; hotellid; kantiinid, asutuste sööklad;
kohvikud; koosolekuruumide üürimine, rentimine; kostikohad, pansionaadid; laagriplatsiteenused; lastepäevakodud, päevased lastesõimed;
loomade majutus; majutusbürood (hotellid, pansionaadid); matkakodud,
turismibaasid; motellid; pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine,
ettetellimine; puhkelaagriteenused (majutus); restoranid; selvekohvikud,
kafeteeriad; selverestoranid; teisaldatavate ehitiste üürimine, rentimine,
laenutus; telkide üürimine, rentimine, laenutus; toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad; toiduskulptuuride tegemine; toitlustusteenused; toolide,
laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus; valgustusaparaatide rent, v.a teatrites ja televisioonis kasutatavate; vanadekodud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400325
07.03.2014

(540)

MORTEN
(731) Taotleja: OÜ Nukufilm
Niine 11, 10414 Tallinn, EE
(511)10 Klass 16: ajakirjad; ajalehed; akvarellid (maalid); albumid;
atlased, kaardistikud; brošüürid; dokumendimapid (kantseleitarbed);
trükitud fotod; fotode püstraamid; gloobused; graafilised kujutised;
gravüürid; hõbepaber; infolehed, sõnumilehed; isekleepuvad ribad;
jooginõude paberalused; joonestuslauad; joonestustarbed; joonestusvahendid; joonistusplokid; joonlauad; järjehoidjad; kaaned, ümbrised
(kantseleitarbed); kaardid; kalendrid; kantseleitarbed, v.a mööbel;
kartoteegid (kantseleitarbed); kataloogid; kiirköitjad (kantseleitarbed);
kirjapaber; kirjaplokid; kirjutusalused; kirjutusvahendid; kleebised
(kantseleitarbed); kleeplindid kantseleis või majapidamises kasutamiseks;
koolitarbed (kantseleitarbed); koomiksid; kopeerpaber; korrigeerimisvärv
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(heliograafia); kummiliim (kantselei- või kodutarve); kustutuskummid;
käsiraamatud; köiteribad (raamatuköitmine); leheküljehoidjad; lendlehed
(flaierid); maakaardid; markerid (kantseleitarbed); märkmikud; paber- või
pappkarbid; paberilehed (kirjatarbed); paberist kohvifiltrid; paberist
lauasalvrätikud; paberist laualinad; paberist lipud; paberist nõudealused;
paberist või papist plakatid; paberist või plastist kotid pakkimiseks
(ümbrised, vutlarid); paberist või plastist prügikotid; paberkäterätid;
paberlaudlinad; paberlehvid; pabertaskurätid; pakkepaber; papist või
paberist pudelipakendid; papist või paberist pudeliümbrised; papptooted,
kartonaaž; perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised; pinalid; pisitrükised; pitsatikarbid, templikarbid; plaanid, projektid, sinitrükiplaadid;
plakatid, müürilehed; plastist mullpakendid; plastkile pakkimiseks;
pliiatsid; pliiatsihoidlid; pliiatsisüdamikud, pliiatsisüdamed; plokid
(kirjatarbed); postkaardid; raamatud; raamatuköited; sulepead (kantseleitarbed); templid, pitsatid; templipadjad; värvipintslid; värvilindid;
värvialused; värvikarbid (koolitarbed); õnnitluskaardid; õppevahendid, v.a
seadmed; ümbrikud (kirjatarbed).
Klass 28: batuudid; bingokaardid; doominod; ehitusklotsid
(mänguasjad); ehituskonstruktorid (mängud); elektroonilised märklauad;
hantlid, käsikud; hüpiknukud, marionetid; jõulupuuehted, v.a valgustusvahendid ja maiustused; kabelauad; kabemängud; kelgud (spordikaubad);
kokkupandavad mudelid (mänguasjad); kraapimiskaardid lotomängude
jaoks; kõristid (mänguasjad); lauamängud; lendavad taldrikud (mänguasjad); lumelauad; maskeerimiskatted (sporditarbed); mudelmänguasjad;
mänguasjad; mängud; mängukaardid; mängukarud; mängukujukesed;
mängumaskid, karnevalimaskid; mängupüstolid; mänguseadmed;
mängusõidukid; märklauad; nukud; nukumajad; nukuriided; nukutoad;
nukuvoodid; paberist peomütsid; pehmed mänguasjad; pilakaubad;
plüüsmänguasjad; pusled; rulluisud; seltskonnamängud; suusad;
teatrimaskid; tuulelohe, paberlohe niidikettad, -poolid; tuulelohed,
paberlohed, tuulismaod; tõukerattad (mänguasjad); täringud; täringutopsid; uisud; ujumiskätised; ujumisbasseinid (mängutarbed); ujumislauad; ujumislestad; ujumisvestid; ujumisvööd; viskenooled, noolemängud; viskerõngad, rõngaviskamismängud; vurrid, vurrkannid
(mänguasjad).
Klass 29: datlid; friikartulid; hapukapsas; hapukoor;
hapupiim; heeringas; ingverikeedis, ingveridžemm; jogurt; juust;
juustumass; jõhvikakompott; kakaovõi; kaaviar; kalafilee; kalakonservid,
konservitud kala; kartulihelbed; kartulikrõpsud, kartulilaastud; keedetud,
küpsetatud puuvili; keedetud, praetud, küpsetatud köögiviljad; keefir,
kefiir; kompotid; kondenspiim; konservitud köögiviljad; kookosvõi;
kookosõli; koor (piimatoode); kroketid; köögiviljakonservid, konservitud
köögiviljad; köögiviljamahlad toiduvalmistamiseks; köögiviljasalatid;
köögiviljasuppide valmissegud; külmutatud puuvili; liha; lihaekstraktid;
lihakonservid, konservitud liha; maapähklivõi; madala rasvasisaldusega
kartulikrõpsud; maisiõli; maksapasteet; margariin; marmelaad (keedis);
merevetikaekstrakt toiduks; moosid, keedised, džemmid; munapulber;
munad; oliivikonservid, konservitud oliivid; peekon; piim; piimajoogid,
põhikomponent piim; piimakokteilid; piimatooted; puljongid, rammuleemed; puljongikontsentraadid; puljongivalmistusained, puljongiained;
puuviljadest valmistatud suupisted; puuviljakonservid, konservitud
puuvili; puuviljakoored; puuviljalaastud, puuviljakrõpsud; puuviljamöss,
viljaliha; puuviljasalatid; puuviljatarretised; päevalilleõlid toiduks;
rapsiõli toiduks; rasvained toiduainetetööstusele; rasvased võileivakatted;
rosinad; rupskid; sardiinid; sealiha; searasv toiduks; seenekonservid,
konservitud seened; seesamiõli; sibulakonservid, konservitud sibulad;
sink; sojaoakonservid, konservitud sojaoad; soolakala; soolaliha;
suhkrustatud puuviljad, tuhksuhkurdatud puuviljad; supid; supikogud;
söögiõli, toiduõli; toiduained kalast, kalatoidud; toidurasvad; tomatimahl
toiduvalmistamiseks; tomatipasta; tomatipüree; trühvlikonservid,
konservitud trühvlid; tuunikala, tuun; töödeldud maapähklid; töödeldud
päevalilleseemned; töödeldud pähklid; töödeldud seemned; vahukoor;
verivorst; verikäkid; vorstid; vorstid taignas; vorstitooted; või; võikreem;
õietolm toiduainena; õunapüree.
Klass 30: aroomiained, toidulõhnaained; biskviidid, küpsised;
dessertvahud (maiustused); halvaa; hapendamata leib; ingver (maitseaine); jahu; jahutoidud; jahutooted; jahutusjää; jahvatatud mais; joogimaitseained, v.a eeterlikud õlid; juuretis, pärm; juustuburgerid (võileivad); jõulupuumaiustused; jäätee; jäätis; jäätise sideained; koore- või
piimajäätise sideained; kaerahelbed, herkulo; kaerajahu; kaeratangud,
kroovitud kaer, kroovkaer; kaeratoidud; kakao; kakaojoogid;
kakao-piimajoogid; kaneel (maitseaine); karamellkompvekid; kartulijahu;
keedusool; kohv; kohvi aseained; kohvijoogid; kohvimaitseained;
kohvi-piimajoogid; kompvekid; kondiitritoodete tainas; kondiitritooted;
koogid, keeksid, tordid; koogiglasuur; koogimaitseained, v.a eeterlikud
õlid; koogitainas; koore- või piimajäätis; koore- või piimajäätise pulbrid,
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jäätisepulber; kristallsuhkur; kuivikud; kuivküpsised; kuklid; köhakompvekid, köhapastillid, kurgupastillid, pastillid (maiustused);
külmutatud jogurt (maiustus); küpsetuspulber; küpsised, kuivikud;
lagritsamaiustused; lagritsapulgad (maiustused); leib; leotised, v.a
meditsiinilised; lihakastmed; lihapirukad; lilled või lehed teeasendajana;
looduslik jää või tehisjää; looduslikud magusained; maapähkli-, arahhisemaiustused; magus muna- ja koorekaste; maisihelbed; maisijahu; jäme,
püülimata maisijahu, maisipüül; maisitang; maitseained (vürtsid);
maitsekastmed; maiustused; majonees; makaronid; makarontooted,
tärkliserikkad toidutainad; mandlimaiustused; manna; marinaadid;
marmelaadi- ja kummikompvekid; martsipan; mesi; muskaatpähklid;
müsli; niitnuudlid; nisujahu, nisupüül; nuudlid, lintnuudlid; näts,
närimiskummi; pannkoogid; pastakastmed; piparkoogid; piparmündikompvekid; pirukad; pralineed; pudingid; riis; salatikastmed; sinep;
spagetid, niitnuudlid; sushi (Jaapani kalaroog); šokolaad; šokolaadijoogid;
šokolaadi-piimajoogid; šokolaadivahud; taigen; teejoogid; tee; teraviljabatoonid; teraviljakrõpsud; teraviljasaadused; teraviljast valmistatud
suupisted; tordid; tordipulber; vahvlid; võileivad; väikesaiad; väikesed
kondiitrikoogid.
Klass 32: alkoholivabad joogid; alkoholivabad kokteilid;
alkoholivabad puuviljaekstraktid; alkoholivabad puuviljamahlajoogid;
alkoholivabad puuviljanektarid; gaseeritud vesi, gaseervesi; gaseerjoogipulbrid; joogiessentsid; joogisiirupid; joogivalmistusained; kali (alkoholivaba jook); köögiviljamahlad (joogid); lauaveed; limonaadid; limonaadisiirupid; mineraalvesi (jook); puuviljamahlad; smuutid; soodavesi; šerbett
(jook); tomatimahl (jook); veed (joogid); õlu.
Klass 41: ballide, tantsupidude korraldamine; dubleerimine,
dublaaž (helifilmid); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine,
laenutus; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmiprojektorite ja
nende lisavarustuse üürimine, laenutus; filmistuudiod; filmitootmine,
-produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine; fotograafia; haridus- või
meelelahutusvõistluste korraldamine; hasartmängude korraldamine;
kinofilmide laenutamine, filmide üürimine, laenutus; kinonäitamine;
klubiteenused (meelelahutus või haridus); lavadekoratsioonide üürimine,
laenutus; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; muusika produtseerimine;
pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused (meelelahutus);
praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); puhkelaagriteenused
(meelelahutus); puhketeave, -info; raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine; raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raamatute kirjastamine, avaldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; spordilaagriteenused; spordivahenditega varustamine;
spordivarustuse üürimine, laenutus, v.a sõidukid; spordivõistluste
korraldamine; stsenaristiteenused; subtiitrimine; teatrietendused (lavastused); sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus; tekstide, v.a
reklaamtekstide kirjastamine; televisioonimeelelahutussaated,
tele(visiooni)meelelahutus; terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud); treenimine; tsirkused; tõlkimine; varieteed, revüüteatrid;
videofilmide montaaž; videofilmide, videosalvestiste üürimine, laenutus;
videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus, taasestavate videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; videolindile salvestamine;
õpetamine, haridusteenused; ööklubid; õpitubade korraldamine ja
läbiviimine (koolitus).
Klass 43: baariteenused; hotellid; kantiinid, asutuste sööklad;
kohvikud; koosolekuruumide üürimine, rentimine; kostikohad, pansionaadid; laagriplatsiteenused; lastepäevakodud, päevased lastesõimed;
loomade majutus; majutusbürood (hotellid, pansionaadid); matkakodud,
turismibaasid; motellid; pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine,
ettetellimine; puhkelaagriteenused (majutus); restoranid; selvekohvikud,
kafeteeriad; selverestoranid; teisaldatavate ehitiste üürimine, rentimine,
laenutus; telkide üürimine, rentimine, laenutus; toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad; toiduskulptuuride tegemine; toitlustusteenused; toolide,
laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus; valgustusaparaatide rent, v.a teatrites ja televisioonis kasutatavate; vanadekodud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400337
12.03.2014

(540)

vacation.ee

(731) Taotleja: GFC Global Forwarding Club OÜ
Tartu mnt 101, Tallinna Lennujaam,
11101 Tallinn, EE
(511)10 Klass 39: kaupade pakendamine ja ladustamine; kaupade
kohale-, kättetoimetamine; kaupade kättetoimetamine posti teel; kaupade
ladustamine; kaupade mahalaadimine; kaupade pakendamine; kaupade
pakkimine; mööblitransport, -vedu.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400355
14.03.2014

(540)

www.rahahoius.ee
(731) Taotleja: Raha Hoiu-Laenuühistu
F. Tuglase 19, 51014 Tartu, EE
(511)10 Klass 36: kindlustus; kinnisvaratehingud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400356
14.03.2014

(540)

www.rahvalaen.ee
(731) Taotleja: Raha Hoiu-Laenuühistu
F. Tuglase 19, 51014 Tartu, EE
(511)10 Klass 36: kindlustus; kinnisvaratehingud;

elukindlustuse
sõlmimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400361
17.03.2014

(540)

(731) Taotleja: BACH FLOWER REMEDIES LIMITED
Nelsons House, 83 Parkside, Wimbledon,
London SW19 5LP, GB
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 3: ravitoimeta tualettvahendid ja -ained; kosmeetilised
iluravivahendid ja -ained; kosmeetikavahendid; eeterlikud õlid; massaažiõlid; aroomiteraapiatooted (v.a lõhnaküünlad); deodorandid inimestele või
loomadele; higistamisvastased vahendid (tualett-tarbed); kosmeetilised
päevitusvahendid ja päikesekaitsevahendid ning -ained; epileerimispreparaadid ja -ained; puudrid, kosmeetilised kreemid ja tualettveed;
seebid ja šampoonid; habemeajamispreparaadid ja habemeajamisjärgsed
preparaadid; kosmeetilised preparaadid ja ained naha, keha, näo, silmade,
juuste, hammaste, huulte ja küünte seisundi parandamiseks, hoolduseks
ja hea väljanägemise tagamiseks; huulepalsamid; duši- ja vannipreparaadid (tualett-tarbed); kosmeetilised vanniõlid ja vannisoolad (v.a
meditsiinilised); talgipulber (tualett-tarve); kosmeetilised niisutavad
kreemid, niisutavad vahendid; ravitoimeta beebiõlid ja beebikreemid;
kosmeetikatoodetega immutatud salvrätid.
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Klass 5: farmatseutilised, meditsiinilised, veterinaarsed,
homöopaatilised, allopaatilised, ravivad preparaadid ja ained, meditsiinilised dieet- ja hügieenipreparaadid ja -ained; vitamiinid ja toitained;
toidulisandid; mineraallisandid; ravitoimega joogid, maiustused,
kondiitritooted, geeli sisaldavad kapslid, närimiskummi, pastillid ja
toiduained; ravitoimega palsamid; desoained; antiseptikumid; meditsiinilised joogid; dieetlisandid; meditsiinilised toitainelisanditega rikastatud
toiduained; meditsiinilised diagnoosipreparaadid; toidulisaained ja
-lisandid loomadele ja toaloomadele.
Klass 29: piimatooted; piimajoogid; piimapõhised joogid;
toidud ja joogid, mis kuuluvad sellesse klassi, nimelt toiduõlid ja
toidurasvad; supid, valmissalatid puuviljast, köögiviljast, lilledest ja
ürtidest; kartulikrõpsud.
Klass 30: tee, taimetee (herbal tea) (v.a meditsiiniline);
taimeteed (tisanes) (v.a meditsiinilised); aroomiained taimeteede ja
ravitoimeta tõmmiste valmistamiseks; ürditõmmised (v.a meditsiinilised);
kuivatatud ja konservitud ürdid; teraviljatooted; šokolaad; pastillid
(maiustused); kompvekid; närimiskummi; maiustused; essentsid
toiduainete ja maitseainete jaoks (v.a eeterlikud essentsid ja õlid);
koostisosad, maitseained ja lisandid jookidele, nimelt maitseained, v.a
eeterlikud õlid jookidele, maitsetugevdajad jookidele (v.a eeterlikud õlid),
puuviljadest valmistatud maitseained, taimsed joogimaitseained (v.a
eeterlikud õlid), ürtidest valmistatud maitseained, looduslikud maitseained
(v.a eeterlikud õlid); vürtsid; toitude ja jookide maitsetugevdajad, v.a
eeterlikud õlid; ekstraktid kasutamiseks maitseainena (v.a eeterlikud
õlid); toidud ja joogid, mis kuuluvad sellesse klassi, nimelt tee-, kohvi- ja
kakaopõhised joogid, taimetee (v.a meditsiiniliseks kasutamiseks);
pagaritooted, koogid, keeksid, tordid, kondiitritooted ja biskviidid.
Klass 31: värsked taimed, aiataimed, ürdid; seemned, toidud,
joogid, tõmmised ja taimeteed (tisanes) loomadele ja toaloomadele; toidud
ja joogid, mis kuuluvad sellesse klassi, nimelt värsked puu- ja köögiviljad,
looduslikud söödavad taimed, looduslikud söödavad lilled.
Klass 32: alkoholivabad joogid; siirupid ja teised
joogivalmistusained; looduslikud joogivalmistusained; kõik eelnimetatud
tooted on valmistatud lilledest; mineraal- ja gaseerveed.
Klass 33: lilledest valmistatud alkoholjoogid taime-, õie- ja
ürditõmmistena tarbimiseks tilkadena minimaalsetes kogustes, v.a veinid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400365
19.03.2014

(540)

VÕIKU
(731) Taotleja: Selver AS
Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn, EE
(511)10 Klass 30: mesi; pärm, küpsetuspulbrid;

sool; sinep;

(540)

CO-CODAMOL
(731) Taotleja: Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 5: farmaatsiapreparaadid ja -ained.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400392
25.03.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: helesinine, tumesinine.
(731) Taotleja: Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 3: seebid, puhastusvahendid, v.a meditsiinilised

ja
tööstuslikud, kehapuuder, juuksevesi ja ihupiim, juuksehooldusvahendid,
vahendid peanaha ja juuste hoolduseks, šampoonid, palsamid, v.a
meditsiinilised, ja juuksepalsamid, juuksehooldustooted pusade eemaldamiseks ja ärahoidmiseks, hambapulbrid ja -pastad, ravitoimeta
tualetthooldustooted, vannipreparaadid, v.a meditsiinilised, dušigeel,
mittemeditsiinilised beebihooldusvahendid, kosmeetilised nahahooldustooted, kosmeetilised õlid, kreemid ja vedelikud juuste, keha ja naha
hoolduseks, eeterlikud õlid, tualettõlid, kosmeetilised õlid, bergamotiõli,
igihaljaõli, jasmiiniõli ja kosmeetilised kreemid, kosmeetilised
nahapleegituskreemid, kosmeetikavahendid, talgipulber (tualett-tarve),
tualettveega immutatud kosmeetilised puhastuspadjad, -salvrätid ja
-lapid, tualettveega niisutatud kosmeetilised puhastuspadjad, -salvrätid või
-lapid, kõik need tooted beebide ja/või laste jaoks.
Klass 5: imikute mähkmed; meditsiinilised preparaadid juuste
ja naha jaoks; salvid, kreemid ja vedelikud mähkmelööbe raviks,
nahatoonikud (ravimid), ravitoimega kreemid ja vedelikud naha jaoks;
meditsiiniline vaseliin; kõik eelnimetatud tooted beebide ja/või laste
jaoks.

vürtsikastmed; vürtsid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400368
19.03.2014

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400393
25.03.2014

(540)
(540)

Medimatkat
(731) Taotleja: MediMatkat OÜ
Liivalaia 21-27, 10118 Tallinn, EE
(511)10 Klass 45: juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute
kaitseks; vahetalitus, lepitamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400370
19.03.2014

3/2015

(591) Värvide loetelu: helesinine, kuldne.
(731) Taotleja: Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
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(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 3: seebid, puhastusvahendid,

v.a meditsiinilised ja
tööstuslikud, kehapuuder, juuksevesi ja ihupiim, juuksehooldusvahendid,
vahendid peanaha ja juuste hoolduseks, šampoonid, palsamid, v.a
meditsiinilised, ja juuksepalsamid, juuksehooldustooted pusade eemaldamiseks ja ärahoidmiseks, hambapulbrid ja -pastad, ravitoimeta
tualetthooldustooted, vannipreparaadid, v.a meditsiinilised, dušigeel,
mittemeditsiinilised beebihooldusvahendid, kosmeetilised nahahooldustooted, kosmeetilised õlid, kreemid ja vedelikud juuste, keha ja naha
hoolduseks, eeterlikud õlid, tualettõlid, kosmeetilised õlid, bergamotiõli,
igihaljaõli, jasmiiniõli ja kosmeetilised kreemid, kosmeetilised
nahapleegituskreemid, kosmeetikavahendid, talgipulber (tualett-tarve),
tualettveega immutatud kosmeetilised puhastuspadjad, -salvrätid ja
-lapid, tualettveega niisutatud kosmeetilised puhastuspadjad, -salvrätid või
-lapid, kõik need tooted beebide ja/või laste jaoks.
Klass 5: imikute mähkmed; meditsiinilised preparaadid juuste
ja naha jaoks; salvid, kreemid ja vedelikud mähkmelööbe raviks,
nahatoonikud (ravimid), ravitoimega kreemid ja vedelikud naha jaoks;
meditsiiniline vaseliin; kõik eelnimetatud tooted beebide ja/või laste
jaoks.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400403
27.03.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: helesinine.
(731) Taotleja: Mainor Ülemiste AS
Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, EE
AS Technopolis Ülemiste
Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 35: reklaam; äritegevuse

juhtimine; äritegevuse
administreerimine; kontoriteenused; äritegevuse juhtimisabi; müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vahendusel; äriline
nõustamine tehnoloogilise siirde valdkonnas; äritegevuse korraldamine;
äritegevuse korraldamise nõustamine ja konsultatsioonid, kaubandusja/või tööstusjuhtimisalane abi; äriinformatsioon, äriuuringud, ärilised
efektiivsuse ekspertiisid, majandusprognoosid, turu-uuringud; kinnisvaraprojektide äriline juhtimine; messide korraldamine äri või reklaami
eesmärgil; reklaami või müügi modelleerimine, reklaamikampaaniate ning
-ürituste korraldamine ja läbiviimine; reklaamipindade üürimine;
välisreklaam; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; turundus,
turundusalased konsultatsioonid; kutsealased ärinõuanded; ärialaste
konkursside korraldamine; personalijuhtimisalased konsultatsioonid,
tööjõu värbamine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste
ostmine); allhanketeenused (ärialane abi); ärialane juhtimisabi ettevõtlusinkubatsiooni valdkonnas; infokataloogide koostamine; kõigi eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused ning ärialane nõustamine nimetatud valdkondades.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; järelmaksuga ostu finantseerimine;
kapitalimahutused, investeeringud; kinnisvara üürimine, rentimine;

kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvaramaaklerite teenused,
kinnisvaravahendusteenused; üüri-, rendikogumine; korterite üürimine,
rentimine; maaklerlus, vahendus, vahendamine; paljukorteriliste majade
haldamine; äri-, ameti- ja/või tootmisruumide üürimine, rentimine; äri-,
ameti- ja/või tootmisruumide haldamisteenused; remondikulude kalkulatsioon (finantshinnang); äri- või ametiruumide rentimine, üürimine
(kinnisvara); kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kõigi eelnimetatud
teenustega seotud informatsiooni- ja konsultatsiooniteenused; eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus; haridus- ja meelelahutusvõistluste ja -konkursside
korraldamine; haridus- ja meelelahutusürituste läbiviimine; seminaride ja
konverentside korraldamine, sh äri-, turundus-, innovatsiooni- ning
reklaamialaste seminaride ja konverentside korraldamine; juhendamis-,
õpetamis- ja instrueerimisteenused, sh äri-, turundus-, innovatsiooni- ning
reklaamialased juhendamis-, õpetamis- ja instrueerimisteenused; koolitus,
sh äri-, turundus-, innovatsiooni- ning reklaamialane koolitus; personalikoolitus; täiendkoolitus, sh äri-, turundus-, innovatsiooni- ning reklaamialane täiendkoolitus; eksamineerimine; kaugõpe, praktiline väljaõpe, sh
äri-, turundus-, innovatsiooni- ning reklaamialane; kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; kutsenõustamine (haridus- või koolitusalane
nõuanne); haridus- ja koolitusteave; tekstide, v.a reklaamtekstide
kirjastamine ja avaldamine; elektronraamatute, -kataloogide, -käsiraamatute ja -ajakirjade kirjastamine ning pakkumine arvutivõrgus (v.a
allalaaditavad); käsiraamatute koostamine, kirjastamine ja avaldamine;
klubiteenused (meelelahutus või haridus); (tervise)spordiklubid;
terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud); muuseumi- ja
näituseruumide ning -vahendite pakkumine (esitlused, näitused);
ettevõtlusinkubatsiooniga seonduvad haridus- ja väljaõppeteenused;
eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja
informatsiooniteenused.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; tehnilised
uuringud, tehnilised konsultatsioonid ja nõustamine infotehnoloogia
valdkonnas; tehnilised projektiuuringud; uurimine ja väljaarendamine
(teenusena); tehnoloogilise siirde nõustamine infotehnoloogia valdkonnas;
infosüsteemide väljatöötamine, arendamine, moderniseerimine; veebisaitide loomine ja haldamine; arhitektuur, arhitektuursed sise- ja
välislahendused, sisekujundus, arhitektuurialased konsultatsioonid ja
nõustamine; ehitusprojekteerimine; ehitusalased mõõtmised ja uuringud;
tarindustööd; materjalide testimine; kvaliteedikontroll; inseneriteenused;
maamõõtmine; innovatsioonialane konsultatsioon ja nõustamine klassi 42
kuuluvates valdkondades; graafiline kujundus; disain, tootekujundus,
tööstusdisain; ettevõtlusinkubatsiooniga seonduvad inseneri- ja
infotehnoloogiateenused; kõigi eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400406
27.03.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, must, valge.
(731) Taotleja: AS Ekspress Grupp
Narva mnt 11e, 10151 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine;

äritegevuse
administreerimine; kontoriteenused; reklaam, sh teiste poolt pakutavate
toodete ja teenuste reklaam internetis koos sooduskupongide ja
-voucher'ite müügi, allahindluste, hinnavõrdluste ja toodete tutvustustega;
jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele, sh interneti vahendusel; trükitud ja elektrooniliste kinkekaartide koondamine kolmandate
isikute tarbeks, et võimaldada klientidel neid kaupu jaekauplustest,
postkontoritest ja sidusalt mugavalt vaadata ja osta; müügitegevuse ja
sellega seonduvate tarbijatele suunatud motiveerimisprogrammide

24

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

korraldamine, käigus hoidmine ja järelevalve; aruannete koostamine;
andmetöötlusteenused arvuti abil; andmete arvestus ja andmekogude
juhtimise alased teenused; elektrooniliste maksekaartidega, rahakaartidega, ostukaartidega ja kinkekaartidega seotud kontoriteenused, sh
andmebaaside haldamine; kinkekaartidega seotud kasutajate motiveerimise programmid; ärijuhtimisabi, esmajoones müügikampaaniatega
seotud ärialased planeerimis- ja haldamisteenused; ärijuhtimise alased
teenused; ärialased uuringud ja küsitlused; raamatupidamisteenused;
maksudokumentatsiooni koostamine; äriinfo, esmajoones makse puudutav
informatsioon ning maksukonsultatsioonid; ärialased konsultatsiooniteenused; dokumentide paljundamine; arvutipõhised arvepidamise ja
andmebaasi haldamise teenused; kasutajate premeerimise skeemid seoses
kinkekaartide ja voucher'ite kasutamisega; kaupade demonstreerimine
internetis; ärialase info ja reklaaminfo pakkumine (kolmandatele isikutele)
arvutivõrkude/interneti vahendusel, sh tasulise teenusena; internetireklaam, reklaammaterjalide levitamine; messide korraldamine äri või
reklaami eesmärgil; müügikampaaniad teenusena; eksport-import; äriinfo;
turu-uuringud; loetletud teenuste alased konsultatsiooni- ja
informatsiooniteenused.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; arvutitarkvara
ja -programmide ajakohastamine, täiustamine ja väljatöötamine;
arvutitarkvara kujundamine; andmesidevõrkudega seotud
programmeerimisteenused; programmeerimine, arvutiprogrammide
koostamine; arvutisüsteemide analüüs; arvutitarkvara hooldamine,
andmebaaside taastamine; arvutite, arvutitarkvara ning andmetöötlusseadmete rentimine ja liisimine; eelloetletud teenustega seotud nõustamine
ja konsultatsioonid; internetivärava haldamine ja hooldamine; interneti
otsimootorite loomine, ajakohastamine ja haldamine; veebiserverite rent;
veebisaitide majutamine ja hostimine; veebisaitide loomine ja haldamine;
avalikkusele suunatud internetiportaalide (veebisaitide) loomine, disain,
ajakohastamine, haldamine ja hostimine; infootsingut võimaldava
veebisaidi haldamine ja hooldamine; arvutipõhised andmete säilitamise
teenused; loetletud teenuste alased konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400407
28.03.2014

(540)

Lõunaeestlane.ee
(731) Taotleja: Breidaks ja Kaver Meedia OÜ
Heina 10, Võru, 65605 Võru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam.
Klass 38: info- ja kuvaedastus arvuti abil; uudisteagentuurid.
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kaardid.

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus; fotograafia; fotoreporteriteenused; meelelahutusja haridusürituste korraldamine; meelelahutuslike firmaürituste korraldamine; seminaride, kollokviumide ja konverentside korraldamine ja
läbiviimine; elektronraamatute, -kataloogide, -ajakirjade ja käsiraamatute
kirjastamine ning pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaaditavad); fotokataloogide ja käsiraamatute koostamine, kirjastamine ja avaldamine;
tele- ja raadioprogrammide lavastamine, valmistamine, produtseerimine;
videofilmide, v.a reklaamfilmide tootmine, esitlus ja rentimine; kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine; kultuuri- ja haridusalaste
võistluste korraldamine; puhke-, meelelahutus-, haridus- ja sporditeave;
fotokonkursside, fotovõistluste, fotonäituste ja muude fotoalaste ürituste
korraldamine; visuaalse kunsti või kirjandusteoste esitluste ja ürituste
korraldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400410
31.03.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, valge, punane.
(731) Taotleja: Rait International OÜ
Narva mnt 2, 10117 Tallinn, EE
(511)10 Klass 28: mänguasjad.
Klass 30: kondiitritooted ja maiustused.
Klass 43: toitlustusteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400419
01.04.2014

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

M201400409
28.03.2014

(540)

MARMEE
(731) Taotleja: Marmee OÜ
Tammiku 2, 10922 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)10 Klass 16: paber, papp ja nendest

valmistatud trüki- ja
fototooted, 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; trükitud fotod, fotode kadreerseadmed, fotode püstraamid; graafikatrükised, graafilised reproduktsioonid; kalendrid; postkaardid, õnnitluskaardid, kutsekaardid, tähtpäeva-

(591) Värvide loetelu: helesinine, lilla.
(731) Taotleja: P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
Männi tee 4, Saku, 75501 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Kaie Puur
(511)10 Klass 36: kindlustus; finants- ja kinnisvaratehingud;
kinnisvara hindamine; kinnisvara haldamine; kinnisvara üürimine,
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rentimine; kinnisvaravahendusteenused; konsultatsioonid ja nõustamine
kinnisvaratehingute ja -haldamise osas.
Klass 37: ehitustegevus; hoonete remont; ehitusjärelevalve;
ehitusalased konsultatsioonid; ehitusteave.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; arhitektuurikonsultatsioonid ja -nõustamine; ehitusprojekteerimine; inseneriteenused;
tarindustööd.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400421
02.04.2014

(540)

MAJESTIC
(731) Taotleja: L'OREAL, Société Anonyme
14, rue Royale, 75008 Paris, FR
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 3: parfüümid, tualettveed; vanni- ja dušigeelid ning
-soolad, v.a meditsiinilised; tualettseebid, kehadeodorandid; kosmeetika,
nimelt näo-, keha- ja kätekreemid, -piimad, -veed, -geelid ja -puudrid;
päikesehooldusvahendid (kosmeetikatooted); meigivahendid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400433
04.04.2014

(540)

TEAVANA
(731) Taotleja: Teavana Corporation
Suite 1480, 3630 Peachtree Road, NE, Atlanta,
Georgia 30326, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 21: metallist, vasest, keraamikast, portselanist ja
klaasist teekannud (v.a elektrilised); soojusisolatsiooniga jooginõud,
kruusid, klaasid (anumad), peekrid, kausid ja alustassid, mis ei ole
valmistatud paberist ega lauatekstiilist, klaasist jääteenõud; soojusisolatsiooniga jooginõualused (v.a paberist või riidest); teetarvikud, nimelt
majapidamisvisplid (v.a elektrilised), kurnad, kühvlid (köögiriistad),
teetõmbekuulid, teetõmbenõud, teekannusoojendajad, teetoosid; puidust
teevalmistuskomplektid, mis koosnevad väikesest majapidamisvisplist
(v.a elektriline), teekulbist, erineva suurusega segamislusikatest (köögiriistad) ning bambusanumast; teenõud; taldrikurestid, serveerimiskandikud; portselanist, klaasist, kristallist, savist, fajansist või terrakotast
valmistatud skulptuurid; portselanist, klaasist, kristallist, savist, fajansist
või terrakotast kujukesed; portselanist, klaasist, kristallist, savist või
terrakotast dekoratiivesemed.
Klass 29: piimakokteilid ja piimajoogid (põhikomponent
piim); sojajoogid kasutuseks piimaasendajatena; sojapiim (piimaasendaja); sojapõhised toidubatoonid; jogurt ja jogurtijoogid; töödeldud
pähklid, maitsestatud pähklid, röstitud pähklid; suhkurdatud mandlid.
Klass 30: tee ja teesegud; maiustused, nimelt teemaitselised
piparmündikommid; taimeteepõhised joogid (v.a meditsiinilised);
puuviljamaitselised tee- ja taimeteejoogid (v.a meditsiinilised); tee-,
taimetee- ja puuviljamaitselised külmutatud maiustused; kakao, taimne tee
(v.a meditsiiniline), tee (v.a taimne); tee-, kakaojoogid; šokolaadipulbrist
joogid ja vanillipõhised joogid; jookidele lisatavad kastmed; šokolaadisiirup; valmistee; jäätis ja külmutatud maiustused, nimelt jäätis, jääpiim,
külmutatud jogurtid, külmutatud sojapõhised magustoidud; kristallsuhkur
ja maiustused, nimelt šokolaad, suhkur ja külmutatud maiustused;
pagaritooted, nimelt väikesed keeksid, kuklid, biskviidid, küpsised, leib;
väikesemõõdulised pagaritooted, sh biskviidid, küpsised ning leiva- ja
saiatooted; toidubatoonid, nimelt teraviljal baseeruvad toidubatoonid ja

kaerast toidubatoonid; suhkur; vürtsid; mesi; agaavisiirup.
Klass 32: alkoholivabad teemaitselised joogid; alkoholivabad
puuvilja- ja mahlapõhised joogid; jookides kasutatavad puuviljakontsentraadid ja püreed; joogikontsentraadid ja siirupid külmutatud
puuviljajoogisegude valmistamiseks; alkoholivabad kihisevad puuviljaja mahlajoogid ja soodajoogid; teepõhised vedelad ja pulbrilised
joogisegud puuviljajookide valmistamiseks; alkoholivabad kihisevad
karastusjoogid; alkoholivabad energiajoogid; sojajoogid, v.a piima
aseained; maapähklipiim (alkoholivaba jook); puuviljamaitselised
kontsentraadid (joogivalmistusained); joogimaitsesiirupid; maitsesiirupid
jookide valmistamiseks.
Klass 35: ärikorraldus; ärijuhtimine; frantsiisilepingute sõlmimine, nimelt ärijuhtimisalase tehnilise abi pakkumine restoranide,
kohvikute, teemajade ja einelaudade rajamisel ja käitamisel;
jaekaubandusteenused (kolmandatele isikutele) järgmistes valdkondades:
kohv, tee, kakao, pakitud road ja valmisroad, elektrilised ja mitteelektrilised kodumasinad tee valmistamiseks, kodukaubad, kööginõud,
klaasnõud, kinkenõud, taldrikud, kausid, säilituskarbid, skulptuurid,
kujukesed, ehiskaunistused, rõivad, küünlad, viirukid, kodulõhnastajad,
isikliku hügieeni tarbed, helisalvestised ja raamatud; hulgimüügiettevõtete
ja -kaupluste müügiteenused ja hulgitellimisteenused (kolmandatele
isikutele) järgmistes valdkondades: kohv, tee, kakao, pakitud ja valmisroad, elektrilised ja mitteelektrilised kodumasinad tee valmistamiseks,
kodukaubad, kööginõud, klaasnõud, kinkenõud, taldrikud, kausid,
säilituskarbid, skulptuurid, kujukesed, ehiskaunistused, rõivad, küünlad,
viirukid, kodulõhnastajad, helisalvestised ja raamatud; posti ja
postimüügikataloogi teel tellimise teenused (kolmandatele isikutele),
on-line-tellimisteenused arvuti teel (kolmandatele isikutele), müügiesindajatelt lõppkasutajatele otsepakkumisena osutatavad
on-line-jaemüügiteenused arvuti teel (kolmandatele isikutele),
on-line-tellimisteenused ja on-line-jaekaupluse poolt osutatavad müügiteenused (kolmandatele isikutele) järgmistes valdkondades: kohv, tee,
kakao, pakitud road ja valmisroad, elektrilised ja mitteelektrilised
kodumasinad tee valmistamiseks, kodukaubad, kööginõud, klaasnõud,
kinkenõud, taldrikud, kausid, säilituskarbid, skulptuurid, kujukesed,
ehiskaunistused, rõivad, küünlad, viirukid, kodulõhnastajad, helisalvestised ja raamatud; eelnimetatud teenustega seotud on-line-teenused
kingituste arvuti teel registreerimiseks ja tellimiseks (kolmandatele
isikutele).
Klass 43: restoranid, kohvikud, selvekohvikud, toidubaarid,
püstijalabaarid, einelauad, teebaarid ja teemajad, teetoad; toidu kaasamüügi- ja kaasavõturestoranide teenused; toitlustusteenused; lepingujärgne toitlustamine ja/või söögiga varustamine (toitlustusteenindus)
ja/või toidukäitlemine (toiduvalmistamine teenusena); toitude ja jookide
valmistamine teenusena.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400437
07.04.2014

(540)

(731) Taotleja: Progressor Õigusbüroo OÜ
Endla 4, 10142 Tallinn, EE
(511)10 Klass 45: juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute
kaitseks; alternatiivsed vaidluste lahendamise teenused; juriidilised
uuringud; kohtuprotsessidega seotud teenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400447
08.04.2014

(540)

HIIRTE
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(731) Taotleja: OÜ Estover Piimatööstus
Kaarlijärve küla, Rannu vald,
61104 Tartu maakond, EE
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
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(540)

konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili;
tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused; toidujää; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool;
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää, jäätis.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400459
07.04.2014

(540)

(731) Taotleja: Lehmani OÜ
Lehmani talu, Harju-Risti küla, Padise vald,
76002 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)10 Klass 18: nahast või nahkpapist mapid, karbid,
(591) Värvide loetelu: oranž, valge, sinine.
(731) Taotleja: OÜ Lennulaev
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)10 Klass 41: meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus;
meelelahutuslike atraktsioonide korraldamine; ajaviide, lõbustus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400462
08.04.2014

(540)

(731) Taotleja: Hopner OÜ
Vanaturu kael 3, 10140 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)10 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele.
Klass 43: toitlustusteenused, sealhulgas restoranid, kohvikud,
baarid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400470
10.04.2014

toosid,
ümbrised; nahkpaelad; nahkrihmad; nahknöörid; tehisnahast rihmad;
nahast või nahkpapist pagasilipikute hoidikud; nahast või nahkpapist
kirjamapid, dokumendimapid, kaarditaskud; mööbli nahkkaunistused;
kottide ja ümbriste nahkkaunistused; vaipade, kardinate, tekkide ja
linikute nahkkaunistused; kotid; käekotid; vöö- ja puusakotid; rahakotid;
rannakotid; ostukotid; turukotid; seljakotid; sõdurite moonakotid; kukrud;
prillikotid; mobiilikotid; suveniirkotid; rõivakotid; kotid väikelaste
kandmiseks; imikukanderihmad; keha külge kinnitatavad imikukanderihmad; komplekteerimata kosmeetikakotid; ranitsad, koolikotid;
nahast ja nahkpapist lipsukarbid; nahast kübarakarbid; aiavarjud;
lemmikloomade rõivad; lemmikloomade kaelarihmad; vöökotid;
võtmehoidjad; võtmekotid; võtmetaskud (hoidjad); vaibad loomadele;
hobusetekid; hobusesadulate padjad.
Klass 20: mööbel; puitkarbid, -kastid, -kirstud, -laekad;
kangast voodriga puitkarbid, -kastid, -kirstud ja -laekad; mänguasjakastid;
kirjakastid, v.a metallist või kivist; lillelauad, -kastid (mööbel); lillepostamendid; lillepotialused; puidust pudelipakendid; pakk-korvid;
pesakastid; ravimikapid; korvid (mööbel); korvpunutised (mööbel);
pagarileivakorvid; koduloomakuudid; kasside kraapimispuud; tuulekellad
(kaunistused); lipuvardad; puuvoodid; väikelaste võrevoodid; hällid;
korvhällid; väikelaste kõndimistoolid; väikelaste mänguaedade matid;
väikelaste mänguaiad; padjad; mööblipadjad; lemmikloomapadjad;
puidust kuulutustahvlid; pingid (mööbel); puitrulood (mööbel); pukid,
pukkalused, pukkjalad
(mööbel); riidevarnad; riidepuud; sirmid
(mööbel); taburetid; järid; vitspunutised; õlgmadratsid; õlgpalmikud;
õlgpunutised, v.a matid; õlgäärised, õlgservised; vahakujud; puidust
matuseurnid; puidust tööriistakäepidemed; raamatualused (mööbel);
puidust kardinapuud; puidust kandikud; puidust kaelakoogud; puidust
pildiraamid; kirstumanused, v.a metallist; puidust, vahast, kipsist või
plastist taiesed; puidust luuavarred, harjavarred; saagimispukid.
Klass 22: tekstiilist pakendid; tekstiilist pakkekotid (ümbrised, vutlarid); tekstiilist ümbrised, vutlarid; pudelite õlgpakendid; pudelite
õlgümbrised; tekstiilist pakke- ja sidumisnöörid; padjasuled, madratsisuled; polstrisuled; võrkkiiged, rippvoodid.
Klass 25: rõivad; peakatted; kudumid (rõivad); T-särgid;
kaelasidemed, -rätid, -sallid; lipsud; kraed (rõivad); rõivaste vahetatavad
kraed; maniskid, särgi rinnaesised; kätised, mansetid (rõivad); kedrid,
kinga- või säärekatted, säärised; kedripaelad; peapaelad (rõivad);
pearätikud; pearätid; õlarätid; peleriinid; kaelasallid; õlasallid; mütsid
(peakatted); kootud mütsid; vööd, rihmad rõivaste juurde; ehisvööd,
õlavööd, särbid rõivaste juurde; rahavööd (rõivad); randmepaelad
(rõivad); taskud rõivastele; rinnatasku ilurätid; suka-, põlve- või püksipaelad; maskeraadikostüümid; alusseelikud, undrukud; žabood (pitsilised
rinnaesised); kingarandid, -äärised; saaparandid, -äärised; kraekaitsed;
kindad (rõivaste juurde); kootud kindad (rõivaste juurde); sokid; sukad;
põlled (rõivad); pudipõlled, v.a paberist; pudilapid, v.a paberist; alusrõivad, -riided, -pesu.
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Klass 26: pudukaubad (v.a niit); pits ja tikandid, paelad ja
tressid; rõivakandid; paelad, lindid, ribad, narmad (pudukaubad); äärepits;
rõivapaelad, rõivanöörid; elastikpaelad; kardinapaelad; kingapaelad;
juuksepaelad; kübarakaunistused, v.a väärismetallist; villased paelad;
rõiva-aasad; tikandid; linnusuled (rõivamanused); juuksetutid või
suletutid (ehistutid); punutised; pitsrüüsid; rosetid (pudukaubad);
kleidivolangid, seelikuvolangid; kardinavolangid; volangid voodipesu
kaunistamiseks; volangid riidest kottide ja ümbriste kaunistamiseks;
volangid patjade kaunistamiseks; rõivarüüsid; narmad; kunstvanikud;
kunstlilled; pesumärgid või pesunumbrid; pesumonogrammid; rõivaste
õlandid; nööbid; märgid, rinnamärgid rõivaste juurde (v.a väärismetallist);
ehismärgid, ehisnööbid; pandlad, klambrid (rõivamanused); auhinnalindid; õmblustarvete karbid; nõelapadjad; võistlejanumbrid; tekstiilist
nöörid ja paelad kottide, ümbriste, rõivaste, peakatete, laudlinade,
voodipesu, tekkide, patjade ja kardinate kaunistamiseks; ehissuled.

-info; puhketingimuste loomine; raadio meelelahutus-, lõbustussaated,
raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine; raadiote ja telerite üürimine, laenutus; stsenaristiteenused;
sukelseadmete, -seadiste, sukeldusvahendite üürimine, laenutus; taasestavate videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; teatrietendused
(lavastused); teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete üürimine,
rentimine, laenutus; tekstide, v.a reklaamtekstide kirjutamine; tekstide, v.a
reklaamtekstide publitseerimine; televisiooni-meelelahutussaated,
tele(visiooni)meelelahutus; terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud); tingimuste loomine lõbustushallide teenusteks; tsirkused;
varieteed, revüüteatrid; videofilmide montaaž; videofilmide tootmine,
produtseerimine; videofilmide üürimine, laenutus; videokaamerate
üürimine, rentimine, laenutus; videolindile salvestamine; videomagnetofonide üürimine, laenutus; videosalvestiste üürimine, laenutus;
õpetamine; ööklubid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400477
14.04.2014

M201400492
16.04.2014

(540)

(540)

(731) Taotleja: Projekt ja Konsultatsioonid OÜ
Salu tee 3-1, Peetri, Rae vald,
75312 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 37: ehitamine, ehitus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400478
12.04.2014

(540)

(731) Taotleja: Andres Vink
Õismäe tee 108-57, 13513 Tallinn, EE
(511)10 Klass 41: ballide, tantsupidude korraldamine;

diskoriteenused; diskoteenused; dubleerimine, dublaaž (helifilmid); elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete
pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; erialane ümberõpe; esinemiste korraldamine (impressaarioteenused); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide üürimine, laenutus; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva
üürimine, laenutus; filmistuudiod; filmitootmine, -produtseerimine, v.a
reklaamfilmide tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine; fotograafia;
fotoreporteriteenused; golfimänguvahenditega varustamine; haridus- või
meelelahutusvõistluste korraldamine; hasartmängude korraldamine;
helisalvestiste üürimine, laenutus; helitehnikaseadmete üürimine,
rentimine, laenutus; iludusvõistluste korraldamine; instrueerimisteenused,
juhendamisteenused, õpetamisteenused; karaoketeenused; kasiinode
seadmestamine (hasartmängud); kinofilmide laenutamine; kinonäitamine;
klubiteenused (meelelahutus või haridus); kohtade broneerimine
etendustele; kongresside korraldamine ja läbiviimine; kontsertide
korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja läbiviimine;
kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine; lavadekoratsioonide
üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loteriide korraldamine;
lõbustuspargid; meelelahutajateenused; meelelahutus, ajaviide, lõbustus;
meelelahutusteave, -info; muusika komponeerimise teenused; muusika
produtseerimine; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus;
orkestriteenused; pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused (meelelahutus); puhkelaagriteenused (meelelahutus); puhketeave,

(731) Taotleja: Eesti Jalgpalli Liit
Asula 4c, 10135 Tallinn, EE
(511)10 Klass 14: väärismetallid ja nende

sulamid; juveeltooted,
vääriskivid; kellad ja kronomeetrid.
Klass 16: paber, papp; 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 24: riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; voodikatted; lauakatted.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

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

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

M201400493
16.04.2014
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(540)

(731) Taotleja: Eesti Jalgpalli Liit
Asula 4c, 10135 Tallinn, EE
(511)10 Klass 16: paber, papp; 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.

Klass 28: mängud, mänguasjad, sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus.

Rebasenädal
(731) Taotleja: Kristlik MTÜ Agape Eesti
Vaksali 11-44, 50410 Tartu, EE
(511)10 Klass 35: sponsorite otsimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400553
29.04.2014

(540)

Ülikooli Rebasenädal
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400495
15.04.2014

(731) Taotleja: Kristlik MTÜ Agape Eesti
Vaksali 11-44, 50410 Tartu, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; ajalehtede

(540)

(731) Taotleja: OÜ TIMELOCK
Tarvase 28, Metsakasti küla, Viimsi vald,
74001 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 29: munad.

tellimise organiseerimine teenusena; allhanketeenused (ärialane abi);
andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; andmetöötlus arvuti
abil; arvepidamine; arvete esitamine; arvuti andmebaasidesse info
kogumine; arvutivõrgureklaam; bilansi, arvete seisu koostamine;
dokumentide paljundamine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine;
farmaatsia-, veterinaaria- ja sanitaarpreparaatide ning meditsiinitarvete
jae- ja hulgimüük; fotokoopiamasinate rentimine, üürimine;
fotokopeerimisteenused; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja
teenuste ostmine); hinnavõrdlusteenused; hotellide ärialane juhtimine;
impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; info süstematiseerimine arvuti
andmebaasides; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaubandusvõi tööstusalane juhtimisabi; kaubandusteabeagentuurid; kaupade
demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; kiirkiri,
stenograafia; kirjutusmasinal kirjutamine; kontorimasinate ja -sisseseadete
rentimine, üürimine; majandusprognoosid; maksudokumentatsiooni
koostamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; moesõude
korraldamine turunduseesmärkidel; müügiautomaatide üürimine,
rentimine, laenutus; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; müürilehtede
ülespanemine, üleskleepimine; näidiste (proovide) levitamine; oksjonid,
enampakkumised; omahinnaanalüüsid; ostutellimuste töötlemine;
palgalehtede koostamine; personalijuhtimisalased konsultatsioonid;
poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; postimüügireklaam; pressiülevaateteenused; psühholoogiline testimine personali
valikuks; raadioreklaam; raamatupidamine; rahvastikuküsitlused;
reklaamfilmide produtseerimine; reklaami levitamine (posti teel); reklaami
või müügi modelleerimine; reklaamiagentuurid; reklaamiaja rentimine
massiteabevahendites; reklaamide küljendamine teenusena; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; reklaammaterjali üürimine;
reklaammaterjalide ajakohastamine, moderniseerimine; reklaammaterjalide levitamine; reklaamipindade üürimine; reklaamtekstide
ettevalmistamine; reklaamtekstide kirjutamine; sekretäriteenused;
spetsialisti ärialased konsultatsioonid; sponsorite otsimine; spordiinimeste
äritegevuse juhtimine; statistika koostamine; suhtekorraldus; teiste
omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil;
tekstitöötlus; telefonivastamisteenused kättesaamatute abonentide puhul;
telekommunikatsiooniteenuste tellimuste korraldamine; telemarketingiteenused; telereklaam; transkriptsioon; turu-uuringud; turundus; tööhõivekontorid; tööjõu värbamine; välisreklaam; äri auditeerimine; äri efektiivsuse ekspertiisid; ärijuhtimisabi; ärialased küsitlused, päringud; ärialased
uuringud; äriinfo, -teave; äriteave ja klientide äriline nõustamine
(klientide nõustamise keskus); äritegevuse hindamine; äritegevuse
juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise
konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise nõustamine; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse siirdeteenused; äriuuringud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

RETRO PLANET
(731) Taotleja: Gert Laasme
Laulupeo 15-3, 10128 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 41: ööklubid; diskoteenused; varieteed;
tantsupidude korraldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400502
19.04.2014

(540)

VERGE
(731) Taotleja: Verge Eesti OÜ
Tootsi tee 23, Alliku küla, Saue vald,
76403 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 45: turvanõustamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400512
22.04.2014

(540)

KIRSID

M201400552
29.04.2014

ballide ja

M201400560
30.04.2014
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Mündi
(731) Taotleja: AS Oskar LT
Saarepeedi, Viljandi vald,
70201 Viljandi maakond, EE
(511)10 Klass 29: munad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400562
30.04.2014

(540)

Power Jerky
(731) Taotleja: AS Oskar LT
Saarepeedi, Viljandi vald,
70201 Viljandi maakond, EE
(511)10 Klass 29: lihaekstraktid; konservitud,

külmutatud ja
küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad;
piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400572
02.05.2014

(540)

Aadlivilla

tumeroheline (Pantone 5473C), heleroheline (Pantone 578C).
(731) Taotleja: Atria Eesti AS
Metsa 19, Valga, 68206 Valga maakond, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha ja nendest
valmistatud toidud ja toiduained; hakkliha, kanahakkliha; vorstid,
sardellid, viinerid, singid, rulaadid, pihvid, lihapallid, kotletid, kroketid,
šnitslid; maks; pasteedid, määrded (võileivakatted); süldid, tarrendid;
grill-lihad ja ribid, šašlõkid; liha-, kala-, linnuliha- ja ulukilihakonservid;
lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistatud külmutatud toiduained;
lihaekstraktid; subproduktid; rupskid; puljongikontsentraadid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed; jogurti baasil
valmistatud dipikastmed.
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, maitseained; jää; vorsti sideained;
lihakastmed; salatikastmed; tomatikastmed; ravioolid, pelmeenid; pasta
(makarontooted); võileivad; pitsad; glasuur singile; ketšup (kaste);
marinaadid; pastakastmed; pesto (kaste); sojakaste; maitsekastmed;
majonees; dipikastmed (maitsekastmed); majoneesipõhised dipikastmed.
Klass 31: teraviljad ning põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; eluslinnud;
eluskala; värske puu- ja köögivili; seemned, looduslikud taimed ja lilled;
sööt; linnased; vetikad inim- või loomatoiduks; kalamari.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400574
02.05.2014

(540)

(731) Taotleja: Aadlivilla Kinnisvara OÜ
Vanemuise 21a, 51014 Tartu, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.

Klass 37: ehitustegevus; ehitamine, ehitus; ehitiste isolatsioonitööd, isoleerimine; ehitiste lammutamine; ehitiste niiskuskaitse,
ehitiste tihendustööd, tihendamine, hermetiseerimine; ehitiste puhastamine (sisepinnad); ehitiste puhastamine (välispinnad); ehitusjärelevalve;
ehituskonsultatsioon; ehitusseadmete, -masinate üürimine; ehitusteave,
ehitusinfo.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400573
02.05.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: mustjasroheline (Pantone 627C),

(591) Värvide loetelu: mustjasroheline (Pantone 627C),
tumeroheline (Pantone 5473C), heleroheline (Pantone 578C), valge, kollane.
(731) Taotleja: Atria Eesti AS
Metsa 19, Valga, 68206 Valga maakond, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha ja nendest
valmistatud toidud ja toiduained; hakkliha, kanahakkliha; vorstid,
sardellid, viinerid, singid, rulaadid, pihvid, lihapallid, kotletid, kroketid,
šnitslid; maks; pasteedid, määrded (võileivakatted); süldid, tarrendid;
grill-lihad ja ribid, šašlõkid; liha-, kala-, linnuliha- ja ulukilihakonservid;
lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistatud külmutatud toiduained;
lihaekstraktid; subproduktid; rupskid; puljongikontsentraadid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed; jogurti baasil
valmistatud dipikastmed.
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;
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äädikas, vürtsikastmed; vürtsid, maitseained; jää; vorsti sideained;
lihakastmed; salatikastmed; tomatikastmed; ravioolid, pelmeenid; pasta
(makarontooted); võileivad; pitsad; glasuur singile; ketšup (kaste);
marinaadid; pastakastmed; pesto (kaste); sojakaste; maitsekastmed;
majonees; dipikastmed (maitsekastmed); majoneesipõhised dipikastmed.
Klass 31: teraviljad ning põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; eluslinnud;
eluskala; värske puu- ja köögivili; seemned, looduslikud taimed ja lilled;
sööt; linnased; vetikad inim- või loomatoiduks; kalamari.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(591) Värvide loetelu: mustjasroheline (Pantone 627C),
tumeroheline (Pantone 5473C), heleroheline (Pantone 578C), kollane, valge, must.
(731) Taotleja: Atria Eesti AS
Metsa 19, Valga, 68206 Valga maakond, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha ja nendest

M201400575
02.05.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: mustjasroheline (Pantone 627C),
tumeroheline (Pantone 5473C), heleroheline (Pantone 578C), must.
(731) Taotleja: Atria Eesti AS
Metsa 19, Valga, 68206 Valga maakond, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha ja nendest
valmistatud toidud ja toiduained; hakkliha, kanahakkliha; vorstid,
sardellid, viinerid, singid, rulaadid, pihvid, lihapallid, kotletid, kroketid,
šnitslid; maks; pasteedid, määrded (võileivakatted); süldid, tarrendid;
grill-lihad ja ribid, šašlõkid; liha-, kala-, linnuliha- ja ulukilihakonservid;
lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistatud külmutatud toiduained;
lihaekstraktid; subproduktid; rupskid; puljongikontsentraadid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed; jogurti baasil
valmistatud dipikastmed.
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, maitseained; jää; vorsti sideained;
lihakastmed; salatikastmed; tomatikastmed; ravioolid, pelmeenid; pasta
(makarontooted); võileivad; pitsad; glasuur singile; ketšup (kaste);
marinaadid; pastakastmed; pesto (kaste); sojakaste; maitsekastmed;
majonees; dipikastmed (maitsekastmed); majoneesipõhised dipikastmed.
Klass 31: teraviljad ning põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; eluslinnud;
eluskala; värske puu- ja köögivili; seemned, looduslikud taimed ja lilled;
sööt; linnased; vetikad inim- või loomatoiduks; kalamari.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400576
02.05.2014

valmistatud toidud ja toiduained; hakkliha, kanahakkliha; vorstid,
sardellid, viinerid, singid, rulaadid, pihvid, lihapallid, kotletid, kroketid,
šnitslid; maks; pasteedid, määrded (võileivakatted); süldid, tarrendid;
grill-lihad ja ribid, šašlõkid; liha-, kala-, linnuliha- ja ulukilihakonservid;
lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistatud külmutatud toiduained;
lihaekstraktid; subproduktid; rupskid; puljongikontsentraadid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed; jogurti baasil
valmistatud dipikastmed.
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, maitseained; jää; vorsti sideained;
lihakastmed; salatikastmed; tomatikastmed; ravioolid, pelmeenid; pasta
(makarontooted); võileivad; pitsad; glasuur singile; ketšup (kaste);
marinaadid; pastakastmed; pesto (kaste); sojakaste; maitsekastmed;
majonees; dipikastmed (maitsekastmed); majoneesipõhised dipikastmed.
Klass 31: teraviljad ning põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; eluslinnud;
eluskala; värske puu- ja köögivili; seemned, looduslikud taimed ja lilled;
sööt; linnased; vetikad inim- või loomatoiduks; kalamari.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400577
02.05.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: kollane, must.
(731) Taotleja: Atria Eesti AS
Metsa 19, Valga, 68206 Valga maakond, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
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(511)10 Klass 29:

liha, kala, linnuliha ja ulukiliha ja nendest
valmistatud toidud ja toiduained; hakkliha, kanahakkliha; vorstid,
sardellid, viinerid, singid, rulaadid, pihvid, lihapallid, kotletid, kroketid,
šnitslid; maks; pasteedid, määrded (võileivakatted); süldid, tarrendid;
grill-lihad ja ribid, šašlõkid; liha-, kala-, linnuliha- ja ulukilihakonservid;
lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistatud külmutatud toiduained;
lihaekstraktid; subproduktid; rupskid; puljongikontsentraadid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed; jogurti baasil
valmistatud dipikastmed.
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, maitseained; jää; vorsti sideained;
lihakastmed; salatikastmed; tomatikastmed; ravioolid, pelmeenid; pasta
(makarontooted); võileivad; pitsad; glasuur singile; ketšup (kaste);
marinaadid; pastakastmed; pesto (kaste); sojakaste; maitsekastmed;
majonees; dipikastmed (maitsekastmed); majoneesipõhised dipikastmed.
Klass 31: teraviljad ning põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; eluslinnud;
eluskala; värske puu- ja köögivili; seemned, looduslikud taimed ja lilled;
sööt; linnased; vetikad inim- või loomatoiduks; kalamari.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400584
07.05.2014

(540)

Estonica Bio
(731) Taotleja: OÜ Good Design
Leiva 5, 12618 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 3: abrasiivid, abrasiivmaterjalid; ambra (parfüüm);
olmelised katlakivieemaldid; olmelised antistaatikud; aroomiained
(eeterlikud õlid); õhulõhnastusained; kookide aroomiained, lõhnaained,
essentsid, maitseained (eeterlikud õlid); jookide aroomiained, lõhnaained,
essentsid, maitseained (eeterlikud õlid); hingeõhku värskendavad
aerosoolid; suruõhk puhastamiseks ja tolmu eemaldamiseks; palsamid, v.a
meditsiinilised; huuleläiked; poleerluisud; abrasiivpaber; smirgelpaber;
poleerpaber; kosmeetiline vaseliin; kingamääre, -viks; kingsepavaha;
kosmeetiline vatt; lõhnaainekotid pesu lõhnastamiseks; nõudepesumasinate kuivatusained; kosmeetilised kleebid; lõhnavesi; kaaliumhüpoklorit, Javelle'i vesi; lavendlivesi; tualettveed; pesuvaha; parketivaha;
libisemisvastane põrandavaha; karvaärastusvaha; vuntsivaha; rätsepavaha;
mööbli ja põranda poleervaha; kingsepavaha; poleervaha; massaažigeelid,
v.a meditsiinilised; heliotropiin; valgendavad hambageelid; geraniool;
meigivahendid; lemmikloomadeodorandid; deodorandid inimestele või
loomadele; lõhnapuu; parfüümid; libisemisvastased põrandahooldusvedelikud; tuuleklaasi puhastusvedelikud; kosmeetilised rasvad; vulkaaniline tuhk puhastamiseks; parfümeeriatooted; dekoratiivkosmeetilised
vahendid; jonoon (parfümeeria); habemeajamiskivid (adstringendid);
siluluisud; kulmupliiatsid; kosmeetilised pliiatsid; karborundabrasiiv,
ränikarbiid; metallkarbiidid (abrasiivid); maarjajääd (adstringendid);
kobediatomiit poleerimiseks; tehisripsmekleebid, -liimid; tehisjuustekleebid, -liimid; kvillaajakoor pesemiseks; korund (abrasiiv); habemevärvid; kosmeetilised värvained, pigmendid; kosmeetilised värvid;
pesutärklis; pesuläigesti; parknahakreemid; poleerkreemid; kosmeetilised
kreemid; nahapleegituskreemid; põsepuna; viirukid; juukselakid;
küünelakid; juukseveed, -losjoonid; kosmeetilised losjoonid ja veed;
habemeajamisjärgsed vedelikud; iluravimaskid; parfüümiõlid; kosmeetilised õlid; tualettõlid; eeterlikud õlid; eeterlik seedriõli; eeterlik sidruniõli;
eeterlikud sidrunipuuõlid; puhastusõlid; bergamotiõli; igihaljaõli;
jasmiiniõli; lavendliõli; mandliõli; roosiõli; tärpentiniõli rasvaärastuseks;
valgendid; puhastuskriit; kosmeetiline mandlipiim; puhastuspiim
(tualett-tarve); muskus (parfümeeria); seebid; desinfitseerivad seebid;
deodorantseep; habemeajamisseep; seep riidevärvi ergastamiseks;

tükk-silmaseep, tükkseep; raviseep; higistusvastane seep; higistusvastane
jalaseep; mandliseep; parfümeeriamünt; kosmeetikakomplektid; smirgel;
küünekleebised; tehisküüned; Kölni vesi; lillearoomide põhikomponendid,
lõhnaõlide põhiained; kosmeetilised vatitikud; viirukikepikesed;
habemenoa teritusrihma pastad; hambapulbrid ja -pastad; pimsskivi;
kosmeetiline vesinikperoksiid; hingeõhku värskendavad ribad; abrasiivriie; klaasriie; huulepulgad; kosmeetilised pumatid; habemeajamispreparaadid; kosmeetilised vannipreparaadid; tualett-tarbed; lokivedelikud; pesuloputusvahendid; lihvained, ihkeained, teritusained,
teritid; hügieenilised või värskendavad dušipreparaadid (tualett-tarbed);
läiktärgeldusvahendid; värvieemalduspreparaadid; nahapleegituspreparaadid; poleerpreparaadid; hambapoleerained; mittemeditsiinilised
suuveed; kosmeetilised kõhnutusained; pesu-läiketärklis; poleerained;
riidepehmendid pesu pesemiseks, sh pesuloputusained; pesuvalgendid, sh
pesupulbrina; keemilise puhastuse preparaadid; värviärastid; lakieemaldid; meigieemalduspreparaadid; põrandavaha eemaldid (pesu- ja
küürimisvahendid); lakiärastid; roosteärastid ja -eemaldid; küünehoolduspreparaadid; puhastuspreparaadid; hambapuhastusvahendid; tapeedipuhastid; torupuhastuskemikaalid; pesupesemisained; kosmeetilised aloe
vera preparaadid; päikesekaitsevahendid; olmelised värviergastuskemikaalid, värviergastid (pesu); läikepreparaadid (poleerained);
meigipuuder, jumestuspuuder; tehiskorund (abrasiiv); plekieemaldid;
küürimislahused; tehisripsmed; kosmeetiliste vedelikega immutatud
salvrätid; safrool; pesusine; tärpentin rasvaärastuseks; purgid (või muud
kogumid) healõhnaliste kuivatatud taimedega (aroomid); pleegitussooda;
pesusooda puhastuseks; mittemeditsiinilised vannisoolad; pleegitussoolad;
suitsutusained (parfüümid, lõhnaained); parknahakaitsevahendid
(poleerid); nuuskpiiritus (puhastusvahend); kosmeetilised adstringendid,
kootusvahendid; kulmukosmeetikavahendid; meigipreparaadid; päevituspreparaadid (kosmeetika); juuksevärvid; püsilokineutralisaatorid;
taimelehtede läigestamise vahendid; kosmeetikapreparaadid ripsmetele;
karvaärastuspreparaadid; kosmeetilised nahahoolduspreparaadid;
kingavaha; kingakreemid; kosmeetikavahendid; kosmeetikavahendid
loomadele; ripsmetušš; puhastusvahendid, v.a meditsiinilised ja tööstuslikud; rasvaärastid, v.a tööstuslikud; kosmeetilised pleegitid, pleegitusained (dekolorandid); antiperspirandid (tualett-tarbed); talgipulber
(tualett-tarve); terpeenid (eeterlikud õlid); smirgelriie; puhastusvahendiga
immutatud lapid; henna (kosmeetiline värv); šampoonid; loomašampoonid; kuivšampoonid; liivapaber; kontsentreeritud naatriumhüdroksiid; lilleekstraktid (parfüümid, lõhnaained); eeterlikud essentsid;
tähtaniisiessents; mündiessents (eeterlik õli).
Klass 35: kaupade demonstreerimine; äriteave ja klientide
äriline nõustamine (klientide nõustamise keskus); kaubandus- ja
reklaamnäituste korraldamine; moesõude korraldamine turunduseesmärkidel; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; kaupade
jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam
teenusena, sh kaupade jae- ja/või hulgimüük (kolmandatele isikutele);
raadioreklaam; müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine, välisreklaam;
näidiste (proovide) levitamine; reklaammaterjalide levitamine; reklaam;
arvutivõrgureklaam; postimüügireklaam; telereklaam; ostutellimuste
töötlemine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste
ostmine).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400597
13.05.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: must, punane.
(731) Taotleja: Optibet Estonia OÜ
Mõisa 4, 13522 Tallinn, EE
(511)10 Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;
kultuurialane tegevus.

spordi- ja
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

3/2015

(511)10 Klass 32: lauaveed, veed (joogid).
Klass 39: veevarustus.
Klass 40: veetöötlus.

M201400600
14.05.2014

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

M201400615
20.05.2014

(540)

(731) Taotleja: Ants Lill
Kukkuri, Roodevälja,
44207 Lääne-Viru maakond, EE
10
(511) Klass 24: riie ja tekstiiltooted, mis

ei kuulu teistesse

klassidesse; voodikatted; lauakatted.
Klass 34: tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütlid.

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

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400602
14.05.2014

(591) Värvide loetelu: punase eri toonid, beež, pruun,
must.
(731) Taotleja: Akciju Sabiedriba RIGAS
DZIRNAVNIEKS
Lizuma iela 5, LV-1006 Riga, LV
(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)10 Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; maiustused; jäätis; suhkur, mesi,
siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed;
vürtsid; jää.

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

M201400617
21.05.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: kollase eri toonid, pruuni eri
toonid, valge.
(731) Taotleja: OÜ Estover Piimatööstus
Kaarlijärve küla, Rannu vald,
61104 Tartu maakond, EE
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili;
tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400603
14.05.2014

(540)

saarevesi
(731) Taotleja: AS Kuressaare Veevärk
Pikk 23, Kuressaare, 93819 Saare maakond, EE

(731) Taotleja: Marko Heinsoo
Jõe talu, Veneküla, 75325 Harju maakond, EE
Janek Leosk
Õismäe tee 37-51, 13514 Tallinn, EE
(511)10 Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool;
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää; konserveeritud aiamaitsetaimed (vürtsid); maitseained (vürtsid); maitseained, v.a eeterlikud õlid;
maitseainesegud; maitsesoolad.

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

M201400619
21.05.2014
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(591) Värvide loetelu: punane, valge.
(731) Taotleja: AS HAGAR
O. Müntheri 1, Tamsalu vald,
46106 Lääne-Viru maakond, EE
(740) Esindaja: Ingrid Matsina
(511)10 Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; pagaritooted; taigen; leib, sai,
kondiitritooted ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400630
25.05.2014

(540)

(731) Taotleja: Aleksander Kikkas
Lennuki 8-36, Rakvere,
44313 Lääne-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; reklaammaterjalide ja näidiste levitamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400660
05.06.2014

(540)

Killuke kooki
(731) Taotleja: OÜ Parebell
Nooruse 1a, Tabasalu, 76901 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 43: kohvikud, toitlustusteenused.

(731) Taotleja: Advokaadibüroo Talts & Partnerid OÜ
Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, EE
(511)10 Klass 45: juriidilised teenused, üksikisikutele, üksikisikute

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

rühmadele, organisatsioonidele ja ettevõtetele osutatavad juristide,
jurist-asjaajajate ja personaalsete advokaatide teenused.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400646
29.05.2014

(540)

M201400674
09.06.2014

DODIE
(731) Taotleja: LABORATOIRES POLIVE
16/18 rue Rivay, 92300 Levallois-Perret, FR
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 3: kosmeetilised nahahooldustooted, kosmeetilised
puhastavad tooted naha- ja juuksehoolduseks, kosmeetikatooted.
Klass 10: lutipudelid, lutipudelite ümbrised ja käepidemed,
lutipudelite lutid, väikelaste lutid; imikute närimisrõngad; rinnapumbad,
rinnapiimakogujad, rinnanibukaitsed.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400675
09.06.2014

(540)
(731) Taotleja: Joel Juht
Sõle 27a /3-31, 10614 Tallinn, EE
(511)10 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 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass

41:

haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja

kultuurialane tegevus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400648
29.05.2014

(540)

ITShop

AGA MINA
(731) Taotleja: MTÜ Riveta Klubi
Kolde pst 67-30, 10321 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 16: paber ja papp ning nendest valmistatud

trükitooted, õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); trükised;
perioodilised väljaanded, sh ajakirjad, ajalehed; infolehed; kalendrid;
fotod; kirjatarbed; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist
pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; kleebised (kantseleitarbed); etiketid (v.a tekstiilist); helendav paber ja helendavad trükised
ning kleebised (kantseleitarbed); erinevate sotsiaalkampaaniatega seotud
trükised, kleebised (kantseleitarbed), õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid).
Klass 28: mängud, mänguasjad, sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted; erinevate
sotsiaalkampaaniatega seotud mängud ja mänguasjad.
Klass 45: juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute
kaitseks; (väike)laste traumaennetusalase teadlikkuse tõstmiseks
osutatavad infoteenused; turvanõustamine, sh (väike)laste ning elanikkonna teadlikkuse suurendamine liiklusega kaasnevatest võimalikest
ohtudest ning olmeliste õnnetuste vältimise võimalikkusest; väikelaste
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traumaennetusalaste sotsiaalkampaaniate läbiviimine; avalikkusele
suunatud turva- ja ohutuskampaaniate läbiviimine; eeltoodud teenustega
seotud informatsiooni- ja konsultatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400680
11.06.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: must, kollane.
(731) Taotleja: Veka Kommerts OÜ
Peterburi tee 65, 11415 Tallinn, EE
(511)10 Klass 25: rõivad, jalatsid, kindad (rõivad), peakatted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400687
13.06.2014

(540)

Future is made here

3/2015

kaarditeenused; laenud (finantstehingud); maaklerlus, vahendus,
vahendamine; majutusagentide teenused, majutusagentuurid; majutusbürood (korterid); pandimajateenused; pangandus; rahavahetus; reisitšekkide väljalaskmine, väljalase; tagatislaenud (finantstehingud);
telepangandus; usaldusisikuteenused, usaldusteenused; väärisesemete
hoiustamine; väärtpaberite vahendamine, vahendus; väärtpaberite
väljalaskmine, väljalase; võlgade sissenõudekontorid, -agentuurid; äri- või
ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); üürikogumine, rendikogumine.
Klass 41: meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus;
esinemiste korraldamine (impressaarioteenused); filmistuudiod; filmitootmine, -produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine; fotograafia;
meelelahutusvõistluste korraldamine; hasartmängude korraldamine;
karaoketeenused; kinonäitamine; klubiteenused (meelelahutus); kontsertide korraldamine ja läbiviimine; kultuuriliste näituste korraldamine;
loteriide korraldamine; lõbustuspargid; meelelahutajateenused; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave, -info; moesõude korraldamine (meelelahutus); pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused (meelelahutus); raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine;
raamatute kirjastamine, avaldamine; spordilaagriteenused; spordivõistluste korraldamine; teatrietendused (lavastused); televisioonimeelelahutussaated, tele(visiooni)meelelahutus; tsirkused; tõlkimine;
videofilmide tootmine, produtseerimine; ööklubid.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus; baariteenused; hotellid; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; kohvikud;
koosolekuruumide üürimine, rentimine; laagriplatsiteenused; majutusbürood (hotellid, pansionaadid); motellid; restoranid; selvekohvikud,
kafeteeriad; selverestoranid; turismibaasid, matkakodud; elamispinna
tähtajaline üürimine; vanadekodud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400692
16.06.2014

(731) Taotleja: Stone OÜ
Instituudi tee 2 pk 3, Harku,
76902 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 12: transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; allhanke-

(540)

teenused (ärialane abi); esinevate artistide äritegevuse juhtimine; hotellide
ärialane juhtimine; impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; kaubandus- ja
reklaamnäituste korraldamine; kaubandusteabeagentuurid; kaupade
demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites;
majandusprognoosid; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil;
moesõude korraldamine turunduseesmärkidel; müügikampaaniad,
-reklaam teenusena; müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine; näidiste
(proovide) levitamine; oksjonid, enampakkumised; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; poeakende (vaateakende) kaunistamine,
dekoreerimine; pressiülevaateteenused; raadioreklaam; rahvastikuküsitlused; reklaamfilmide produtseerimine; posti teel reklaami levitamine; reklaamiagentuurid; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine;
reklaammaterjali üürimine; reklaammaterjalide ajakohastamine, moderniseerimine; reklaammaterjalide levitamine; reklaamipindade üürimine;
reklaamtekstide ettevalmistamine; reklaamtekstide kirjutamine; sponsorite
otsimine; spordiinimeste äritegevuse juhtimine; suhtekorraldus; telereklaam; turu-uuringud; turundus; tööjõu värbamine; välisreklaam;
ärialased küsitlused, päringud; ärialased uuringud; äritegevuse juhtimise
konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise nõustamine; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; äriuuringud.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; avatud investeerimisfondid; elektroonilised rahaülekanded;
elukindlustuse sõlmimine; farmide, talude üürimine, rentimine; fidutsiaarteenused, usaldusteenused; finants-, rahandusanalüüsid; finantskonsultatsioonid; finantskorraldus, -haldamine; finantssponsorlus,
majanduslik sponsorlus; finantsteave, -info, rahandusteave, -info;
finantsteenused, rahandusteenused; finantstegevuse hindamine, rahandushinnangud (kindlustus, pangandus, kinnisvara); fondiinvesteeringud;
heategevusfondide korjandused, heategevuskorjandused; hüpoteekpangandus; kapitalimahutused, investeeringud; kindlustusfondide
teenused; kindlustuskonsultatsioonid; kindlustuslepingute sõlmimine;
kindlustusteave, -info; kindlustusvahendus; kinnisvara haldamine,
juhtimine; kinnisvara hindamine; kinnisvara üürimine, rentimine;
kinnisvaraagentuurid; kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvaravahendusteenused; krediidikontorid, laenukontorid, -bürood; krediit-

(731) Taotleja: MTÜ TEHNIKASPORDIKLUBI
''IMEDEPÕLD''
Niinesalu, Rae küla, Rae vald,
75310 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)10 Klass 35: sõidukite ja sõidukite varuosade jae- ja hulgimüük
(kolmandatele isikutele).
Klass 37: ehitus, sõidukite remont; mootorsõidukite hooldus
ja remont; mootorite remont; mootorsõidukite remonditöökojad; abi
sõidukite rikke korral (remont); tellingute ehitamine ja paigaldus.
Klass 39: transport (veondus); sõidukite pukseerimise
teenused; võidusõiduautode üürimine, rentimine, laenutus; sõidukite
rentimine.
Klass 41: haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine;
sõidukite juhtimise õpetamine; koolitus, väljaõpe.
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400709
19.06.2014

(540)

ESMAR EHITUS

(540)

SELFI
(731) Taotleja: STAR GROUP OÜ
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)10 Klass 37: ehitustegevus; autopesulate remont; autopesulate
paigaldustööd; abi sõiduki rikke korral (remont); abrasiivpoleerimine;
akende ja uste paigaldus; akende pesemine; allvee-ehitus, allvee-ehitamine; allveeremont; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus;
asfalteerimine, asfaltimine; autode pesemine, autopesulad; buldooserite
üürimine, rentimine; desinfitseerimine; drenaažipumpade rent; ehitiste
isolatsioonitööd, isoleerimine; ehitiste lammutamine; ehitiste niiskuskaitse; ehitiste puhastamine (sisepinnad); ehitiste puhastamine (välispinnad); ehitiste tihendustööd, hermetiseerimine; ehitusjärelevalve; ehituskonsultatsioon; ehitusseadmete, -masinate üürimine; ehitusteave, -info;
ekskavaatorite üürimine, rentimine; elektriseadmete paigaldus ja parandus; filmiprojektorite parandus ja hooldus; fotoseadmete parandus; häirete
kõrvaldamine elektriseadmetest; jalatsiparandus; kaevandus, kaevandamine, mäetööd; kaevandusteenused; kaevude puurimine; kahjuritõrje, v.a
põllumajanduses; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus; katelde
puhastus ja parandus; katusepanekuteenused; keemiline puhastus,
kuivpuhastus; kellaparandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus;
kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; korrosioonikaitse, -tõrje; korstnapühkimistööd, korstnapühkimine; krohvitööd,
krohvimine; kulunud või osaliselt hävinud mootorite parandus, ümberehitus; kunstiesemete restaureerimine; kunsttisleritööd (parandus);
köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; külmutusseadmete paigaldus ja
parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; ladude ehitus ja remont;
laevaehitus; lainemurdjate, kaitsemuulide ehitamine; lakkimistööd,
lakkimine; lennukite hooldus ja parandus; liftide, tõstukite paigaldus ja
parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; mootorsõidukite hooldus ja remont; mootorsõidukite pesemine; muusikariistade
restaureerimine; mähkmete puhastus; mööbli restaureerimine, taastamine;
mööblihooldus; müüriladumine; müürsepatööd; nahkesemete hooldus,
puhastus ja parandus; neetimine; niisutusseadmete paigaldus ja parandus;
nugade teritamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; pesemine; pesu
triikimine; pesupesemine; pimssimine (lihvimine); polsterdustööd,
polsterdamine; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; printeri
tahmakassettide täitmine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine;
pumpade parandamine, parandus; puusepateenused; päikesevarjude
parandus; põletite hooldus ja parandus; rahakambrite (teraskambrite)
hooldus ja parandus; rehvide vulkaniseerimine (parandus); rehvide,
väliskummide protekteerimine; remonditeave, -info; rottide hävitamine;
rõivaparandus; rõivaste pressimine; rõivaste puhastamine; rõivaste
uuendamine, ümbertegemine; sadamaehitustööd; seifide hooldus ja
parandus; siltide värvimine või parandus; sise- ja välispindade värvimine;
sõidukihooldus; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega
varustamine ja hooldus); sõidukite määrimine, õlitamine; sõidukite
pesemine; sõidukite poleerimine; sõidukite puhastamine; sõidukite
rooste-, korrosioonivastane töötlemine; sügavate nafta- või gaasipuurkaevude puurimine; tapeetimine, tapetseerimine; teesillutus, tee
sillutamine, tee-ehitus; tehaste, vabrikute ehitamine; tehislume valmistamise teenused; telefonide paigaldus ja parandus; tellingute ehitamine ja
paigaldus; tinutustööd, tinutamine; torujuhtmete tarindus ja hooldus;
torulukksepatööd; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; turvalukkude
remont, parandus; tänavapuhastus; tänavapühkimismasinate rentimine,
üürimine; tõstukite rentimine, üürimine (ehitusseadmed); tööstuslike
ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus; ujumisbasseinide hooldus;
vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; vihmavarjude
parandus; väliskummide vulkaniseerimine (parandus).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400713
20.06.2014

(731) Taotleja: Esmar Holding OÜ
Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, Viimsi vald,
74001 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 37: ehitustegevus; hoonete ja rajatiste remont;
seadmete ja tarindite paigaldustööd; elektriseadmete remont, paigaldus
ja hooldus; hoonete ehitus, insener-ehituslikud montaaži-, betooni-,
krohvi-, isolatsiooni-, katusepaneku-, maalri-, plaatimis-, tapeetimis-,
elektriside- ning elektritööd; sanitaartehnilised teenused; ehitusjärelevalve; tee-ehitus; tehnosüsteemide ehitamine, kütte-, veevarustus- ja
kanalisatsioonivälisvõrkude ehitustööd; ehituslikud remonditööd.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja
projekteerimine teenusena; ehitusprojekteerimine, tarindustööd.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400716
20.06.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: must, punane.
(731) Taotleja: Optibet Estonia OÜ
Mõisa 4, 13522 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kristjan Leppik
(511)10 Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi- ja

kultuurialane tegevus; hasartmängude korraldamine.

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

Taotl nr
M201400720
Taotl kuup
25.06.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
302014027449.3 (320) 21.03.2014

(330) DE

(540)

(591) Värvide loetelu: kollane, sinine, valge.
(731) Taotleja: Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE
(740) Esindaja: Anneli Kang
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(511)10 Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained, pesu ja lauanõude loputusvahendid, riidepehmendid, pesutärklis, plekieemaldusvahendid; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid,
seebid, eeterlikud õlid lõhnaainetena pesu pesemiseks.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

M201400748
04.07.2014

(540)

L.L. CORRECTOR
(731) Taotleja: L.L. CORRECTOR OÜ
Koopa tee 4, Vainu küla, Sauga vald,
85011 Pärnu maakond, EE
(511)10 Klass 35: arvepidamine, raamatupidamine;

arvete seisu,
bilansi koostamine; info kogumine ja süstematiseerimine arvuti andmebaasides; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; statistika koostamine;
äriteave ja klientide äriline nõustamine (klientide nõustamise keskus);
spetsialisti ärialased konsultatsioonid; maksudokumentatsiooni koostamise konsultatsioonid ja arvepidamisalased konsultatsioonid; äritegevuse
korraldamise ja juhtimise alane abi ja nõustamine.
Klass 45: juriidilised teenused, sh maksukonsultatsioonid ja
tööõigusalased konsultatsioonid, intellektuaalomandialased konsultatsioonid.

(591) Värvide loetelu: must, kuldne.
(731) Taotleja: Saku Õlletehase AS
Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald,
75501 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 32: õlu.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400751
04.07.2014

M201400757
04.07.2014

(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, must, valge.
(731) Taotleja: Dana Investment OÜ
Majaka põik 15, 11414 Tallinn, EE
(511)10 Klass 12: laste turvaistmed sõidukitesse;

turvahällid;
lapsevankrid ja vankriosad; jalutuskärud.
Klass 20: voodid; vooditarbed, v.a voodipesu; madratsid ja
padjad.
Klass 28: kelgud (spordikaubad); kiiged.

Klass 35: jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400756
04.07.2014

(591) Värvide loetelu: must, kuldne.
(731) Taotleja: Saku Õlletehase AS
Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald,
75501 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 32: õlu.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400758
06.07.2014

3/2015
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(540)

(540)

(731) Taotleja: Jegor Klimov
Tehnika 5-30, Märjamaa vald, Märjamaa,
78304 Rapla maakond, EE
(511)10 Klass 37: ehitustegevus; elektriseadmete paigaldus

ja

parandus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400760
08.07.2014
(731) Taotleja: GIG Holdings OÜ
Katusepapi 6-210, 11412 Tallinn, EE
(511)10 Klass 6: metallist ehitustarvikud; metallist

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, must.
(731) Taotleja: GIG Holdings OÜ
Katusepapi 6-210, 11412 Tallinn, EE
(511)10 Klass 6: metallist ehitustarvikud; metallist

klambrid;
metallist kaablikinnituskruvid; pingutuslülid; terasevalandid, terasevalu;
metallist köieotsakud; metallist torukinnitusrõngad, -kinnitushaagid,
-klambrid; metallist kaabliliited, kaabliühendused, v.a elektrilised.
Klass 9: pistikupesad (elektrotehnika); terminalid (elektrotehnika); elektrikaablite ühendusmuhvid; elektriliiniklemmid; elektrilised
klemmid, ühendused, seotised.
Klass 17: isolaatorid; rööpaisolaatorid; elektriliiniisolaatorid;
kaabliisolaatorid, kaabliisolatsioonimaterjalid.
Klass 35: omahinnaanalüüsid; äri auditeerimine; turuuuringud; äriinfo, -teave; ärialased uuringud; tööjõu värbamine; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; spetsialisti ärialased
konsultatsioonid; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; äritegevuse hindamine; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; majandusprognoosid; reklaamitekstide publitseerimine, avaldamine; reklaam; info
kogumine arvuti andmebaasidesse; äri efektiivsuse ekspertiisid.
Klass 36: finants-, rahandusanalüüsid; investeeringud,
kapitalimahutused, fondiinvesteeringud; kinnisvara üürimine, rentimine;
finantsteenused, rahandusteenused.
Klass 42: inseneriteenused; tehnilised uuringud; kvaliteedikontroll; mõõdistamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400761
08.07.2014

klambrid;
metallist kaablikinnituskruvid; pingutuslülid; terasevalandid, terasevalu;
metallist köieotsakud; metallist torukinnitusrõngad, -kinnitushaagid,
-klambrid; metallist kaabliliited, kaabliühendused, v.a elektrilised.
Klass 9: pistikupesad (elektrotehnika); terminalid (elektrotehnika); elektrikaablite ühendusmuhvid; elektriliiniklemmid; elektrilised
klemmid, ühendused, seotised.
Klass 17: isolaatorid; rööpaisolaatorid; elektriliiniisolaatorid;
kaabliisolaatorid, kaabliisolatsioonimaterjalid.
Klass 35: omahinnaanalüüsid; äri auditeerimine; turuuuringud; äriinfo, -teave; ärialased uuringud; tööjõu värbamine; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; spetsialisti ärialased
konsultatsioonid; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; äritegevuse hindamine; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; majandusprognoosid; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; reklaam; info
kogumine arvuti andmebaasidesse; äri efektiivsuse ekspertiisid.
Klass 36: finants-, rahandusanalüüsid; investeeringud,
kapitalimahutused, fondiinvesteeringud; kinnisvara üürimine, rentimine;
finantsteenused, rahandusteenused.
Klass 42: inseneriteenused; tehnilised uuringud; kvaliteedikontroll; mõõdistamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400764
09.07.2014

(540)

KOLORKI
(731) Taotleja: Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 30: jäätis; mahlajäätised; külmutatud maiustused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400766
09.07.2014

(540)

SAAREPIIGA
(731) Taotleja: Saaremaa DeliFood OÜ
Pikk 64c, Kuressaare, 93815 Saare maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
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(511)10 Klass 29: piim ja piimatooted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

M201400767
10.07.2014

3/2015

M201400772
10.07.2014

(540)

PÕHJA KONN
(731) Taotleja: Õllekunsti OÜ
Serva 28, 11416 Tallinn, EE
(511)10 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

M201400768
09.07.2014

(591) Värvide loetelu: pruun, punane, must.
(731) Taotleja: Woodpecker Systems OÜ
Tornimäe 7-75, 10145 Tallinn, EE
(511)10 Klass 42: arvutiprogrammide koostamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400774
11.07.2014

(540)
(540)

(731) Taotleja: Paragrahv OÜ
Ülikooli 6a, 51003 Tartu, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; allhanke-

(591) Värvide loetelu: beež, oranž, hall, kuldne, pruun,
roheline, kollane, valge, tumepruun.
(731) Taotleja: AS Võhu Vein
Võhu küla, Vinni vald,
46604 Lääne-Viru maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 32: aperitiivid (alkoholivabad); selters; soodavesi;
gaseeritud vesi, gaseervesi; mineraalvesi (jook); veed (joogid); lauaveed;
kokteilid (alkoholivabad); limonaadid; alkoholivabad joogid; isotoonilised
joogid; alkoholivabad meest valmistatud joogid; joogid aloe vera'st
(alkoholivabad); vadakujoogid; alkoholivabad puuviljamahlajoogid;
puuviljanektarid (alkoholivabad); oržaad (mandlimaitseline karastusjook);
õlu; ingveriõlu; linnaseõlu; gaseerjoogipulbrid; sarsaparillijook (alkoholivaba jook); limonaadisiirupid; joogisiirupid; smuutid; köögiviljamahlad
(joogid); puuviljamahlad; liköörivalmistusained; joogivalmistusained;
veinivirre; šerbett (jook); alkoholivabad puuviljaekstraktid; humalaekstraktid õlle valmistamiseks; joogiessentsid.
Klass 33: aperitiivid; arrak (riisiviin); brändi; vein; vahuvein;
piquotte (viinamarjavein); puuviljavein; magus vein; viski; vodka, viin;
džinn, kadakamarjaviin; digestiivid (liköörid ja piiritusjoogid); kokteilid;
kürassao, pomerantsiliköör; aniisiliköör; liköörid; alkoholjoogid (v.a õlu);
valmissegatud alkoholjoogid, v.a õllepõhised; puuvilju sisaldavad
alkohoolsed joogid; destilleerimise teel saadud joogid, aetised; piiritusjoogid; mõdu; piparmündiliköör; bitterid; rumm; sake (riisivein);
pirnivein; siider; riisiviin; piiritusekstraktid; puuviljaekstraktid (alkohoolsed); piiritusessentsid.

teenused (ärialane abi); arvepidamine; bilansi, arvete seisu koostamine;
dokumentide paljundamine; personalijuhtimisalased konsultatsioonid;
raamatupidamine; sekretäriteenused; ärijuhtimisabi; äriteave ja klientide
äriline nõustamine (klientide nõustamise keskus); äritegevuse hindamine;
äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse
juhtimise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise nõustamine; äritegevuse
korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse siirdeteenused.
Klass 41: seminaride korraldamine ja läbiviimine; õpetamine
(koolitus).
Klass 45: juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute
kaitseks; kohtuprotsessidega seotud teenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400776
11.07.2014

(540)

(731) Taotleja: SCAR GROUP OÜ
Estonia pst 9, 10143 Tallinn, EE
(511)10 Klass 25: joped; karusrõivad; kasukad,

mantlid; kindad
(rõivad); mütsid (peakatted); nahkrõivad.
Klass 35: kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine;
kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites.
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400777
14.07.2014

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400781
14.07.2014

(540)

(540)

(731) Taotleja: Imagotransactor OÜ
Tallinna mnt 42-18, Narva,
21006 Ida-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(731) Taotleja: Imagotransactor OÜ
Tallinna mnt 42-18, Narva,
21006 Ida-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400780
14.07.2014

(540)

(731) Taotleja: Imagotransactor OÜ
Tallinna mnt 42-18, Narva,
21006 Ida-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

M201400782
14.07.2014

(540)

(731) Taotleja: Imagotransactor OÜ
Tallinna mnt 42-18, Narva,
21006 Ida-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

EESTI KAUBAMÄRGILEHT
M201400783
14.07.2014

(540)

M201400785
14.07.2014

(540)

(731) Taotleja: Imagotransactor OÜ
Tallinna mnt 42-18, Narva,
21006 Ida-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

3/2015

M201400784
14.07.2014

(731) Taotleja: Imagotransactor OÜ
Tallinna mnt 42-18, Narva,
21006 Ida-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400786
14.07.2014

(540)
(540)

(731) Taotleja: Imagotransactor OÜ
Tallinna mnt 42-18, Narva, 21006 Ida-Viru
maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(731) Taotleja: Imagotransactor OÜ
Tallinna mnt 42-18, Narva,
21006 Ida-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400787
11.07.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, roheline, must, roosa, beež,
tumekollane, sinise ja halli eri toonid.
(731) Taotleja: Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Pervoe reshenie"
kom. 263, d. 4, Gorokhovskiy per.,
105064 Moscow, RU
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 3: abrasiivid, abrasiivmaterjalid; ambra (parfüüm);
olmelised katlakivieemaldid; olmelised antistaatikud; õhulõhnastusained;
kookide aroomiained, lõhnaained, essentsid, maitseained (eeterlikud õlid);
jookide aroomiained, lõhnaained, essentsid, maitseained (eeterlikud õlid);
aroomiained (eeterlikud õlid); hingeõhku värskendavad aerosoolid;
suruõhk puhastamiseks ja tolmu eemaldamiseks; palsamid, v.a meditsiinilised; huuleläiked; poleerluisud; abrasiivpaber; smirgelpaber; poleerpaber;
kosmeetiline vaseliin; kingamääre, -viks; kingsepavaha; kosmeetiline vatt;
lõhnaainekotid pesu lõhnastamiseks; nõudepesumasinate kuivatusained;
kosmeetilised kleebid; lõhnavesi; kaaliumhüpoklorit, Javelle'i vesi;
lavendlivesi; tualettveed; pesuvaha; parketivaha; libisemisvastane
põrandavaha; karvaärastusvaha; vuntsivaha; parknahakreemid; mööbli ja
põranda poleervaha; rätsepavaha; poleervaha; massaažigeelid, v.a
meditsiinilised; heliotropiin; valgendavad hambageelid; geraniool;
meigivahendid; lemmikloomadeodorandid; deodorandid inimestele või
loomadele; depileerimispreparaadid; lõhnapuu; parfüümid; libisemisvastased põrandahooldusvedelikud; tuuleklaasi puhastusvedelikud;
kosmeetilised rasvad; vulkaaniline tuhk puhastamiseks; parfümeeriatooted; kosmeetilised dekoratiivmotiivid; jonoon (parfümeeriatoode);
habemeajamiskivid (adstringendid); siluluisud; kulmupliiatsid; kosmeetilised pliiatsid; karborundabrasiiv, ränikarbiid; metallkarbiidid (abrasiivid); maarjajääd (adstringendid); kobediatomiit poleerimiseks;
tehisripsmekleebid, -liimid; tehisjuustekleebid, -liimid; kvillaajakoor
pesemiseks; korund (abrasiiv); habemevärvid; kosmeetilised värvained,
pigmendid; kosmeetilised värvid; pesutärklis; pesuläigesti; kingakreemid;
poleerkreemid; kosmeetilised kreemid; kosmeetilised nahapleegituskreemid; põsepuna; viirukid; juukselakid; küünelakid; juukseveed,
-losjoonid; kosmeetilised losjoonid ja veed; habemeajamisjärgsed
vedelikud; iluravimaskid; parfüümiõlid; puhastusõlid; kosmeetilised õlid;
tualettõlid; eeterlikud õlid; eeterlik seedriõli; eeterlik sidruniõli; eeterlikud
sidrunipuuõlid; bergamotiõli; igihaljaõli; jasmiiniõli; lavendliõli;
mandliõli; roosiõli; tärpentiniõli rasvaärastuseks; valgendid; puhastuskriit;
kosmeetiline mandlipiim; puhastuspiim (tualett-tarve); muskus
(parfümeeriatoode); seebid; desinfitseerivad seebid; deodorantseep;
habemeajamisseep; seep riidevärvi ergastamiseks; tükk-silmaseep,
tükkseep; raviseep; higistusvastane seep; higistusvastane jalaseep;
mandliseep; parfümeeriamünt; kosmeetikakomplektid; smirgel; küünekleebised; tehisküüned; Kölni vesi; lillearoomide põhikomponendid,
lõhnaõlide põhiained; kosmeetilised vatitikud (tualett-tarbed); viirukikepikesed; habemenoa teritusrihma pastad; hambapulbrid ja -pastad;
pimsskivi; huulepulgaümbrised; kosmeetiline vesinikperoksiid; hingeõhku
värskendavad ribad; abrasiivriie; klaasriie; huulepulgad; kosmeetilised
pumatid; habemeajamispreparaadid; kosmeetilised vannipreparaadid;
vannipreparaadid, v.a meditsiinilised; tualett-tarbed; lokivedelikud;
pesuloputusvahendid; lihvained, ihkeained, teritusained, teritid; hügieenilised või värskendavad dušipreparaadid (tualett-tarbed); läiktärgeldusvahendid; värvieemalduspreparaadid; parknahapleegitid; poleerpreparaadid; hambapoleerained; suuveed, v.a meditsiinilised; kosmeetilised kõhnutusained; pesu-läiketärklis; poleerained; riidepehmendid pesu
pesemiseks, sh pesuloputusained; pesuvalgendid, sh pesupulbrina;

keemilise puhastuse kemikaalid; värviärastid; lakieemaldid;
meigieemalduspreparaadid; põrandavaha eemaldid (pesu- ja küürimisvahendid); lakiärastid; roosteärastid ja -eemaldid; küünehoolduspreparaadid; puhastuspreparaadid; hambapuhastuspreparaadid; tapeedipuhastid; torupuhastuskemikaalid; pesupesemisained; kosmeetilised aloe
vera preparaadid; päikesekaitsevahendid; olmelised värviergastuskemikaalid, värviergastid (pesuvahendid); läikepreparaadid (poleerained);
meigipuuder, jumestuspuuder; tehiskorund (abrasiiv); plekieemaldid;
küürimislahused; tehisripsmed; kosmeetiliste vedelikega immutatud
salvrätid; safrool; pesusine; tärpentin rasvaärastuseks; purgid (või muud
kogumid) healõhnaliste kuivatatud taimedega (aroomid); pleegitussooda;
pesusooda puhastuseks; vannisoolad, v.a meditsiinilised; pleegitussoolad;
suitsutusained (parfüümid, lõhnaained); parknahakaitsevahendid
(poleerid); nuuskpiiritus (puhastusvahend); kosmeetilised adstringendid,
kootusvahendid; kulmukosmeetikavahendid; meigipreparaadid; päevituspreparaadid (kosmeetikavahendid); juuksevärvid; püsilokineutralisaatorid;
taimelehtede läigestamise vahendid; kosmeetikapreparaadid ripsmetele;
kosmeetilised nahahoolduspreparaadid; kosmeetikavahendid; kosmeetikavahendid loomadele; ripsmetušš; puhastusvahendid, v.a meditsiinilised ja
tööstuslikud; rasvaärastid, v.a tööstuslikud; kosmeetilised pleegitid,
pleegitusained (dekolorandid); antiperspirandid (tualett-tarbed); talgipulber (tualett-tarve); terpeenid (eeterlikud õlid); smirgelriie; puhastusvahendiga immutatud lapid; henna (kosmeetiline värv); šampoonid;
loomašampoonid; kuivšampoonid; liivapaber; kontsentreeritud naatriumhüdroksiid; lilleekstraktid (parfüümid, lõhnaained); eeterlikud essentsid;
tähtaniisiessents; mündiessents (eeterlik õli).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400788
11.07.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: must, valge, kuldne.
(731) Taotleja: AS Liviko
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), sh veinid ja vahuveinid
ning veini baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400789
11.07.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, kuldne, must, tumeroosa.
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(731) Taotleja: AS Liviko
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), sh veinid ja vahuveinid

3/2015

(540)

ning veini baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400790
14.07.2014

(540)

Foody Allen
(731) Taotleja: Vaba Lava Restoran OÜ
Kõivu põik 9, 12113 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)10 Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi- ja
kultuurialane tegevus; teatrietenduste lavastamine, produtseerimine;
filmitootmine, -produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine; raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400792
15.07.2014

(540)

KAZATCHOK
(731) Taotleja: Amber Museum OÜ
Hobujaama 10-10, 10151 Tallinn, EE
(511)10 Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400793
15.07.2014

(540)

TULE
(731) Taotleja: Amber Museum OÜ
Hobujaama 10-10, 10151 Tallinn, EE
(511)10 Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400794
15.07.2014

(731) Taotleja: Marko Söönurm
Juhkentali 52-26, 10132 Tallinn, EE
(511)10 Klass 41: raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated,

raadiomeelelahutus; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutajateenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400797
15.07.2014

(540)

BEA TY FARM
(731) Taotleja: Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Pervoe reshenie"
kom. 263, d. 4, Gorokhovskiy per.,
105064 Moscow, RU
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 3: abrasiivid, abrasiivmaterjalid; ambra (parfüüm);
olmelised katlakivieemaldid; olmelised antistaatikud; õhulõhnastusained;
kookide aroomiained, lõhnaained, essentsid, maitseained (eeterlikud õlid);
jookide aroomiained, lõhnaained, essentsid, maitseained (eeterlikud õlid);
aroomiained (eeterlikud õlid); hingeõhku värskendavad aerosoolid;
suruõhk puhastamiseks ja tolmu eemaldamiseks; palsamid, v.a meditsiinilised; huuleläiked; poleerluisud; abrasiivpaber; smirgelpaber; poleerpaber;
kosmeetiline vaseliin; kingamääre, -viks; kingsepavaha; kosmeetiline vatt;
lõhnaainekotid pesu lõhnastamiseks; nõudepesumasinate kuivatusained;
kosmeetilised kleebid; lõhnavesi; kaaliumhüpoklorit, Javelle'i vesi;
lavendlivesi; tualettveed; pesuvaha; parketivaha; libisemisvastane
põrandavaha; karvaärastusvaha; vuntsivaha; parknahakreemid; mööbli ja
põranda poleervaha; rätsepavaha; poleervaha; massaažigeelid, v.a
meditsiinilised; heliotropiin; valgendavad hambageelid; geraniool;
meigivahendid; lemmikloomadeodorandid; deodorandid inimestele või
loomadele; depileerimispreparaadid; lõhnapuu; parfüümid; libisemisvastased põrandahooldusvedelikud; tuuleklaasi puhastusvedelikud;
kosmeetilised rasvad; vulkaaniline tuhk puhastamiseks; parfümeeriatooted; kosmeetilised dekoratiivmotiivid; jonoon (parfümeeriatoode);
habemeajamiskivid (adstringendid); siluluisud; kulmupliiatsid; kosmeetilised pliiatsid; karborundabrasiiv, ränikarbiid; metallkarbiidid (abrasiivid); maarjajääd (adstringendid); kobediatomiit poleerimiseks;
tehisripsmekleebid, -liimid; tehisjuustekleebid, -liimid; kvillaajakoor
pesemiseks; korund (abrasiiv); habemevärvid; kosmeetilised värvained,
pigmendid; kosmeetilised värvid; pesutärklis; pesuläigesti; kingakreemid;
poleerkreemid; kosmeetilised kreemid; kosmeetilised nahapleegituskreemid; põsepuna; viirukid; juukselakid; küünelakid; juukseveed,
-losjoonid; kosmeetilised losjoonid ja veed; habemeajamisjärgsed
vedelikud; iluravimaskid; parfüümiõlid; puhastusõlid; kosmeetilised õlid;
tualettõlid; eeterlikud õlid; eeterlik seedriõli; eeterlik sidruniõli; eeterlikud
sidrunipuuõlid; bergamotiõli; igihaljaõli; jasmiiniõli; lavendliõli;
mandliõli; roosiõli; tärpentiniõli rasvaärastuseks; valgendid; puhastuskriit;
kosmeetiline mandlipiim; puhastuspiim (tualett-tarve); muskus
(parfümeeriatoode); seebid; desinfitseerivad seebid; deodorantseep;
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habemeajamisseep; seep riidevärvi ergastamiseks; tükk-silmaseep,
tükkseep; raviseep; higistusvastane seep; higistusvastane jalaseep;
mandliseep; parfümeeriamünt; kosmeetikakomplektid; smirgel; küünekleebised; tehisküüned; Kölni vesi; lillearoomide põhikomponendid,
lõhnaõlide põhiained; kosmeetilised vatitikud (tualett-tarbed); viirukikepikesed; habemenoa teritusrihma pastad; hambapulbrid ja -pastad;
pimsskivi; huulepulgaümbrised; kosmeetiline vesinikperoksiid; hingeõhku
värskendavad ribad; abrasiivriie; klaasriie; huulepulgad; kosmeetilised
pumatid; habemeajamispreparaadid; kosmeetilised vannipreparaadid;
vannipreparaadid, v.a meditsiinilised; tualett-tarbed; lokivedelikud;
pesuloputusvahendid; lihvained, ihkeained, teritusained, teritid; hügieenilised või värskendavad dušipreparaadid (tualett-tarbed); läiktärgeldusvahendid; värvieemalduspreparaadid; parknahapleegitid; poleerpreparaadid; hambapoleerained; suuveed, v.a meditsiinilised; kosmeetilised kõhnutusained; pesu-läiketärklis; poleerained; riidepehmendid pesu
pesemiseks, sh pesuloputusained; pesuvalgendid, sh pesupulbrina;
keemilise puhastuse kemikaalid; värviärastid; lakieemaldid;
meigieemalduspreparaadid; põrandavaha eemaldid (pesu- ja küürimisvahendid); lakiärastid; roosteärastid ja -eemaldid; küünehoolduspreparaadid; puhastuspreparaadid; hambapuhastuspreparaadid; tapeedipuhastid; torupuhastuskemikaalid; pesupesemisained; kosmeetilised aloe
vera preparaadid; päikesekaitsevahendid; olmelised värviergastuskemikaalid, värviergastid (pesuvahendid); läikepreparaadid (poleerained);
meigipuuder, jumestuspuuder; tehiskorund (abrasiiv); plekieemaldid;
küürimislahused; tehisripsmed; kosmeetiliste vedelikega immutatud
salvrätid; safrool; pesusine; tärpentin rasvaärastuseks; purgid (või muud
kogumid) healõhnaliste kuivatatud taimedega (aroomid); pleegitussooda;
pesusooda puhastuseks; vannisoolad, v.a meditsiinilised; pleegitussoolad;
suitsutusained (parfüümid, lõhnaained); parknahakaitsevahendid
(poleerid); nuuskpiiritus (puhastusvahend); kosmeetilised adstringendid,
kootusvahendid; kulmukosmeetikavahendid; meigipreparaadid; päevituspreparaadid (kosmeetikavahendid); juuksevärvid; püsilokineutralisaatorid;
taimelehtede läigestamise vahendid; kosmeetikapreparaadid ripsmetele;
kosmeetilised nahahoolduspreparaadid; kosmeetikavahendid; kosmeetikavahendid loomadele; ripsmetušš; puhastusvahendid, v.a meditsiinilised ja
tööstuslikud; rasvaärastid, v.a tööstuslikud; kosmeetilised pleegitid,
pleegitusained (dekolorandid); antiperspirandid (tualett-tarbed); talgipulber (tualett-tarve); terpeenid (eeterlikud õlid); smirgelriie; puhastusvahendiga immutatud lapid; henna (kosmeetiline värv); šampoonid;
loomašampoonid; kuivšampoonid; liivapaber; kontsentreeritud naatriumhüdroksiid; lilleekstraktid (parfüümid, lõhnaained); eeterlikud essentsid;
tähtaniisiessents; mündiessents (eeterlik õli).

(540)

Võidutuli
(731) Taotleja: Kaitseliit
Toompea 8, 10142 Tallinn, EE
(511)10 Klass 14: medalid; medaljonid (juveeltooted); väärismetallist
märgid.

Klass 16: 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 41: esinemised elavettekandena, esinemiste korraldamine (impressaarioteenused).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400816
20.07.2014

(540)

SARFAS
(731) Taotleja: Eviantes Grupp OÜ
Vindi 11-19, 11315 Tallinn, EE
(511)10 Klass 37: ehitustegevus; ehitustöödega seonduvad remondija paigaldustööd.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400833
28.07.2014

(540)

CBL Asset Management
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400798
16.07.2014

(540)

(731) Taotleja: CITADELE BANKA AS
Republikas laukums 2a, LV-1010 Riga, LV
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 36: kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud;
kinnisvaratehingud; laenud (finantstehingud); pangandus; on-linepangandus; deebetkaarditeenused; kapitalifondi investeeringud;
hoiupangateenused; krediitkaarditeenused; valuutaga kauplemise ja
valuuta vahetuse teenused; pensionimakseteenused; seifihoiustamine;
väärisesemete hoiustamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(591) Värvide loetelu: punane, valge.
(731) Taotleja: Rolling OÜ
Sepise 1, 11415 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: arvutite, nende välisseadmete ja tarkvara hulgi-

M201400834
28.07.2014

(540)

müük (kolmandatele isikutele).
Klass 37: arvutite parandus ja arvutiriistvara paigaldus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400799
16.07.2014

(731) Taotleja: CITADELE BANKA AS
Republikas laukums 2a, LV-1010 Riga, LV
(740) Esindaja: Elle Mellik
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(511)10 Klass 36: kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud;
kinnisvaratehingud; laenud (finantstehingud); pangandus; on-linepangandus; deebetkaarditeenused; kapitalifondi investeeringud;
hoiupangateenused; krediitkaarditeenused; valuutaga kauplemise ja
valuuta vahetuse teenused; pensionimakseteenused; seifihoiustamine;
väärisesemete hoiustamine.

pangandus; deebetkaarditeenused; kapitalifondi investeeringud;
hoiupangateenused; krediitkaarditeenused; valuutaga kauplemise ja
valuuta vahetuse teenused; pensionimakseteenused; seifihoiustamine;
väärisesemete hoiustamine.

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

M201400835
28.07.2014

3/2015

M201400838
28.07.2014

(540)

(540)

CBL Life
(731) Taotleja: CITADELE BANKA AS
Republikas laukums 2a, LV-1010 Riga, LV
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 36: kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud;
kinnisvaratehingud; laenud (finantstehingud); pangandus; on-linepangandus; deebetkaarditeenused; kapitalifondi investeeringud;
hoiupangateenused; krediitkaarditeenused; valuutaga kauplemise ja
valuuta vahetuse teenused; pensionimakseteenused; seifihoiustamine;
väärisesemete hoiustamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400836
28.07.2014

(591) Värvide loetelu: punane.
(731) Taotleja: CITADELE BANKA AS
Republikas laukums 2a, LV-1010 Riga, LV
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 36: kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud;
kinnisvaratehingud; laenud (finantstehingud); pangandus; on-linepangandus; deebetkaarditeenused; kapitalifondi investeeringud;
hoiupangateenused; krediitkaarditeenused; valuutaga kauplemise ja
valuuta vahetuse teenused; pensionimakseteenused; seifihoiustamine;
väärisesemete hoiustamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

M201400843
29.07.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: punane.
(731) Taotleja: CITADELE BANKA AS
Republikas laukums 2a, LV-1010 Riga, LV
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 36: kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud;
kinnisvaratehingud; laenud (finantstehingud); pangandus; on-linepangandus; deebetkaarditeenused; kapitalifondi investeeringud;
hoiupangateenused; krediitkaarditeenused; valuutaga kauplemise ja
valuuta vahetuse teenused; pensionimakseteenused; seifihoiustamine;
väärisesemete hoiustamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400837
28.07.2014

(591) Värvide loetelu: kollane, must.
(731) Taotleja: Indrek Terras
Peterburi tee 47a, 11415 Tallinn, EE
(511)10 Klass 39: taksoteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400845
29.07.2014

(540)

CBL Open Pension Fund

(540)

(731) Taotleja: CITADELE BANKA AS
Republikas laukums 2a, LV-1010 Riga, LV
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 36: kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud;
kinnisvaratehingud; laenud (finantstehingud); pangandus; on-line-

(591) Värvide loetelu: roheline, must.
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(731) Taotleja: Ivo Kõpper
Köömne 31, 10617 Tallinn, EE
Jaan Kõpper
Pikk 67-3a, 10133 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400851
01.08.2014

(540)

hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti teel; põllumajandus- ja aiatehnika jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele
isikutele), sh interneti teel.
Klass 37: ehitustegevus; põllumajandus- ja aiatehnika, nende
osade ja lisaseadmete hooldus, remont ja taastamine; põllumajandus- ja
aiatehnika, nende osade ja lisaseadmete paigaldustööd; põllumajandus- ja
aiatehnika puhastamine, pesemine ja poleerimine; eelnimetatud teenuste
alane teave ja konsultatsioon.
Klass 44: põllumajandus-, aiandus- ja metsandusteenused;
põllumajandus- ja aiatehnika üürimine, rentimine, laenutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400846
30.07.2014

(540)

SWISPARA
(731) Taotleja: NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 5: farmatseutilised preparaadid inimestele.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400850
01.08.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, kollane, sinine, roosa.
(731) Taotleja: Lauri Ert
Pihlaka, Pällu küla, Saare vald,
49314 Jõgeva maakond, EE
(511)10 Klass 9: salvestatud arvutiprogrammid; salvestatud arvutitarkvara; allalaaditavad arvutitarkvararakendused; arvutiprogrammid
(allalaaditav tarkvara); monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400852
01.08.2014

(540)

(731) Taotleja: Hankook Tire Co., Ltd.
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu,
135-723 Seoul, Republic of Korea, KR
(740) Esindaja: Juta-Maris Uustalu
(511)10 Klass 12: autorehvid; jalgrattarehvid; õhkrehvide, pneumorehvide väliskummid; rehvide katted; mootorrattarehvid; sisekummi, lohvi
kleepuvad kummipaigad; jalgrataste sisekummid; mootorrataste sisekummid; õhkrehvide sisekummid, lohvid; sõidukirataste sisekummid;
sõidukirehvide sisekummid; sõidukite pakivõrgud; pneumorehvid,
õhkrehvid; sisekummide paranduskomplektid; sõidukite rattapöiad,
veljed; jalgrataste sadulakatted; mootorrataste sadulakatted; sõidukiistmete turvavööd; sõidukite pidurisegmendid; sõidukite tõukeleevendid;
autode suusakaared; rehvinaastud; sõidukirehvid; sõidukite täisrehvid,
lausrehvid; rehvide protekteerimise veereteed; sõidukiroomikud (lindid),
roomikud traktori tüüpi sõidukitele; jalgrataste lohvita rehvid, tihtrehvid;
mootorrataste lohvita rehvid, tihtrehvid; sõidukite rehviventiilid; sõidukite
rattarehvid.

(591) Värvide loetelu: lilla, oranž.
(731) Taotleja: Lauri Ert
Pihlaka, Pällu küla, Saare vald,
49314 Jõgeva maakond, EE
(511)10 Klass 9: salvestatud arvutiprogrammid; salvestatud arvuti-

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

tarkvara; allalaaditavad arvutitarkvararakendused; arvutiprogrammid
(allalaaditav tarkvara); monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara).

(540)

M201400853
01.08.2014
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(731) Taotleja: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Esindaja: Juta-Maris Uustalu
(511)10 Klass 12: autorehvid; jalgrattarehvid; õhkrehvide, pneumorehvide väliskummid; rehvide katted; mootorrattarehvid; sisekummi, lohvi
kleepuvad kummipaigad; jalgrataste sisekummid; mootorrataste sisekummid; õhkrehvide sisekummid, lohvid; sõidukirataste sisekummid;
sõidukirehvide sisekummid; sõidukite pakivõrgud; pneumorehvid,
õhkrehvid; sisekummide paranduskomplektid; sõidukite rattapöiad,
veljed; jalgrataste sadulakatted; mootorrataste sadulakatted; sõidukiistmete turvavööd; sõidukite pidurisegmendid; sõidukite tõukeleevendid;
autode suusakaared; rehvinaastud; sõidukirehvid; sõidukite täisrehvid,
lausrehvid; rehvide protekteerimise veereteed; sõidukiroomikud (lindid),
roomikud traktori tüüpi sõidukitele; jalgrataste lohvita rehvid, tihtrehvid;
mootorrataste lohvita rehvid, tihtrehvid; sõidukite rehviventiilid; sõidukite
rattarehvid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

3/2015

M201400859
05.08.2014

(540)

HONI MILK
(731) Taotleja: Honicomb Group OÜ
Kivila 5-118, 13917 Tallinn, EE
(511)10 Klass 29: piimatooted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400860
05.08.2014

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

M201400854
31.07.2014

(540)

VÕTA VÕI JÄTA
(731) Taotleja: Endemol International B.V.
MediArena 1,
1114 BC AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, NL
(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)10 Klass 9: videolindid; CD-d; CD-ROM-id, DVD-d ning muud
heli ja kujutise salvestusplaadid, -vahendid.
Klass 28: münt- või žetoonkäitatavad mängu-/meelelahutusseadmed, müntkäitatavad mänguautomaadid; meelelahutusseadmed ja müntkäitatavad automaadid, v.a välise kuvari või monitoriga
kasutatavad; meelelahutusseadmed ja müntkäitatavad mänguautomaadid
(kohandatud kasutamiseks välise kuvari või monitoriga); mängud, sh
paberist kraapimiskaardimängud; mänguasjad.
Klass 41: haridus; meelelahutus; raadio- ja teleprogrammide
ning meelelahutussaadete/-programmide lavastamine, produtseerimine;
kinofilmide tootmine, produtseerimine, teatrietenduste (lavastuste) ning
elavettekannete lavastamine, produtseerimine; muusikalide lavastamine,
produtseerimine; muusikaürituste ja kontsertide korraldamine; mängude
lavastamine, produtseerimine, sh hasartmängude ja õnnemängude
korraldamine interneti kaudu; mängude pakkumine, sh hasartmängude ja
õnnemängude pakkumine interneti kaudu (mänguteenused arvutivõrgus).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400858
05.08.2014

(540)

PRIMO GUSTO
(731) Taotleja: MELISSA KIKIZAS ANONYMH
VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA
TROFIMON
Vionos 1, 10443 Athens, GR
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 29: konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud
tomatid; tomatimahl toiduvalmistamiseks; tomatipasta; tomatipüree.
Klass 30: makarontooted.

KOSSAM.COW
(731) Taotleja: Honicomb Group OÜ
Kivila 5-118, 13917 Tallinn, EE
(511)10 Klass 29: piimatooted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400871
08.08.2014

(540)

(731) Taotleja: OÜ Mustmesi
Asula 12-2, 11312 Tallinn, EE
(511)10 Klass 41: raadio- ja teleprogrammide

lavastamine,

produtseerimine; muusika produtseerimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400872
08.08.2014

(540)

100usagi
(731) Taotleja: Gawatech Systems OÜ
Sõstra 3-11, 10616 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; reklaamiagentuurid; telereklaam; turundus; reklaam; jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele); hulgimüügiteenused (kolmandatele
isikutele).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400875
08.08.2014
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(540)

Raadioentsüklopeedia
(731) Taotleja: Hardo Aasmäe
Rüütli 14-6, 10130 Tallinn, EE
(511)10 Klass 41: raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated,

raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine.

(591) Värvide loetelu: sinine, roosakaspunane.
(731) Taotleja: Juhanson OÜ
Karusselli 93-74, Pärnu, 80017 Pärnu maakond, EE
(511)10 Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400884
14.08.2014

saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool;
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää; koogid, keeksid, tordid.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(731) Taotleja: OÜ Sanlind
Tiidu küla, Sangaste vald,
67013 Valga maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;

M201400880
12.08.2014

(540)

PUNANE PULL
(731) Taotleja: Red Bull GmbH
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 32: alkoholivabad joogid; alkoholivabad

karastusjoogid, energiajoogid, värskendavad joogid; vadakujoogid; hüpertoonilised ja hüpotoonilised joogid (sportlastele); isotoonilised joogid; õlu;
linnaseõlu; nisuõlu; porter; hele Inglise õlu; tume stout-tüüpi õlu ja
laagriõlu; mineraalvesi (jook); lauaveed ja gaseeritud veed; puuviljajoogid
ja puuviljamahlad; alkoholivabad köögi- ja puuviljamahlajoogid ning
alkoholivabad puuviljaekstraktid; siirupid ja teised joogivalmistusained
ning siirupid limonaadide valmistamiseks; pastillid ja pulbrid kihisevate
jookide valmistamiseks; alkoholivabad aperitiivid ja kokteilid; šerbett
(jook); smuutid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400882
13.08.2014

(540)

KODUTALU

konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili;
tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.

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

(731) Taotleja: Elementos Trade Limited
Avlonos, 1 Maria House 1075, Nicosia, CY
(740) Esindaja: Juta-Maris Uustalu
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili;
tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; töödeldud päevalilleseemned ja nende seemnete tuumad;
töödeldud kõrvitsaseemned (praetud, soolased, mitmesuguste aroomi- ja
maitseainete lisanditega).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(731) Taotleja: Melior Investments OÜ
Joa 3-13, 10127 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; kaupade

M201400889
15.08.2014

M201400891
15.08.2014

(540)

demonstreerimine; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine.
Klass 37: köögisisustuse, -sisseseade paigaldus.

Klass 42: arhitektuur; arhitektuurikonsultatsioonid, -nõuanne,
-nõustamine; ehitusprojekteerimine; tarindustööd; sisekujundus.
Klass 44: aiandus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400883
13.08.2014

(731) Taotleja: Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 34: töötlemata või töödeldud tubakas; tubakatooted;
sigarid, sigaretid, sigarillod, tubakas isevalmistatavatele sigarettidele,
piibutubakas, närimistubakas, nuusktubakas, kretek-tüüpi sigaretid;
snus-tubakas; tubaka aseained (v.a meditsiinilised); elektroonilised
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sigaretid; soojendusega tubakatooted; elektroonilised vahendid sigarettide
soojendamiseks; suitsetamistarbed, sigaretipaber, -torud, sigaretifiltrid,
tubakatoosid, sigaretitoosid, tuhatoosid, piibud, taskus kantavad
sigaretikeerajad, tulemasinad, välgumihklid, tikud.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus.

(210) Taotl nr
M201400892
(220) Taotl kuup
15.08.2014
(554) Ruumiline märk

korraldamine äri või reklaami eesmärgil; oksjonid (enampakkumised);
teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil; äriteave ja klientide äriline nõustamine (klientide nõustamise
keskus); jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele, sh interneti
kaudu; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine);
kaubanduse, müügiedenduse ja/või reklaamiga seonduvad püsikliendiprogrammi pakkumised ning teenused klubiliikmetele (liikmeklubiteenused), sealhulgas teiste isikute poolt pakutavatele kaupadele ja
teenustele soodushindade pakkumine ning teiste isikute teenustele
soodustingimustega juurdepääsu pakkumine; impordi-ekspordikontorid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

3/2015

M201400894
15.08.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: kuldne, must, valge, hõbedane,
punase, pruuni ja halli eri toonid.
(731) Taotleja: AS Liviko
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), sealhulgas liköörid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400893
15.08.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, sinine.
(731) Taotleja: AS ''KPG''
Räpina mnt 15, Võru, 65606 Võru maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)10 Klass 16: trükised, sh graafikatrükised, albumid, atlased,
fotod, raamatud, brošüürid, prospektid, kalendrid, kirjaplokid, märkmikud, ümbrikud; dokumendikaaned; järjehoidjad; köitematerjal; kirjatarbed; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal (mis ei kuulu teistesse klassidesse).
Klass 35: ärijuhtimine; reklaam; kontoriteenused, sealhulgas
kaupade jae- ja hulgimüügi reklaam meediakanalites; kaubandus- ja
reklaamnäituste korraldamine; kaupade mugava vaatluse ja ostu eesmärgil
toimuv komplekteeriv ühisesitlus klientide jaoks (v.a transport), sealhulgas postimüügikataloogide abil ja elektroonselt (k.a veebilehtedel ja
telemüügiprogrammides); kaupade demonstreerimine; näidiste (proovide)
levitamine; reklaammaterjalide (sealhulgas prospektide ja näidiste)
levitamine;
reklaamtekstide avaldamine; reklaammaterjalide ajakohastamine; kaubandusteabeagentuurid; reklaammaterjali üürimine;
reklaamipindade üürimine; telemarketingiteenused; turu-uuringud;
äriuuringud; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise
nõustamine; hinnavõrdlusteenused; omahinnaanalüüsid; messide

(591) Värvide loetelu: sinine, punane.
(731) Taotleja: AS ''KPG''
Räpina mnt 15, Võru, 65606 Võru maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)10 Klass 16: trükised, sh graafikatrükised, albumid, atlased,
fotod, raamatud, brošüürid, prospektid, kalendrid, kirjaplokid, märkmikud, ümbrikud; dokumendikaaned; järjehoidjad; köitematerjal; kirjatarbed; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal (mis ei kuulu teistesse klassidesse).
Klass 35: ärijuhtimine; reklaam; kontoriteenused, sealhulgas
kaupade jae- ja hulgimüügi reklaam meediakanalites; kaubandus- ja
reklaamnäituste korraldamine; kaupade mugava vaatluse ja ostu eesmärgil
toimuv komplekteeriv ühisesitlus klientide jaoks (v.a transport), sealhulgas postimüügikataloogide abil ja elektroonselt (k.a veebilehtedel ja
telemüügiprogrammides); kaupade demonstreerimine; näidiste (proovide)
levitamine; reklaammaterjalide (sealhulgas prospektide ja näidiste)
levitamine;
reklaamtekstide avaldamine; reklaammaterjalide ajakohastamine; kaubandusteabeagentuurid; reklaammaterjali üürimine;
reklaamipindade üürimine; telemarketingiteenused; turu-uuringud;
äriuuringud; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise
nõustamine; hinnavõrdlusteenused; omahinnaanalüüsid; messide
korraldamine äri või reklaami eesmärgil; oksjonid (enampakkumised);
teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil; äriteave ja klientide äriline nõustamine (klientide nõustamise
keskus); jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele, sh interneti
kaudu; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine);
kaubanduse, müügiedenduse ja/või reklaamiga seonduvad püsikliendiprogrammi pakkumised ning teenused klubiliikmetele (liikmeklubiteenused), sealhulgas teiste isikute poolt pakutavatele kaupadele ja
teenustele soodushindade pakkumine ning teiste isikute teenustele
soodustingimustega juurdepääsu pakkumine; impordi-ekspordikontorid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400895
18.08.2014
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(591) Värvide loetelu: sinine, helesinine, valge.
(731) Taotleja: OÜ Viimsi Market
Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald,
74001 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse
administreerimine; kontoriteenused; äritegevuse juhtimisabi; müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vahendusel; äritegevuse
korraldamine; äritegevuse korraldamise nõustamine ja konsultatsioonid,
kaubandus- ja/või tööstusjuhtimisalane abi; äriinformatsioon, äriuuringud,
äri efektiivsuse ekspertiisid, majandusprognoosid, turu-uuringud; kaubandusettevõtete ja kinnisvaraprojektide äriline juhtimine; kaubandus- ja
reklaamnäituste korraldamine; messide korraldamine äri või reklaami
eesmärgil; reklaami või müügi modelleerimine, reklaamikampaaniate ning
-ürituste korraldamine ja läbiviimine; reklaamipindade üürimine;
välisreklaam; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; turundus,
turundusalased konsultatsioonid; ärialaste konkursside korraldamine;
personalijuhtimisalased konsultatsioonid, tööjõu värbamine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); allhanketeenused (ärialane abi); kaupade demonstreerimine; kontorimasinate ja
-sisseseadete rentimine, üürimine; müügikampaaniad, -reklaam teenusena;
näidiste levitamine; poe(vaate)akende kaunistamine, dekoreerimine; reklaammaterjalide levitamine; kaubandusteabeagentuurid; ärialased konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; kõigi
eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused ning ärialane nõustamine nimetatud valdkondades.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; äri- ja ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara);
kinnisvaraarendus; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvara haldamine,
juhtimine; üüri-, rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid;
kinnisvara hindamine; järelmaksuga ostu finantseerimine; kapitalimahutused, investeeringud; äri-, ameti- ja/või tootmisruumide üürimine,
rentimine; äri-, ameti- ja/või tootmisruumide haldamisteenused;
kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; eelnimetatud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.
Klass 37: ehitustegevus; arvutiriistvara paigaldus ja remont;
autode remont; ehitiste remont; elektriseadmete paigaldus ja remont;
fotoseadmete remont; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus ja remont;
külmutusseadmete paigaldus ja remont; kütteseadmete paigaldus ja
remont; masinate ja seadmete paigaldus ja remont; telefonide paigaldus
ja remont; mobiil- ja nutitelefonide remont; keemiline puhastus; jalatsiparandus; kellaparandus; rõivaparandus; autopesulad; pesumajateenused;
eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja
informatsiooniteenused.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; ajaviide; lõbustus; kongresside, konverentside, kollokviumide, seminaride ja kursuste korraldamine ning läbiviimine;
piletimüügiteenused (meelelahutus); kinod; kinonäitamine; filmide
laenutamine; fotograafia; kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine; puhke-, meelelahutus-, haridus- ja sporditeave, sh ürituste kalendri
koostamine, haldamine ja avaldamine, sh arvutivõrkude vahendusel;
klubiteenused (meelelahutus või haridus); (tervise)spordiklubid;
terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud); treenimisvõimaluste
loomine ja pakkumine; kontsertide ja esinemiste korraldamine ning
läbiviimine; spordiruumide rentimine; laste mängutoad ning neis
meelelahutuslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine; muuseumi- ja
näituseruumide ning -vahendite pakkumine (esitlused, näitused); pidude
korraldamine (meelelahutus); ööklubid; mänguteenused arvutivõrgus;
eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja
informatsiooniteenused.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus; hotellid,
hotellikohtade reserveerimine ja ettetellimine; koosoleku-, seminari- ning
konverentsiruumide üürimine ja rentimine; koosviibimiste toitlustamine
(catering); teisaldatavate ehitiste, toolide, laudade, lauanõude ja muu
toitlustamisega seonduva üürimine, rentimine ja laenutus; baarid,

kohvikud, sh välikohvikud, pubid, restoranid, ööklubid ja -baarid
(toitlustamine); eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamisja informatsiooniteenused.
Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieenija iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; aiandusalased teenused;
ilu- ja juuksurisalongid; jumestuskunstniku ja stilisti teenused; maniküür
ja pediküür; massaaž; solaariumiteenused; tätoveerimine; tervishoid;
teraapiateenused, sh aroomiteraapiateenused ja füsioteraapia; spaad ja
spaateenused; optikuteenused, lilleseade; eelnimetatud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400896
18.08.2014

(540)

OMsubstrate
(731) Taotleja: Mikskaar AS
Katusepapi 4, 11412 Tallinn, EE
(511)10 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 5: farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised
hügieenitarbed, meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja dieetained,
imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.
Klass 31: teraviljad ning põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värske puu- ja
köögivili; seemned; looduslikud taimed ja lilled; sööt; linnased.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400897
18.08.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: must, punane.
(731) Taotleja: Optibet Estonia OÜ
Mõisa 4, 13522 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kristjan Leppik
(511)10 Klass 41: hasartmängude korraldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400900
19.08.2014

(540)

REGALIS
(731) Taotleja: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)10 Klass 1: põllumajanduses, aianduses

ja metsanduses
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kasutatavad kemikaalid, eelkõige taimi tugevdavad preparaadid, taimede
stressi vähendavad keemilised ja/või bioloogilised preparaadid, taimekasvu reguleerivad preparaadid, keemilised preparaadid seemnete
töötlemiseks, pindaktiivsed ained, looduslikud või tehislikud kemikaalid
kasutamiseks seksuaalsete söötadena või toimeainetena putukate
kimbutamiseks.
Klass 5: kahjuritõrje- ja -hävitusained, insektitsiidid,
fungitsiidid, herbitsiidid, pestitsiidid.

(591) Värvide loetelu: hall, kollase eri toonid, punane,
must, valge, lilla eri toonid, beež.
(731) Taotleja: AS Eesti Pagar
Tööstuse 34, Paide, 72720 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Anneli Kapp
(511)10 Klass 30: leib; leivatooted; pagaritooted; kondiitritooted ja

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400901
18.08.2014

(540)

maiustused; jahu ja muud teraviljasaadused.

M201400912
21.08.2014

(540)

WELLIES
(731) Taotleja: NHP OÜ
Kurereha tee 3, 12015 Tallinn, EE
(511)10 Klass 5: meditsiinilised hügieenitarbed, imikute mähkmed,
imikute mähkmepüksid, imikutoit, piimapulber imikutele.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400902
18.08.2014

(731) Taotleja: Vaba Lava Restoran OÜ
Kõivu põik 9, 12113 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)10 Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi- ja
kultuurialane tegevus; teatrietenduste lavastamine, produtseerimine;
filmitootmine, -produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine; raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide valmistamine, produtseerimine.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(731) Taotleja: NHP OÜ
Kurereha tee 3, 12015 Tallinn, EE
(511)10 Klass 5: meditsiinilised hügieenitarbed, hügieenipüksikud,

M201400917
24.08.2014

(540)

hügieenisidemed, hügieenitampoonid, imikute mähkmed, imikute
mähkmepüksid, mähkmed lemmikloomadele, pidamatushaigete imavad
püksikud, pidamatushaigete sidemed, püksikute hügieenilised siselapid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400910
20.08.2014

(540)
(591) Värvide loetelu: sinine, must.
(731) Taotleja: OÜ Tiiu PUHASTUS
Teguri 13, 50107 Tartu, EE
(511)10 Klass 37: hoonete puhastus.

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

M201400918
25.08.2014
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(591) Värvide loetelu: pruun, punakaspruun, must.
(731) Taotleja: OÜ Happy Dog
Alasniidu tee 2b, Tiskre küla, Harku vald,
76912 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 41: haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine;
kasvatus-, haridusteenused; loomade dresseerimine; treenimine; õpetamine; õpetamine (koolitus); õpitubade korraldamine ja läbiviimine
(koolitus).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400935
29.08.2014

(540)

OBLIVION

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400943
02.09.2014

(540)

Making life sparkle since 1856
(731) Taotleja: AS Budampex
Suur-Sõjamäe põik 2, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)10 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); vahuveinid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400949
05.09.2014

(540)
(731) Taotleja: Global Wine House OÜ
Kõrtsi tee 3, Lehmja küla, Rae vald,
75306 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), sh veinid ja vahuveinid
ning veini baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M201400937
29.08.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, punane.
(731) Taotleja: OÜ Contimer
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; transpordi- ning ladustusvahendite ja -tarvikute,
esmajoones kaubaaluste, kinnitusvahendite, laoriiulite ja laoseadmete jaeja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vahendusel;
oksjonid; ärialased konsultatsioonid, hanketeenused teistele ettevõtetele
(kaupade ja teenuste ostmine); transpordi- ja logistikaettevõtete ärialane
juhtimine; kaubandusteave; äriinfo; reklaamialased konsultatsioonid,
reklaami või müügi modelleerimine; suhtekorraldus; turundus, turundusalased konsultatsioonid; kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad,
-reklaam teenusena; reklaampindade üürimine; välisreklaam; raamatupidamine; arvete esitamine; ostutellimuste töötlemine; kõigi eelnimetatud
teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; tollikontorid, tollideklarandi ja -maakleriteenused; kindlustuskonsultatsioonid; tollikonsultatsioonid; kõigi eelnimetatud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; transporditeenused; transpordiagenditeenused; transpordimaaklerlus; transporditeave; transpordi-,
veovahendus; transpordi ettetellimine, reserveerimine; lossimine,
mahalaadimine; ladustus; kaupade ladustamine, kaupade ekspedeerimine;
laohoonete üürimine, rentimine; ladustusteave, -info; tollilaoteenused;
kõigi eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja
informatsiooniteenused.

(731) Taotleja: OÜ Cab Grupp
Suur-Sõjamäe 30f, 11415 Tallinn, EE
(511)10 Klass 39: taksoteenuse osutamine.
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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)
(891)

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

0737052
R201400680
06.07.2000
05.06.2014

(540)

kus registreering on avaldatud: 2014/31

(111)
(210)
(151)
(891)

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

0908144
R201400763
08.10.2006
13.05.2014

(540)
(730)

Omanik: S. Tous, S.L.
Ctra. de Vic, El Guix, 3,
E-08243 MANRESA (Barcelona), ES
(511)7 Klass: 3, 9, 18, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/24

(111)
(210)
(151)
(891)

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

0797684
R201400869
17.01.2003
11.07.2014

(540)

(730)

Omanik: Double Coin Holdings Ltd.
63 Si Chuan Road (M), Shanghai, CN
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(111)
(210)
(151)
(891)

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

0908950
R201400791
11.12.2006
19.05.2014

(540)

(730)
(730)

Omanik: Joint Stock Company “AMKODOR” managing holding company” (JSC “AMKODOR”
- managing holding company”)
P.Brovki Str. 8, 220013 Minsk, BY
(511)8 Klass: 7, 12, 37, 42, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/31

(111)
(210)
(151)
(891)

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

0845694
R201400872
25.01.2005
21.05.2014

Omanik: Double Coin Holdings Ltd.
63 Si Chuan Road (M), Shanghai, CN
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

(111)
(210)
(151)
(891)

(730)

Omanik: Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, DE
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

0937011
R201400729
03.08.2007
07.05.2014

(540)

ExCellium

(540)

CONQUESTINA

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

(730)

Omanik: Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, DE
(511)9 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26
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(111)
(210)
(151)
(891)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup
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0960305
R201400816
13.02.2008
23.03.2014

(540)

Urinal

kus registreering on avaldatud: 2014/24

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1050969
R201400030
20.02.2010
12.11.2013

(540)

(730)

Omanik: WALMARK, a.s.
Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec, CZ
(511)9 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)
(891)

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

0960306
R201400817
13.02.2008
23.03.2014

(540)

Urinal Akut
(730)

Omanik: WALMARK, a.s.
Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec, CZ
(511)9 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1008239
R201400681
08.04.2009
10.06.2014

(540)

(730)

(511)9

installation and maintenance of illuminating apparatus; installation and
maintenance of entertainment or sports apparatus.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/50

(111)
(210)
(151)
(891)

Omanik: S. TOUS, S.L.
Ctra. de Vic, El Guix, 3,
E-08243 MANRESA (Barcelona), ES
(511)9 Klass: 18, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

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

1051988
R201400682
18.06.2010
10.06.2014

(540)

(730)

(730)

Omanik: SAIC MOTOR CORPORATION
LIMITED
Room 509, Building 1, 563 Songtao Road, Zhang
Jiang High - tech Park, Pudong, Shanghai, CN
Klass 37: Heating equipment installation and repair;

Omanik: S. Tous, S.L.
Carretera de Vic, El Guix, 3,
E-08243 MANRESA (Barcelona), ES
(511)9 Klass: 14, 18
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/24
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Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

1051994
R201400847
27.08.2010
21.07.2014

3/2014

(540)

(540)

doppler
(730)

Omanik: doppler E. Doppler & Co. GmbH
Schlossstrasse 24, A-5280 Braunau-Ranshofen,
AT
(511)9 Klass: 18, 20, 24
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1053958
R201400848
01.10.2010
21.07.2014

(540)

ROVELO

(730)

Omanik: Xianmen King Long United Automotive
Industry Co., Ltd.
No.9, Jinlong Road, Jimei District, Xiamen,
361000 Fujian, CN
(511)9 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1103247
R201400874
16.11.2011
16.07.2014

(540)
(730)

Omanik: Sailun Co., Ltd.
Fuyuan Industrial Park, Qingdao Economic &
Technological, 266500 Development Zone, CN
(511)9 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1062646
R201400764
27.11.2010
11.04.2014

(540)

Uncle Cracker
Omanik: Griesson - De Beukelaer GmbH & Co.
KG
August-Horch-Str. 23, 56751 Polch, DE
(511)9 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

Capsamol
(730)

Omanik: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen, DE
(511)9 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/31

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1119534
R201400818
12.01.2012
02.07.2014

(540)

(730)

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1098816
R201400704
08.11.2011
03.04.2014

(730)

Omanik: Delphi Technologies, Inc.
5725 Delphi Drive, Troy MI 48098, US
(511)10 Klass: 7, 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1152997
R201400684
23.01.2013
10.06.2014

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

55

3/2014

(540)

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1182970
R201301541
28.06.2013

(540)

(591)
(730)

(730)

Omanik: S. TOUS, S.L.
Carretera de Vic, El Guix, 3,
E-08243 MANRESA (Barcelona), ES
(511)10 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/24

Värvide loetelu: must, valge, punane.
Omanik: UNICREDIT FOUNDATION
Via San Protaso, 3, I-20121 Milano, IT
(511)10 Klass: 43, 44, 45
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/46

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1183514
R201301561
15.08.2013

(540)
(111)
(210)
(151)
(891)

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

1162591
R201400731
15.03.2013
04.04.2014

WHITE EAGLE
(730)

(540)

(511)10

(591)
(730)

Värvide loetelu: kuldne.
Omanik: Kronopol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Ul. Serbska 56, PL-68-200 Żary, PL
(511)10 Klass: 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

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

Rahvusvah reg nr
1172367
Rahvusvah reg jrk
R201301118
Rahvusvah reg kuup
09.07.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13 3 973 368 (320) 09.01.2013 (330) FR

(540)

(730)
(511)10

beverage]; lemonades; peanut milk [soft drink]; isotonic beverages;
non-alcoholic honey-based beverages; whey beverages; non-alcoholic fruit
juice beverages; milk of almonds [beverage]; fruit nectars, non-alcoholic;
orgeat; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic
beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; tomato juice
[beverage]; vegetable juices [beverages]; fruit juices; preparations for
making aerated water; preparations for making mineral water;
preparations for making beverages; grape must, unfermented; beer wort;
malt wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages];
non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; essences for
making beverages.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/46

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

TOTEM
Omanik: KENZO SA
18, Rue Vivienne, F-75002 PARIS, FR
Klass 3: Perfumes, eaux de toilette, face and body milks for

cosmetic use, deodorants for personal use.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/33

Omanik: OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
«LIVIZ»
ul. Nagornaya, Krasnoe selo, d.5,
RU-198320 SANKT-PETERBURG, RU
Klass 32: Waters [beverages]; kvass [non-alcoholic

Rahvusvah reg nr
1186487
Rahvusvah reg jrk
R201400010
Rahvusvah reg kuup
16.10.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
M-13-555 (320) 13.05.2013 (330) LV
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(591)
(730)

Värvide loetelu: värviline märk.
Omanik: INTERHOLD LIMITED
30 Etchingham Court, Etchingham Park Road,
London N3 2EA, GB
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/50

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1186526
R201400013
01.07.2013

(540)

(730)
(511)10

Omanik: AYONA IP LIMITED
Thasou, 3, Dadlaw House, CY-1520 Nicosia, CY
Klass 5: Aconitine; alkaloids for medical purposes; alginates

for pharmaceutical purposes; algicides; aldehydes for pharmaceutical
purposes; dental amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for
veterinary purposes; amino acids for medical purposes; analgesics;
anaesthetics; antibiotics; medicine cases, portable, filled; first-aid boxes,
filled; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; acetates for
pharmaceutical purposes; balms for medical purposes; bandages for
dressings; bracelets for medical purposes; anti-rheumatism bracelets;
bromine for pharmaceutical purposes; paper for mustard plasters;
petroleum jelly for medical purposes; vaccines; oxygen baths; antiseptic
cotton; aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for medical purposes;
cotton for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use;
radiological contrast substances for medical purposes; nutritive substances
for microorganisms; radioactive substances for medical purposes; melissa
water for pharmaceutical purposes; sea water for medicinal bathing;
mineral waters for medical purposes; thermal water; dietary fiber; molding
wax for dentists; gases for medical purposes; haematogen; haemoglobin;
hydrastine; hydrastinine; glycerine for medical purposes;
glycerophosphates; glucose for medical purposes; gentian for
pharmaceutical purposes; hormones for medical purposes; mustard for
pharmaceutical purposes; mustard plasters; mud for baths; medicinal
mud; gamboge for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for
medical purposes; diastase for medical purposes; digitalin; mineral food
supplements; nutritional supplements; albumin dietary supplements;
dietary supplements for animals; alginate dietary supplements; glucose
dietary supplements; casein dietary supplements; lecithin dietary
supplements; flaxseed oil dietary supplements; propolis dietary
supplements; protein dietary supplements; protein supplements for
animals; royal jelly dietary supplements; pollen dietary supplements;
wheat germ dietary supplements; flaxseed dietary supplements; enzyme
dietary supplements; yeast for pharmaceutical purposes; gelatine for
medical purposes; cod liver oil; isotopes for medical purposes; iodine for
pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alkaline
iodides for pharmaceutical purposes; calomel; cream of tartar for
pharmaceutical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; camphor for
medical purposes; capsules for medicines; cachets for pharmaceutical
purposes; haemostatic pencils; wart pencils; caustic pencils; headache
pencils; caustics for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical
purposes; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes;
oxygen for medical purposes; gallic acid for pharmaceutical purposes;
acids for pharmaceutical purposes; adhesives for dentures; stem cells for
veterinary purposes; stem cells for medical purposes; cocaine; collodion
for pharmaceutical purposes; corn rings for the feet; anti-rheumatism
rings; candy, medicated; angostura bark for medical purposes; barks for
pharmaceutical purposes; condurango bark for medical purposes; croton
bark; mangrove bark for pharmaceutical purposes; myrobalan bark for
pharmaceutical purposes; cinchona for medical purposes; medicinal roots;
rhubarb roots for pharmaceutical purposes; lint for medical purposes;
starch for dietetic or pharmaceutical purposes; blood for medical
purposes; cultures of microorganisms for medical and veterinary use;
curare; dental lacquer; liquorice for pharmaceutical purposes; lactose for
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pharmaceutical purposes; candy for medical purposes; adhesive plasters;
medicines for alleviating constipation; adhesive bands for medical
purposes; lecithin for medical purposes; lotions for veterinary purposes;
dog lotions; lotions for pharmaceutical purposes; personal sexual
lubricants; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for
pharmaceutical purposes; liniments; ointments for pharmaceutical
purposes; sunburn ointments; mercurial ointments; frostbite salve for
pharmaceutical purposes; gauze for dressings; medicinal oils; mustard oil
for medical purposes; camphor oil for medical purposes; castor oil for
medical purposes; dill oil for medical purposes; dental mastics; dental
abrasives; dental impression materials; teeth filling material; dressings,
medical; surgical dressings; drugs for medical purposes; medicines for
veterinary purposes; serotherapeutic medicines; medicines for human
purposes; medicines for dental purposes; menthol; medicinal drinks;
moleskin for medical purposes; milk of almonds for pharmaceutical
purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes; irish moss for medical purposes; flour for
pharmaceutical purposes; flaxseed meal for pharmaceutical purposes; fish
meal for pharmaceutical purposes; mint for pharmaceutical purposes;
dietetic beverages adapted for medical purposes; malted milk beverages
for medical purposes; narcotics; medicinal infusions; tincture of iodine;
eucalyptol for pharmaceutical purposes; tinctures for medical purposes;
opium; opodeldoc; decoctions for pharmaceutical purposes; stick liquorice
for pharmaceutical purposes; lozenges for pharmaceutical purposes; pectin
for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purposes;
peptones for pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for medical
purposes; food for babies; leeches for medical purposes; blood plasma;
eyepatches for medical purposes; poultices; compresses; scapulars for
surgical purposes; diapers [babies' napkins]; bunion pads; breast-nursing
pads; pomades for medical purposes; powder of cantharides; belts for
sanitary napkins [towels]; anti-uric preparations; balsamic preparations
for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes;
biological preparations for veterinary purposes; biological preparations for
medical purposes; veterinary preparations; bismuth preparations for
pharmaceutical purposes; vitamin preparations; diagnostic preparations
for medical purposes; therapeutic preparations for the bath; haemorrhoid
preparations; preparations for callouses; preparations to facilitate teething;
preparations for the treatment of burns; fumigation preparations for
medical purposes; opotherapy preparations; bronchodilating preparations;
preparations for reducing sexual activity; corn remedies; pharmaceutical
preparations for treating dandruff; pharmaceutical preparations for skin
care; preparations of lime for pharmaceutical purposes; bath preparations,
medicated; medicinal hair growth preparations; opiates; aloe vera
preparations for pharmaceutical purposes; preparations of trace elements
for human and animal use; sulphonamides [medicines]; pharmaceutical
preparations; sunburn preparations for pharmaceutical purposes; enzyme
preparations for veterinary purposes; enzyme preparations for medical
purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for
veterinary purposes; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy;
chemical preparations for pharmaceutical purposes; chilblain
preparations; goulard water; chemical conductors for electrocardiograph
electrodes; albuminous foodstuffs for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; by-products of the processing of cereals for
dietetic or medical purposes; sanitary napkins; napkins for incontinents;
menstruation bandages; panty liners [sanitary]; propolis for
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical purposes; radium for
medical purposes; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; solvents
for removing adhesive plasters; chemical reagents for medical or
veterinary purposes; gum for medical purposes; rubber for dental
purposes; chewing gum for medical purposes; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; sarsaparilla for medical purposes; sugar for
medical purposes; asthmatic tea; flaxseed for pharmaceutical purposes;
tobacco-free cigarettes for medical purposes; siccatives [drying agents] for
medical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; milking grease;
greases for veterinary purposes; greases for medical purposes; lacteal flour
for babies; soporifics; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes;
bath salts for medical purposes; salts for mineral water baths; salts for
medical purposes; potassium salts for medical purposes; sodium salts for
medical purposes; smelling salts; mineral water salts; malt for
pharmaceutical purposes; semen for artificial insemination; alcohol for
pharmaceutical purposes; alloys of precious metals for dental purposes;
ergot for pharmaceutical purposes; cooling sprays for medical purposes;
adjuvants for medical purposes; styptic preparations; appetite
suppressants for medical purposes; medical preparations for slimming
purposes; febrifuges; depuratives; vesicants; articles for headache;
evacuants; chemical contraceptives; sedatives; laxatives; tonics
[medicines]; nervines; digestives for pharmaceutical purposes; bouillons
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for bacteriological cultures; steroids; strychnine; suppositories; serums;
tanning pills; appetite suppressant pills; slimming pills; yeast dietary
supplements; antioxidant pills; menstruation tampons; vulnerary sponges;
biological tissue cultures for veterinary purposes; biological tissue cultures
for medical purposes; surgical cloth [tissues]; smoking herbs for medical
purposes; medicinal herbs; surgical implants [living tissues]; pants,
absorbent, for incontinents; menstruation knickers; babies' napkin-pants
[diaper-pants]; charcoal for pharmaceutical purposes; fennel for medical
purposes; porcelain for dental prostheses; phenol for pharmaceutical
purposes; enzymes for veterinary purposes; enzymes for medical purposes;
ferments for pharmaceutical purposes; phosphates for pharmaceutical
purposes; quinine for medical purposes; chinoline for medical purposes;
diabetic bread adapted for medical use; chloroform; flowers of sulphur for
pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; bone cement for
surgical and orthopaedic purposes; dental cements; medicinal tea; herbal
teas for medicinal purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes;
tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops for pharmaceutical
purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; ethers for pharmaceutical
purposes; esters for pharmaceutical purposes; cellulose esters for
pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes;
jujube, medicated; jalap.
Klass 9: Dvd players; ticket dispensers; juke boxes, musical;
answering machines; motor fire engines; accumulators, electric;
accumulators, electric, for vehicles; actinometers; alidades; altimeters;
ammeters; anemometers; anodes; aerials; anticathodes; apertometers
[optics]; high-frequency apparatus; testing apparatus not for medical
purposes; remote control apparatus; electro-dynamic apparatus for the
remote control of railway points; electro-dynamic apparatus for the remote
control of signals; monitoring apparatus, electric; sound recording
apparatus; global positioning system [gps] apparatus; distillation
apparatus for scientific purposes; diffraction apparatus [microscopy]; air
analysis apparatus; apparatus to check franking; sound transmitting
apparatus; apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; breathing
apparatus for underwater swimming; breathing apparatus, except for
artificial respiration; apparatus and installations for the production of
X-rays, not for medical purposes; cash registers; electric apparatus for
commutation; intercommunication apparatus; stills for laboratory
experiments; projection apparatus; radiological apparatus for industrial
purposes; x-ray apparatus not for medical purposes; blueprint apparatus;
blinkers [signalling lights]; stereoscopic apparatus; telephone apparatus;
facsimile machines; phototelegraphy apparatus; igniting apparatus,
electric, for igniting at a distance; acid hydrometers; salinometers;
acidimeters for batteries; aerometers; beacons, luminous; accumulator
jars; barometers; anode batteries; galvanic batteries; batteries for lighting;
solar batteries; batteries, electric; balances [steelyards]; betatrons;
binoculars; electronic tags for goods; lens hoods; magnetic tape units for
computers; computer memory devices; fire hose nozzles; encoded
identification bracelets, magnetic; safety tarpaulins; signalling buoys; life
buoys; marking buoys; directional compasses; vacuum gauges;
electrolysers; variometers; verniers; scales; letter scales; weighbridges;
precision balances; levelling staffs [surveying instruments]; camcorders;
video cassettes; video telephones; video screens; viewfinders,
photographic; plugs, sockets and other contacts [electric connections];
micrometer screws for optical instruments; viscosimeters; circuit closers;
wavemeters; voltmeters; switchboxes [electricity]; current rectifiers; gas
testing instruments; gasometers [measuring instruments]; galvanometers;
hands free kits for phones; heliographic apparatus; hygrometers;
hydrometers; weights; peepholes [magnifying lenses] for doors;
holograms; plotters; loudspeakers; sounding leads; plumb bobs; range
finders; densimeters; densitometers; optical goods; detectors; smoke
detectors; counterfeit [false] coin detectors; slides [photography]; slide
projectors; diaphragms [photography]; dictating machines;
dynamometers; light-emitting diodes [led]; floppy disks; phonograph
records; disks, magnetic; optical discs; calculating disks; disk drives for
computers; juke boxes for computers; dna chips; electronic notice boards;
bullet-proof waistcoats [vests (am.)]; life jackets; identification threads for
electric wires; nose clips for divers and swimmers; locks, electric; bells
[warning devices]; alarm bells, electric; electric door bells; signal bells;
acoustic conduits; mirrors for inspecting work; road signs, luminous or
mechanical; mechanical signs; signs, luminous; marine depth finders;
probes for scientific purposes; buzzers; needles for record players;
measures; pressure measuring apparatus; simulators for the steering and
control of vehicles; inverters [electricity]; pressure indicators; temperature
indicators; incubators for bacteria culture; measuring instruments;
cosmographic instruments; mathematical instruments; levelling
instruments; instruments containing eyepieces; surveying instruments;
azimuth instruments; interfaces for computers; ionization apparatus not
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for the treatment of air or water; spark-guards; coaxial cables; fibre [fiber
(am.)] optic cables; cables, electric; calipers; slide calipers; screw-tapping
gauges; calculating machines; pocket calculators; decompression
chambers; cinematographic cameras; electronic pens [visual display
units]; holders for electric coils; identity cards, magnetic; video game
cartridges; encoded magnetic cards; riding helmets; protective helmets;
carriers for dark plates [photography]; automated teller machines [atm];
cathodes; spools [photography]; choking coils [impedance]; coils, electric;
electromagnetic coils; cinematographic film, exposed; computer
keyboards; solenoid valves [electromagnetic switches]; wire connectors
[electricity]; electronic agendas; push buttons for bells; mouse pads;
magnetic encoders; anti-dazzle shades; collectors, electric; calibrating
rings; protective suits for aviators; commutators; compact discs
[audio-video]; compact discs [read-only memory]; comparators; marine
compasses; computers; laptop computers; notebook computers;
capacitors; contacts, electric; wind socks for indicating wind direction;
branch boxes [electricity]; distribution boxes [electricity]; junction boxes
[electricity]; accumulator boxes; cabinets for loudspeakers; diving suits;
garments for protection against fire; galena crystals [detectors]; reflecting
discs for wear, for the prevention of traffic accidents; covers for electric
outlets; logs [measuring instruments]; lasers, not for medical purposes;
lactodensimeters; lactometers; vacuum tubes [radio]; darkroom lamps
[photography]; thermionic tubes; amplifying tubes; flashlights
[photography]; head cleaning tapes [recording]; magnetic tapes;
videotapes; surveying chains; fire escapes; rulers [measuring instruments];
slide-rules; contact lenses; correcting lenses [optics]; optical lenses;
optical condensers; sounding lines; electricity conduits; measuring
spoons; magnifying glasses [optics]; thread counters; magnets; decorative
magnets; crash test dummies; resuscitation mannequins [teaching
apparatus]; mouse [data processing equipment]; manometers; divers'
masks; solderers' helmets; protective masks; materials for electricity mains
[wires, cables]; voting machines; money counting and sorting machines;
material testing instruments and machines; furniture especially made for
laboratories; megaphones; portable media players; diaphragms
[acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; metal detectors for
industrial or military purposes; metronomes; rules [measuring
instruments]; carpenters' rules; dressmakers' measures; mechanisms for
coin-operated apparatus; mechanisms for counter-operated apparatus;
coin-operated mechanisms for television sets; shutter releases
[photography]; micrometer gauges; micrometers; microprocessors;
microscopes; microtomes; microphones; modems; lightning arresters;
monitors [computer hardware]; monitors [computer programs]; terminals
[electricity]; junction sleeves for electric cables; cases fitted with
dissecting instruments [microscopy]; teeth protectors; knee-pads for
workers; headphones; surveyors' levels; sound recording carriers;
magnetic data media; optical data media; socks, electrically heated;
computer software, recorded; sheaths for electric cables; identification
sheaths for electric wires; weighing machines; punched card machines for
offices; life saving apparatus and equipment; shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; objectives [lenses] [optics]; lenses for
astrophotography; egg-candlers; fire extinguishers; electrified fences;
limiters [electricity]; clothing for protection against accidents, irradiation
and fire; clothing for protection against fire; asbestos clothing for
protection against fire; clothing especially made for laboratories; ozonisers
[ozonators]; octants; eyepieces; ohmmeters; wrist rests for use with
computers; spectacle frames; eyeglass frames; oscillographs; plumb lines;
mirrors [optics]; spectacles [optics]; sunglasses; goggles for sports;
signalling panels, luminous or mechanical; radio pagers; eyeglasses;
pince-nez; electronic pocket translators; transmitters [telecommunication];
telephone transmitters; transmitters of electronic signals; switches,
electric; periscopes; gloves for divers; gloves for protection against
accidents; gloves for protection against x-rays for industrial purposes;
asbestos gloves for protection against accidents; furnaces for laboratory
use; pipettes; pyrometers; planimeters; plane tables [surveying
instruments]; plates for batteries; wafers for integrated circuits; printed
circuit boards; compact disc players; cassette players; sound recording
strips; x-ray films, exposed; films, exposed; life-saving rafts; laboratory
trays; semi-conductors; polarimeters; fire engines; measuring glassware;
life belts; fuses; circuit breakers; converters, electric; telerupters; food
analysis apparatus; diagnostic apparatus, not for medical purposes;
distance recording apparatus; distance measuring apparatus; speed
measuring apparatus [photography]; appliances for measuring the
thickness of leather; apparatus for measuring the thickness of skins; speed
checking apparatus for vehicles; teaching apparatus; time recording
apparatus; hemline markers; apparatus and instruments for astronomy;
surveying apparatus and instruments; weighing apparatus and
instruments; nautical apparatus and instruments; navigational instruments;
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optical apparatus and instruments; apparatus and instruments for physics;
chemistry apparatus and instruments; measuring apparatus; measuring
devices, electric; boiler control instruments; meteorological instruments;
naval signalling apparatus; observation instruments; navigation apparatus
for vehicles [on-board computers]; satellite navigational apparatus;
regulating apparatus, electric; precision measuring apparatus; audio- and
video-receivers; prisms [optics]; printers for use with computers; hemline
markers; retorts' stands; apparatus for changing record player needles;
drainers for use in photography; cleaning apparatus for phonograph
records; fire beaters; sighting telescopes for firearms; test tubes; pressure
indicator plugs for valves; magnetic wires; telegraph wires; telephone
wires; wires, electric; conductors, electric; copper wire, insulated; fuse
wire; computer programmes [programs], recorded; computer game
programs; computer programs [downloadable software]; computer
operating programs, recorded; record players; central processing units
[processors]; rods for water diviners; electronic publications,
downloadable; distribution consoles [electricity]; control panels
[electricity]; radar apparatus; masts for wireless aerials; transmitting sets
[telecommunication]; radios; vehicle radios; sprinkler systems for fire
protection; frames for photographic transparencies; screens for
photoengraving; walkie-talkies; voltage surge protectors; voltage
regulators for vehicles; stage lighting regulators; light dimmers
[regulators], electric; speed regulators for record players; cell switches
[electricity]; washing trays [photography]; marking gauges [joinery]; time
switches, automatic; relays, electric; safety restraints, other than for
vehicle seats and sports equipment; x-ray photographs, other than for
medical purposes; rheostats; respirators for filtering air; respirators, other
than for artificial respiration; retorts; refractometers; refractors; grids for
batteries; speaking tubes; horns for loudspeakers; saccharometers; light
conducting filaments [optical fibers [fibres]]; traffic-light apparatus
[signalling devices]; dog whistles; signalling whistles; sextants; inductors
[electricity]; life nets; nets for protection against accidents; fire alarms;
signals, luminous or mechanical; sirens; scanners [data processing
equipment]; integrated circuit cards [smart cards]; connections for electric
lines; connections, electric; connectors [electricity]; sonars; sound locating
instruments; lighting ballasts; resistances, electric; spectrograph
apparatus; spectroscopes; speed indicators; alcoholmeters; satellites for
scientific purposes; protection devices for personal use against accidents;
audiovisual teaching apparatus; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets;
spectacle lenses; glass covered with an electrical conductor; anti-glare
glasses; optical glass; personal stereos; stereoscopes; stands for
photographic apparatus; fire boats; sulphitometers; drying racks
[photography]; spherometers; integrated circuits; printed circuits;
counters; parking meters; kilometer recorders for vehicles; revolution
counters; abacuses; egg timers [sandglasses]; taximeters; ear plugs for
divers; tachometers; television apparatus; telegraphs [apparatus];
telescopes; teleprompters; teleprinters; portable telephones; theodolites;
thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for
vehicles; crucibles [laboratory]; tone arms for record players; totalizators;
transistors [electronic]; transponders; protractors [measuring instruments];
transformers [electricity]; step-up transformers; vehicle breakdown
warning triangles; triodes; starter cables for motors; discharge tubes,
electric, other than for lighting; capillary tubes; neon signs; x-ray tubes
not for medical purposes; telephone receivers; gauges; quantity indicators;
automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres]; gasoline
gauges; water level indicators; electric loss indicators; light-emitting
electronic pointers; clinometers; levels [instruments for determining the
horizontal]; mercury levels; spirit levels; urinometers; amplifiers; particle
accelerators; electric installations for the remote control of industrial
operations; steering apparatus, automatic, for vehicles; balancing
apparatus; video recorders; sound reproduction apparatus; invoicing
machines; tape recorders; protection devices against x-rays, not for
medical purposes; railway traffic safety appliances; data processing
apparatus; oxygen transvasing apparatus; theft prevention installations,
electric; film cutting apparatus; drying apparatus for photographic prints;
optical character readers; centering apparatus for photographic
transparencies; dosage dispensers; battery chargers; chargers for electric
batteries; acoustic [sound] alarms; sounding apparatus and machines;
editing appliances for cinematographic films; cathodic anti-corrosion
apparatus; couplers [data processing equipment]; anti-theft warning
apparatus; computer peripheral devices; anti-interference devices
[electricity]; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; acoustic
couplers; alarms; fog signals, non-explosive; whistle alarms; adding
machines; readers [data processing equipment]; heat regulating apparatus;
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; bar code readers;
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image files;
downloadable music files; animated cartoons; filters [photography]; filters
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for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for photography; usb
flash drives; magic lanterns; optical lamps; signal lanterns; cameras
[photography]; glazing apparatus for photographic prints; shutters
[photography]; darkrooms [photography]; photometers; flash-bulbs
[photography]; enlarging apparatus [photography]; photovoltaic cells;
containers for contact lenses; spectacle cases; eyeglass cases; containers
for microscope slides; cases especially made for photographic apparatus
and instruments; chromatography apparatus for laboratory use;
chronographs [time recording apparatus]; laboratory centrifuges; eyeglass
chains; cyclotrons; compasses [measuring instruments]; frequency meters;
time clocks [time recording devices]; fire blankets; chips [integrated
circuits]; jigs [measuring instruments]; pedometers; meteorological
balloons; electrified rails for mounting spot lights; asbestos screens for
firemen; fire hose; protective helmets for sports; cell phone straps;
eyeglass cords; tripods for cameras; switchboards; distribution boards
[electricity]; screens [photography]; workmen's protective face-shields;
projection screens; radiology screens for industrial purposes; fluorescent
screens; exposure meters [light meters]; ducts [electricity]; galvanic cells;
epidiascopes; ergometers; armatures [electricity].
Klass 14: Agates; diamonds; amulets [jewellery, jewelry
(am.)]; anchors [clock and watch making]; barrels [clock and watch
making]; bracelets [jewellery, jewelry (am.)]; straps for wristwatches;
charms [jewellery, jewelry (am.)]; key rings [trinkets or fobs]; brooches
[jewellery, jewelry (am.)]; alarm clocks; pins [jewellery, jewelry (am.)];
ornamental pins; tie pins; beads for making jewelry; pearls made of
ambroid [pressed amber]; busts of precious metal; jet, unwrought or
semi-wrought; pearls [jewellery, jewelry (am.)]; copper tokens; tie clips;
cuff links; badges of precious metal; gold, unwrought or beaten; cloisonné
jewellery [jewelry (am.)]; ivory [jewellery, jewelry (am.)]; works of art of
precious metal; jewellery; jewellery of yellow amber; iridium; precious
stones; semi-precious stones; spun silver [silver wire]; necklaces
[jewellery, jewelry (am.)]; rings [jewellery, jewelry (am.)]; boxes of
precious metal; watch cases; clock cases; pendulums [clock and watch
making]; medals; lockets [jewellery, jewelry (am.)]; precious metals,
unwrought or semi-wrought; movements for clocks and watches;
clockworks; coins; gold thread [jewellery, jewelry (am.)]; threads of
precious metal [jewellery, jewelry (am.)]; silver thread; olivine [gems];
osmium; palladium; platinum [metal]; chronometrical instruments; watch
springs; rhodium; ruthenium; stopwatches; silver, unwrought or beaten;
earrings; ingots of precious metals; alloys of precious metal; statues of
precious metal; statuettes of precious metal; watch crystals; paste
jewellery [costume jewelry (am.)]; clock hands [clock and watch making];
ornaments [jewellery, jewelry (am.)]; shoe ornaments of precious metal;
hat ornaments of precious metal; ornaments of jet; cases for watches
[presentation]; cases for clock- and watchmaking; chronographs
[watches]; chronometers; chronoscopes; chains [jewellery, jewelry (am.)];
watch chains; dials [clock and watch making]; atomic clocks; watches;
sundials; clocks and watches, electric; control clocks [master clocks];
clocks; wristwatches; jewellery cases [caskets]; spinel [precious stones].
Klass 16: Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs;
document laminators for office use; mimeograph apparatus and machines;
atlases; posters; paper bows; table linen of paper; tickets; forms, printed;
announcement cards [stationery]; note books; pads [stationery]; drawing
pads; loose-leaf binders; wristbands for the retention of writing
instruments; pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; waxed paper;
paper for recording machines; electrocardiograph paper;
electrocardiograph paper; drawer liners of paper, perfumed or not; wood
pulp paper; carbon paper; copying paper [stationery]; parchment paper;
writing paper; luminous paper; modelling wax, not for dental purposes;
signboards of paper or cardboard; patterns for making clothes; patterns for
dressmaking; newspapers; electrotypes; hectographs; modelling clay;
terrestrial globes; drawing sets; engravings; slate pencils; pencil leads;
document holders [stationery]; pencil holders; chalk holders; holders for
checkbooks [cheque books]; holders for stamps [seals]; diagrams;
engraving plates; writing slates; blackboards; galley racks [printing];
drawing boards; advertisement boards of paper or cardboard; duplicators;
punches [office requisites]; cream containers of paper; magazines
[periodicals]; money clips; tags for index cards; pen clips; bookmarkers;
etching needles; tracing needles for drawing purposes; periodicals; printed
publications; cardboard articles; paper shredders for office use; graphic
representations; credit card imprinters, non-electric; graining combs;
drawing instruments; calendars; tracing paper; tracing cloth; tracing
patterns; gums [adhesives] for stationery or household purposes;
lithographic stones; ink stones [ink reservoirs]; pencils; pencil lead
holders; charcoal pencils; pictures; decalcomanias; paintings [pictures],
framed or unframed; wood pulp board [stationery]; cardboard; hat boxes
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of cardboard; files [office requisites]; cards; index cards [stationery];
geographical maps; paper tapes and cards for the recordal of computer
programmes; trading cards other than for games; perforated cards for
jacquard looms; catalogues; spools for inking ribbons; covers of paper for
flower pots; paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; typewriter
keys; glue for stationery or household purposes; isinglass for stationery or
household purposes; gluten [glue] for stationery or household purposes;
starch paste [adhesive] for stationery or household purposes; printing
blocks; books; manifolds [stationery]; comic books; drawing pins; cigar
bands; envelopes [stationery]; cases for stamps [seals]; boxes of cardboard
or paper; paint boxes [articles for use in school]; correcting fluids [office
requisites]; stencils [stationery]; french curves; paper ribbons; typewriter
ribbons; gummed tape [stationery]; adhesive bands for stationery or
household purposes; correcting tapes [office requisites]; inking ribbons;
inking ribbons for computer printers; adhesive tapes for stationery or
household purposes; self-adhesive tapes for stationery or household
purposes; drawing rulers; square rulers; absorbent sheets of paper or
plastic for foodstuff packaging; humidity control sheets of paper or plastic
for foodstuff packaging; viscose sheets for wrapping; sheets of reclaimed
cellulose for wrapping; plastic bubble packs for wrapping or packaging;
steel letters; letters [type]; lithographs; paint trays; architects' models;
postage stamps; plastics for modelling; graphic prints; modelling
materials; teaching materials [except apparatus]; sealing compounds for
stationery purposes; adhesives [glues] for stationery or household
purposes; bookbinding material; packaging material made of starches;
filtering materials [paper]; addressing machines; electric or non-electric
pencil sharpening machines; bookbinding apparatus and machines [office
equipment]; typewriters, electric or non-electric; folders [stationery];
franking machines for office use; chalk for lithography; writing chalk;
tailors' chalk; marking chalk; bags [envelopes, pouches] of paper or
plastics, for packaging; garbage bags of paper or of plastics; painters'
easels; hand-rests for painters; writing cases [stationery]; printing sets,
portable [office requisites]; bibs of paper; stickers [stationery];
finger-stalls [office requisites]; bookbinding cords; paper knives [cutters]
[office requisites]; numbering apparatus; bottle envelopes of cardboard or
paper; sealing wafers; covers [stationery]; passport holders; plastic cling
film, extensible, for palletization; embroidery designs [patterns];
handwriting specimens for copying; oleographs; musical greeting cards;
greeting cards; postcards; etchings; conical paper bags; bags for
microwave cooking; palettes for painters; ink sticks; pantographs
[drawing instruments]; folders for papers; papier maché; pastels [crayons];
modelling paste; boxes for pens; bookbindings; pen wipers; office
perforators; pens [office requisites]; nibs of gold; nibs; steel pens; drawing
pens; song books; seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; address
plates for addressing machines; handkerchiefs of paper; plastic film for
wrapping; writing pads; letter trays; trays for sorting and counting money;
coasters of paper; bookends; stamp stands; mats for beer glasses; stands
for pens and pencils; photograph stands; inking pads; stamp pads; binding
strips [bookbinding]; towels of paper; inking sheets for document
reproducing machines; inking sheets for duplicators; bookbinding cloth;
gummed cloth for stationery purposes; printers' blankets, not of textile;
paperweights; writing cases [sets]; inkstands; office requisites, except
furniture; writing materials; writing instruments; drawing materials;
school supplies [stationery]; adhesive tape dispensers [office requisites];
hand labelling appliances; printed matter; lithographic works of art;
prospectuses; printed timetables; ledgers [books]; printers' reglets;
indexes; rubber erasers; elastic bands for offices; drawing t-squares;
graphic reproductions; penholders; marking pens [stationery]; napkins of
paper for removing make-up; face towels of paper; table napkins of paper;
place mats of paper; tablemats of paper; tablecloths of paper; paper clasps;
document files [stationery]; scrapers [erasers] for offices; paper-clips;
clips for offices; erasing products; biological samples for use in
microscopy [teaching materials]; histological sections for teaching
purposes; steatite [tailor's chalk]; writing board erasers; composing frames
[printing]; sealing wax; arithmetical tables; placards of paper or
cardboard; writing or drawing books; fabrics for bookbinding; stationery;
pencil sharpeners, electric or non-electric; transparencies [stationery];
stencil plates; cardboard tubes; indian inks; moisteners [office requisites];
moisteners for gummed surfaces [office requisites]; drawing squares; chart
pointers, non-electronic; bottle wrappers of cardboard or paper; envelope
sealing machines, for offices; sealing machines for offices; vignetting
apparatus; apparatus for mounting photographs; stapling presses [office
requisites]; handbooks [manuals]; figurines [statuettes] of papier m?ché;
paper coffee filters; flags of paper; flyers; silver paper; molds for
modelling clays [artists' materials]; photo-engravings; photographs
[printed]; stencil cases; canvas for painting; chromolithographs
[chromos]; compasses for drawing; numbers [type]; artists' watercolor
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[watercolour] saucers; correcting ink [heliography]; ink; inkwells;
blueprints; chaplets; stencils; erasing shields; balls for ball-point pens;
cabinets for stationery [office requisites]; printing type; address stamps;
stamps [seals]; shields [paper seals]; prints [engravings]; labels, not of
textile.
Klass 18: Alpenstocks; pocket wallets; card cases
[notecases]; reins; harness fittings; parts of rubber for stirrups; chamois
leather, other than for cleaning purposes; umbrellas; parasols; saddlery;
frames for umbrellas or parasols; handbag frames; cases, of leather or
leatherboard; valves of leather; whips; imitation leather; leather, unworked
or semi-worked; leatherboard; casings, of leather, for springs; umbrella
rings; hat boxes of leather; boxes of leather or leather board; boxes of
vulcanised fibre; chain mesh purses; purses; fastenings for saddles; butts
[parts of hides]; saddle trees; bags [envelopes, pouches] of leather, for
packaging; moleskin [imitation of leather]; travelling sets [leatherware];
knee-pads for horses; muzzles; halters; vanity cases, not fitted; leather
thread; furniture coverings of leather; gut for making sausages; clothing
for pets; trimmings of leather for furniture; collars for animals; music
cases; slings for carrying infants; gold beaters' skin; cat o' nine tails;
leather leads; pads for horse saddles; horseshoes; girths of leather;
coverings of skins [furs]; horse blankets; bandoliers; briefcases; traces
[harness]; fur; haversacks; leather straps; straps for soldiers' equipment;
harness straps; straps for skates; straps of leather [saddlery]; chin straps,
of leather; stirrup leathers; umbrella handles; walking cane handles;
suitcase handles; backpacks; travelling bags; riding saddles; net bags for
shopping; umbrella or parasol ribs; stirrups; bags for climbers; sling bags
for carrying infants; garment bags for travel; valises; handbags; tool bags
of leather, empty; beach bags; bags for sports; bags for campers; shopping
bags; wheeled shopping bags; school bags; pouch baby carriers; travelling
trunks; nose bags [feed bags]; bridoons; canes; umbrella sticks; walking
stick seats; bits for animals [harness]; bridles [harness]; harness for
animals; key cases; horse collars; trunks [luggage]; suitcases; attaché
cases; covers for horse-saddles; umbrella covers; kid; curried skins;
animal skins; cattle skins; leather laces; blinders [harness]; game bags
[hunting accessories].
Klass 20: Picture frame brackets; reels, not of metal,
non-mechanical, for flexible hoses; pulleys of plastics for blinds; bolts, not
of metal; casks of wood for decanting wine; mooring buoys, not of metal;
casks, not of metal; barrels, not of metal; identification bracelets, not of
metal, for hospitals; sideboards; busts of wood, wax, plaster or plastic;
costume stands; bolsters; fans for personal use, non-electric; work
benches; vice benches, not of metal; coat hangers; coatstands; shoulder
poles [yokes]; screws, not of metal; display stands; showcases [furniture];
newspaper display stands; artificial honeycombs; signboards of wood or
plastics; loading gauge rods, not of metal, for railway waggons [wagons];
nuts, not of metal; covers for clothing [wardrobe]; nesting boxes; coffins;
doors for furniture; curtain holders, not of textile material; dowels, not of
metal; divans; kennels for household pets; keyboards for hanging keys;
display boards; flagpoles; plugs [dowels], not of metal; containers, not of
metal, for liquid fuel; troughs, not of metal, for mixing mortar; packaging
containers of plastic; flower-stands [furniture]; curtain tie-backs; cable or
pipe clips of plastics; binding screws, not of metal, for cables; rivets, not
of metal; tortoiseshell imitation; locks, not of metal, for vehicles; locks,
other than electric, not of metal; bead curtains for decoration; door bolts
not of metal; bottle closures, not of metal; closures, not of metal, for
containers; latches, not of metal; mirrors [looking glasses]; hand-held
mirrors [toilet mirrors]; bamboo; scratching posts for cats; animal claws;
animal hooves; coral; meerschaum; whalebone, unworked or
semi-worked; stag antlers; tortoiseshell; shells; horn, unworked or
semi-worked; animal horns; rattan; ivory, unworked or semi-worked;
corozo; plaited straw, except matting; wickerwork; hampers [baskets];
works of art, of wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; reeds [plaiting
materials]; settees; curtain rods; index cabinets [furniture]; reels of wood
for yarn, silk, cord; drain traps [valves] of plastic; water-pipe valves of
plastic; valves, not of metal, other than parts of machines; staves of wood;
plastic key cards, not encoded; mats for infant playpens; saw horses; bed
casters, not of metal; furniture casters, not of metal; brush mountings;
chopping blocks [tables]; wind chimes [decoration]; bottle caps, not of
metal; bassinettes; tent pegs, not of metal; curtain rings; chests of drawers;
floating containers, not of metal; containers, not of metal [storage,
transport]; lecterns; dog kennels; bakers' bread baskets; baskets, not of
metal; trays, not of metal; bottle casings of wood; taps for casks, not of
metal; armchairs; hairdressers' chairs; deck chairs; hospital beds;
bedsteads of wood; beds; edgings of plastic for furniture; table tops;
coathooks, not of metal; curtain hooks; clothes hooks, not of metal; beds
for household pets; nesting boxes for household pets; ladders of wood or
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plastics; playpens for babies; dressmakers' dummies; air mattresses, not
for medical purposes; spring mattresses; mattresses; hydrostatic beds, not
for medical purposes; furniture of metal; office furniture; school furniture;
sleeping bags for camping; mobiles [decoration]; curtain rails; house
numbers, not of metal, non-luminous; barrel hoops, not of metal;
furniture; moldings for picture frames; furniture partitions of wood;
mother-of-pearl, unworked or semi-worked; mirror tiles; ambroid plates;
numberplates, not of metal; identity plates, not of metal; loading pallets,
not of metal; handling pallets, not of metal; transport pallets, not of metal;
head-rests [furniture]; stakes for plants or trees; trestles [furniture];
magazine racks; book rests [furniture]; stands for calculating machines;
flower-pot pedestals; baby changing mats; pet cushions; pillows;
cushions; air cushions, not for medical purposes; air pillows, not for
medical purposes; mats, removable, for sinks; racks [furniture]; library
shelves; shelves for filing-cabinets [furniture]; furniture shelves; comb
foundations for beehives; shelves for storage; wood ribbon; straw edgings;
towel closets [furniture]; hat stands; cask stands, not of metal; inflatable
publicity objects; counters [tables]; bedding, except linen; corks for
bottles; corks; sealing caps, not of metal; stair rods; standing desks;
embroidery frames; towel dispensers, fixed, not of metal; picture frames;
sections of wood for beehives; reservoirs, not of metal nor of masonry;
fodder racks; curtain rollers; tool handles, not of metal; knife handles, not
of metal; door handles, not of metal; scythe handles, not of metal; broom
handles, not of metal; knobs, not of metal; fishing baskets; writing desks;
seats of metal; benches [furniture]; vats, not of metal; honeycombs; sofas;
bungs, not of metal; statues of wood, wax, plaster or plastic; figurines
[statuettes] of wood, wax, plaster or plastic; oyster shells; silvered glass
[mirrors]; ambroid bars; umbrella stands; gun racks; carts for computers
[furniture]; dressing tables; washstands [furniture]; shelves for
typewriters; draughtman's tables; massage tables; tables of metal; baby
changing platforms; desks; tea carts; dinner wagons [furniture]; tables;
steps [ladders], not of metal; chairs [seats]; high chairs for babies; bins,
not of metal; placards of wood or plastics; footstools; crates; trolleys
[furniture]; straw plaits; boarding stairs, not of metal, mobile, for
passengers; straw mattresses; decorations of plastic for foodstuffs;
beehives; funerary urns; winding spools, not of metal, non-mechanical, for
flexible hoses; wax figures; door fittings, not of metal; coffin fittings, not
of metal; bed fittings, not of metal; furniture fittings, not of metal; window
fittings, not of metal; infant walkers; garment covers [storage]; stuffed
animals; stuffed birds; hinges, not of metal; easy chairs; poles, not of
metal; screens [furniture]; cupboards; filing cabinets; medicine cabinets;
meat chests, not of metal; plate racks; bamboo curtains; paper blinds;
slatted indoor blinds; woven timber blinds [furniture]; indoor window
blinds [shades] [furniture]; interior textile window blinds; fire screens,
domestic; yellow amber; lockers; bins of wood or plastic; chests for toys;
letter boxes, not of metal or masonry; bottle racks.
Klass 21: Autoclaves [pressure cookers], non-electric; indoor
aquaria; buckets; china ornaments; dishes; paper plates; vegetable dishes;
saucers; boxes for sweetmeats; bottles; carboys; busts of china, terra-cotta
or glass; vases; epergnes; fruit cups; waffle irons, non-electric; coolers [ice
pails]; buckets made of woven fabrics; whisks, non-electric, for household
purposes; cooking skewers, of metal; rails and rings for towels; clothing
stretchersbirdcages; funnels; signboards of porcelain or glass; candle
extinguishers; flower pots; chamber pots; glue-pots; cruets; decanters; tea
cosies; toothpick holders; napkin holders; holders for flowers and plants
[flower arranging]; shaving brush stands; toilet paper holders; ironing
boards; cutting boards for the kitchen; bread boards; strainers; containers
for household or kitchen use; kitchen containers; glass jars [carboys];
heat-insulated containers; heat insulated containers for beverages;
thermally insulated containers for food; glass flasks [containers]; frying
pans; closures for pot lids; ceramics for household purposes; majolica;
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; domestic grinders,
non-electric; cabarets [trays]; stew-pans; covers, not of paper, for flower
pots; cages for household pets; hot pots, not electrically heated; glass
bulbs [receptacles]; boot trees [stretchers]; napkin rings; poultry rings;
rings for birds; piggy banks; bread baskets, domestic; baskets for domestic
use; waste paper baskets; feeding troughs; mangers for animals; lunch
boxes; cookie jars; tea caddies; earthenware saucepans; mess-tins;
cauldrons; coffee percolators, non-electric; coffeepots, non-electric; coffee
grinders, hand-operated; fused silica [semi-worked product], other than
for building; beer mugs; tankards; rat traps; pot lids; aquarium hoods;
butter-dish covers; covers for dishes; cheese-dish covers; buttonhooks;
jugs; perfume burners; non-electric portable coolers (am.); watering cans;
insect traps; mixing spoons [kitchen utensils]; basting spoons, for kitchen
use; scoops [tableware]; pie servers; spatulas [kitchen utensils]; butter
dishes; noodle machines, hand-operated; pepper mills, hand-operated;
mills for domestic purposes, hand-operated; isothermic bags;
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confectioners' decorating bags [pastry bags]; mixers, manual [cocktail
shakers]; basins [bowls]; mosaics of glass, not for building; mouse traps;
cooking pot sets; nozzles for watering cans; spouts; nozzles for sprinkler
hose; fitted picnic baskets, including dishes; toilet cases; cookie [biscuit]
cutters; pastry cutters; sprinklers; sprinklers for watering flowers and
plants; chopsticks; cocktail stirrers; pepper pots; gloves for household
purposes; gardening gloves; plates to prevent milk boiling over; trays for
domestic purposes; trays for domestic purposes, of paper; lazy susans;
heaters for feeding bottles, non-electric; candlesticks; trivets [table
utensils]; coasters, not of paper and other than table linen; menu card
holders; knife rests for the table; flat-iron stands; egg cups; grill supports;
drinking troughs; powdered glass for decoration; pottery; pots; cooking
pots; painted glassware; tableware, other than knives, forks and spoons;
porcelain ware; crockery; crystal [glassware]; cosmetic utensils; toilet
utensils; trouser presses; cruet sets for oil and vinegar; spice sets; food
cooling devices, containing heat exchange fluids, for household purposes;
bottle openers; glove stretchers; bootjacks; crumb trays; tie presses;
clothes-pins; glass caps; powder compacts; perfume sprayers; powder
puffs; toilet paper dispensers; griddles [cooking utensils]; sifters
[household utensils]; drinking horns; shoe horns; candle rings; salad
bowls; sugar bowls; services [dishes]; coffee services [tableware]; liqueur
sets; tea services [tableware]; sieves [household utensils]; cinder sifters
[household utensils]; tea strainers; pipettes [wine-tasters]; siphons for
carbonated water; rolling pins, domestic; blenders, non-electric, for
household purposes; fruit presses, non-electric, for household purposes;
drinking straws; salt cellars; drinking vessels; vessels of metal for making
ices and iced drinks; refrigerating bottles; cups of paper or plastic; glass
[receptacles]; drinking glasses; statues of porcelain, earthenware, ceramic
or glass; figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthenware or glass;
glass for vehicle windows [semi-finished product]; plate glass [raw
material]; opal glass; opaline glass; glass incorporating fine electrical
conductors; enamelled glass; glass, unworked or semi-worked, except
building glass; glass wool other than for insulation; vitreous silica fibers
[fibres], not for textile use; fiberglass other than for insulation or textile
use; clothes racks, for drying; soup bowls; drying racks for washing;
basins [receptacles]; table plates; disposable table plates; graters
[household utensils]; insulating flasks; indoor terrariums [plant
cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; litter boxes [trays] for pets;
urns; aerosol dispensers, not for medical purposes; electric devices for
attracting and killing insects; sprinkling devices; utensils for household
purposes; kitchen utensils; cooking utensils, non-electric; strainers for
household purposes; coffee filters, non-electric; flasks; bottle gourds;
molds [kitchen utensils]; cake molds [moulds]; ice cube molds [moulds];
cookery molds [moulds]; deep fryers, non-electric; comb cases; bread
bins; fly catchers [traps or whisks]; teapots; kettles, non-electric; cups;
garlic presses [kitchen utensils]; ironing board covers, shaped; tea balls;
glass bowls; corkscrews; nest eggs, artificial; boxes of metal, for
dispensing paper towels; garbage cans; window-boxes; boxes of glass.
Klass 24: Frieze [cloth]; velvet; household linen; diapered
linen; bath linen, except clothing; bed linen; table linen, not of paper;
buckram; dimity; felt; gauze [cloth]; damask; jersey [fabric]; table
runners; drugget; shower curtains of textile or plastic; curtains of textile
or plastic; net curtains; zephyr [cloth]; banners; canvas for tapestry or
embroidery; bolting cloth; crepe [fabric]; crepon; marabouts [cloth];
furniture coverings of textile; fabrics for textile use; filtering materials of
textile; wall hangings of textile; non-woven textile fabrics; plastic material
[substitute for fabrics]; textile material; sleeping bags [sheeting]; moleskin
[fabric]; pillowcases; mattress covers; bed blankets; brocades;
handkerchiefs of textile; travelling rugs [lap robes]; coasters [table linen];
linings [textile]; hat linings, of textile, in the piece; curtain holders of
textile material; bed covers; bed covers of paper; coverings of plastic for
furniture; towels of textile; hemp cloth; gummed cloth, other than for
stationery; printers' blankets of textile; cloth; door curtains; bed clothes;
sheets [textile]; eiderdowns [down coverlets]; washing mitts; shrouds;
glass cloths [towels]; napkins, of cloth, for removing make-up; face towels
of textile; tablemats, not of paper; place mats, not of paper; serviettes of
textile; mosquito nets; calico; oilcloth for use as tablecloths; tablecloths,
not of paper; billiard cloth; taffeta [cloth]; ticks [mattress covers]; tick
[linen]; lingerie fabric; fabric, impervious to gases, for aeronautical
balloons; jute fabric; fabric for footwear; ramie fabric; esparto fabric;
rayon fabric; fiberglass fabrics, for textile use; adhesive fabric for
application by heat; linen cloth; upholstery fabrics; hemp fabric; lining
fabric for shoes; traced cloths for embroidery; chenille fabric; printed
calico cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics; silk fabrics for
printing patterns; woollen cloth; elastic woven material; fabric; fabric of
imitation animal skins; haircloth [sackcloth]; cheese cloth; tulle; flags, not
of paper; flannel [fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth]; covers for
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cushions; fitted toilet lid covers of fabric; covers [loose] for furniture;
pillow shams; cheviots [cloth]; silk [cloth]; labels of cloth.
Klass 25: Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underclothing;
sweat-absorbent underclothing [underwear]; berets; overalls; boas
[necklets]; teddies [undergarments]; half-boots; ski boots; boots for
sports; breeches for wear; trousers; football boots; brassieres; detachable
collars; collars [clothing]; shirt yokes; veils [clothing]; gabardines
[clothing]; galoshes; neckties; ascots; leg warmers; gaiters; boot uppers;
corselets; jerseys [clothing]; vests; singlets; hosiery; heels; pants; hoods
[clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for clothing; collar protectors;
cap peaks; tights; slips [undergarments]; combinations [clothing]; wet
suits for water-skiing; bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits;
bathing suits; masquerade costumes; beach clothes; jackets [clothing];
stuff jackets [clothing]; fishing vests; leggings [trousers]; liveries;
camisoles; cuffs; short-sleeve shirts; mantillas; coats; sleep masks; furs
[clothing]; mittens; miters [hats]; muffs [clothing]; footmuffs, not
electrically heated; heelpieces for footwear; bibs, not of paper; fur stoles;
ear muffs [clothing]; socks; beach shoes; sports shoes; footwear; paper
clothing; outerclothing; ready-made clothing; motorists' clothing; cyclists'
clothing; clothing for gymnastics; clothing of imitations of leather;
clothing of leather; uniforms; clothing; fittings of metal for footwear;
maniples; overcoats; parkas; pelerines; gloves [clothing]; ski gloves;
pyjamas; bathing trunks; shirt fronts; scarfs; pocket squares; dresses;
waterproof clothing; headbands [clothing]; garters; sock suspenders;
stocking suspenders; ready-made linings [parts of clothing]; dress shields;
soles for footwear; suspenders; lace boots; ponchos; girdles; belts
[clothing]; money belts [clothing]; layettes [clothing]; non-slipping
devices for footwear; pullovers; heelpieces for stockings; welts for
footwear; chasubles; shirts; wooden shoes; sandals; bath sandals; boots;
sarongs; jumper dresses; saris; sweaters; footwear uppers; inner soles; bath
slippers; togas; knitwear [clothing]; underpants; gymnastic shoes;
slippers; shoes; skull caps; turbans; headgear for wear; aprons [clothing];
tee-shirts; dressing gowns; bath robes; top hats; tips for footwear;
stockings; sweat-absorbent stockings; shawls; caps [headwear]; paper hats
[clothing]; shower caps; bathing caps; sashes for wear; studs for football
boots; hats; babies' pants [clothing]; gaiter straps; pelisses; esparto shoes
or sandals; skirts; petticoats; skorts.
Klass 28: Arcade video game machines; video game
machines; gaming machines for gambling; amusement machines,
automatic and coin-operated; toy vehicles; swimming pools [play articles];
trampolines; novelties for parties, dances [party favors, favours]; scratch
cards for playing lottery games; starting blocks for sports; body boards;
skating boots with skates attached; dolls' feeding bottles; stationary
exercise bicycles; creels [fishing traps]; shuttlecocks; spinning tops [toys];
jigsaw puzzles; clay pigeons [targets]; punching bags; bite sensors
[fishing tackle]; hang gliders; flying discs [toys]; discuses for sports; dolls'
houses; dominoes; swimming kick boards; surfboards; spring boards
[sports articles]; skateboards; sailboards; chessboards; checkerboards;
darts; Christmas trees of synthetic material; cups for dice; swimming
jackets; ascenders [mountaineering equipment]; kites; toys; toys for
domestic pets; stuffed toys; plush toys; mobiles [toys]; practical jokes
[novelties]; parlor games; board games; ring games; games; building
games; kaleidoscopes; bladders of balls for games; rosin used by athletes;
edges of skis; bingo cards; playing cards; fairground ride apparatus; reels
for fishing; rocking horses; swings; skittles; ninepins; billiard cues; golf
clubs; hockey sticks; seal skins [coverings for skis]; bells for Christmas
trees; dolls' rooms; confetti; explosive bonbons [christmas crackers]; ice
skates; roller skates; in-line roller skates; dice; paintballs [sports
apparatus]; ski bindings; dolls' beds; roulette wheels; fish hooks; building
blocks [toys]; dolls; flippers for swimming; lines for fishing; gut for
fishing; bows for archery; skis; waterskis; surf skis; mah-jong; wax for
skis; hunting game calls; marionettes; toy masks; theatrical masks;
fencing masks; masts for sailboards; teddy bears; chalk for billiard cues;
targets; electronic targets; scale model kits [toys]; scale model vehicles;
balls for games; artificial fishing bait; billiard table cushions; knee guards
[sports articles]; billiard cue tips; elbow guards [sports articles]; dolls'
clothes; fencing weapons; twirling batons; paragliders; pachinkos;
baseball gloves; boxing gloves; golf gloves; gloves for games; batting
gloves [accessories for games]; fencing gauntlets; piñatas; toy pistols; air
pistols [toys]; detonating caps [toys]; caps for pistols [toys]; rattles
[playthings]; horseshoe games; candle holders for christmas trees;
christmas tree stands; sole coverings for skis; floats for bathing and
swimming; floats for fishing; portable games with liquid crystal displays;
swimming belts; decoys for hunting or fishing; scent lures for hunting or
fishing; archery implements; kite reels; soap bubbles [toys]; divot repair
tools [golf accessories]; billiard markers; protective paddings [parts of
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sports suits]; bats for games; surfboard leashes; harness for sailboards;
weight lifting belts [sports articles]; sling shots [sports articles]; rollers for
stationary exercise bicycles; harpoon guns [sports articles]; scooters
[toys]; sleighs [sports articles]; bob-sleighs; butterfly nets; landing nets for
anglers; nets for sports; tennis nets; bite indicators [fishing tackle];
scrapers for skis; slot machines [gaming machines]; appliances for
gymnastics; quoits; bar-bells; climbers' harness; fishing tackle; artificial
snow for christmas trees; snowshoes; snowboards; clay pigeon traps;
billiard tables; coin-operated billiard tables; tables for table tennis; tables
for indoor football; strings for rackets; gut for rackets; cricket bags; golf
bags, with or without wheels; slides [playthings]; radio-controlled toy
vehicles; body-building apparatus; machines for physical exercises;
backgammon games; men's athletic supporters [sports articles]; rods for
fishing; ornaments for christmas trees, except illumination articles and
confectionery; tennis ball throwing apparatus; conjuring apparatus;
apparatus for games; bowling apparatus and machinery; counters [discs]
for games; chips for gambling; bags especially designed for skis and
surfboards; marbles for games; billiard balls; playing balls; play balloons;
paintballs [ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; snow
globes; chess games; checkers [games]; poles for pole vaulting; paper
party hats; shin guards [sports articles]; camouflage screens [sports
articles]; chest expanders [exercisers].
Klass 35: Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agencies; commercial information
agencies; advertising agencies; cost price analysis; rental of advertising
space; business auditing; employment agencies; computerized file
management; accounting; invoicing; business efficiency expert services;
demonstration of goods; transcription; opinion polling; marketing studies;
business information; commercial information and advice for consumers
[consumer advice shop]; business investigations; business research;
marketing research; personnel recruitment; business management and
organization consultancy; business organization consultancy; business
management consultancy; personnel management consultancy;
professional business consultancy; layout services for advertising
purposes; marketing; business management of performing artists; business
management of sports people; news clipping services; updating of
advertising material; word processing; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; arranging newspaper subscriptions
for others; organization of fashion shows for promotional purposes;
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop
window dressing; business appraisals; payroll preparation; data search in
computer files for others; sponsorship search; business management
assistance; commercial or industrial management assistance; presentation
of goods on communication media, for retail purposes; economic
forecasting; auctioneering; sales promotion for others; production of
advertising films; office machines and equipment rental; rental of
advertising time on communication media; publicity material rental; rental
of vending machines; rental of photocopying machines; publication of
publicity texts; radio advertising; outdoor advertising; distribution of
samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising;
writing of publicity texts; advertising; on-line advertising on a computer
network; advertising by mail order; television advertising; document
reproduction; compilation of statistics; compilation of information into
computer databases; business inquiries; systemization of information into
computer databases; advisory services for business management; tax
preparation; drawing up of statements of accounts; publicity columns
preparation; telemarketing services; psychological testing for the selection
of personnel; business management of hotels; commercial administration
of the licensing of the goods and services of others; administrative
processing of purchase orders; public relations; modelling for advertising
or sales promotion; typing; relocation services for businesses; price
comparison services; secretarial services; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses]; shorthand;
outsourcing services [business assistance]; telephone answering for
unavailable subscribers; photocopying services.
Klass 36: Credit bureaux; debt collection agencies; real estate
agencies; financial analysis; renting of apartments; leasing of real estate;
rental of offices [real estate]; leasing of farms; hire-purchase financing;
savings bank services; accommodation bureaux [apartments]; rent
collection; issuing of travellers' checks [cheques]; issuance of credit cards;
issue of tokens of value; capital investments; insurance information;
financial information; clearing, financial; insurance consultancy; financial
consultancy; stock exchange quotations; lending against security; business
liquidation services, financial; brokerage; financial management;
exchanging money; home banking; debit card services; credit card
services; factoring; organization of collections; antique appraisal;
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jewellery appraisal; financial evaluation of standing timber; stamp
appraisal; real estate appraisal; numismatic appraisal; art appraisal;
financial evaluation of wool; financial evaluation [insurance, banking, real
estate]; repair costs evaluation [financial appraisal]; electronic funds
transfer; bail-bonding; securities brokerage; housing agents; brokerage of
carbon credits; insurance brokerage; loans [financing]; pawnbrokerage;
check [cheque] verification; charitable fund raising; financial
sponsorship; mortgage banking; instalment loans; insurance underwriting;
life insurance underwriting; health insurance underwriting; accident
insurance underwriting; marine insurance underwriting; fire insurance
underwriting; apartment house management; real estate management;
actuarial services; banking; retirement payment services; fiduciary;
provident fund services; customs brokerage; mutual funds; financing
services; safe deposit services; deposits of valuables; fiscal assessments.
Klass 37: Asphalting; drilling of deep oil or gas-wells;
drilling of wells; rebuilding engines that have been worn or partially
destroyed; rebuilding machines that have been worn or partially destroyed;
retreading of tires [tyres]; vulcanization of tires [tyres] [repair]; building
sealing; linen ironing; pressing of clothing; disinfecting; rat
exterminating; mining extraction; refilling of toner cartridges; knife
sharpening; building insulating; repair information; construction
information; bricklaying; riveting; construction consultation; varnishing;
re-tinning; scaffolding; road paving; car wash; window cleaning; vehicle
wash; building construction supervision; upholstering; renovation of
clothing; rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; sanding; pumicing;
strong-room maintenance and repair; vehicle maintenance; paper hanging;
painting or repair of signs; cleaning of buildings [exterior surface]; vehicle
polishing; vehicle breakdown assistance [repair]; mending clothing; rental
of bulldozers; rental of road sweeping machines; rental of cleaning
machines; rental of cranes [construction equipment]; rental of
construction equipment; rental of excavators; plumbing; masonry; cabinet
making [repair]; roofing services; painting, interior and exterior; carpentry
services; underwater repair; plastering; quarrying services; repair of
security locks; umbrella repair; parasol repair; motor vehicle maintenance
and repair; burner maintenance and repair; film projector repair and
maintenance; airplane maintenance and repair; safe maintenance and
repair; clock and watch repair; pump repair; upholstery repair; shoe repair;
clothing repair; photographic apparatus repair; furniture restoration;
restoration of musical instruments; restoration of works of art; vehicle
lubrication [greasing]; demolition of buildings; warehouse construction
and repair; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; washing;
washing of linen; pipeline construction and maintenance; pier breakwater
building; underwater construction; harbour construction; factory
construction; building of fair stalls and shops; construction; shipbuilding;
cleaning of buildings [interior]; street cleaning; vermin exterminating,
other than for agriculture; artificial snow-making services; laundering;
installation of doors and windows; irrigation devices installation and
repair; elevator installation and repair; heating equipment installation and
repair; burglar alarm installation and repair; furnace installation and
repair; telephone installation and repair; air conditioning apparatus
installation and repair; fire alarm installation and repair; freezing
equipment installation and repair; electric appliance installation and
repair; kitchen equipment installation; installation, maintenance and repair
of computer hardware; machinery installation, maintenance and repair;
office machines and equipment installation, maintenance and repair;
interference suppression in electrical apparatus; swimming-pool
maintenance; furniture maintenance; chimney sweeping; boiler cleaning
and repair; cleaning of clothing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper
cleaning; leather care, cleaning and repair; fur care, cleaning and repair.
Klass 38: News agencies; wireless broadcasting; television
broadcasting; cable television broadcasting; electronic bulletin board
services [telecommunications services]; information about
telecommunication; providing user access to global computer networks;
providing access to databases; providing internet chatrooms; providing
telecommunications connections to a global computer network; providing
telecommunication channels for teleshopping services; transmission of
greeting cards online; message sending; computer aided transmission of
messages and images; transmission of telegrams; transmission of digital
files; electronic mail; rental of message sending apparatus; rental of access
time to global computer networks; rental of modems; rental of
telecommunication equipment; rental of telephones; rental of facsimile
apparatus; radio broadcasting; communications by fiber [fibre] optic
networks; cellular telephone communication; communications by
computer terminals; satellite transmission; communications by telegrams;
communications by telephone; facsimile transmission; paging services
[radio, telephone or other means of electronic communication];
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teleconferencing services; telex services; voice mail services;
telecommunications routing and junction services; telegraph services;
telephone services.
Klass 39: Motor coach rental; boat rental; aircraft rental;
parking place rental; booking of seats for travel; travel reservation;
transport reservation; towing; bottling services; water distribution;
launching of satellites for others; traffic information; transportation
information; rescue operations [transport]; arranging of cruises; arranging
of travel tours; hauling; carting; removal services; transport of travellers;
passenger transport; refloating of ships; vehicle breakdown assistance
[towing]; shipbrokerage; transport brokerage; car rental; railway truck
rental; rental of diving bells; rental of diving suits; rental of motor racing
cars; railway coach rental; rental of wheelchairs; horse rental; rental of
freezers; vehicle rental; electricity distribution; distribution of energy;
ice-breaking; piloting; water supplying; escorting of travellers; ambulance
transport; streetcar transport; transport by pipeline; operating canal locks;
car parking; chauffeur services; pleasure boat transport; salvaging; salvage
of ships; underwater salvage; sightseeing [tourism].
Klass 41: Modelling for artists; academies [education]; rental
of sports grounds; rental of tennis courts; lending libraries; booking of
seats for shows; videotaping; physical education; discotheque services;
animal training; dubbing; gambling; publication of books; education
information; recreation information; entertainment information; movie
studios; health club services [health and fitness training]; night clubs;
layout services, other than for advertising purposes; microfilming;
videotape editing; production of radio and television programmes;
music-halls; production of music; game services provided on-line from a
computer network; providing on-line electronic publications, not
downloadable; religious education; gymnastic instruction; correspondence
courses; practical training [demonstration]; organization of balls;
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; providing
recreation facilities; arranging and conducting of colloquiums; arranging
and conducting of congresses; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of
workshops [training]; arranging and conducting of seminars; arranging
and conducting of symposiums; organization of competitions [education
or entertainment]; arranging of beauty contests; operating lotteries;
organization of fashion shows for entertainment purposes; organization of
shows [impresario services]; organization of sports competitions;
vocational guidance [education or training advice]; amusement parks;
sign language interpretation; television entertainment; bookmobile
services; vocational retraining; providing karaoke services; providing golf
facilities; providing sports facilities; providing amusement arcade
services; cinema presentations; presentation of live performances; theatre
productions; conducting fitness classes; educational examination; timing
of sports events; videotape film production; film production, other than
advertising films; rental of audio equipment; rental of camcorders; rental
of video cassette recorders; rental of videotapes; rental of show scenery;
rental of sound recordings; toy rental; rental of movie projectors and
accessories; rental of cine-films; games equipment rental; rental of
stadium facilities; rental of lighting apparatus for theatrical sets or
television studios; rental of radio and television sets; rental of skin diving
equipment; rental of sports equipment, except vehicles; rental of stage
scenery; electronic desktop publishing; publication of electronic books
and journals online; publication of texts, other than publicity texts; radio
entertainment; entertainer services; amusements; writing of texts, other
than publicity texts; zoological garden services; news reporters services;
party planning [entertainment]; music composition services; subtitling;
holiday camp services [entertainment]; disc jockey services; personal
trainer services [fitness training]; providing casino facilities [gambling];
calligraphy services; club services [entertainment or education]; providing
museum facilities [presentation, exhibitions]; educational services;
orchestra services; translation; scriptwriting services; ticket agency
services [entertainment]; coaching [training]; sport camp services;
recording studio services; language interpreter services; nursery schools;
photography; photographic reporting; circuses; boarding schools;
production of shows.
Klass 42: Water analysis; computer system analysis;
handwriting analysis [graphology]; chemical analysis; architecture;
recovery of computer data; industrial design; graphic arts design;
computer virus protection services; technical project studies; oil-field
surveys; geological surveys; engineering; installation of computer
software; meteorological information; material testing; textile testing;
bacteriological research; biological research; geological research; research
in the field of environmental protection; cosmetic research; mechanical
research; chemical research; research and development of new products
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for others; analysis for oil-field exploitation; underwater exploration;
technical research; calibration [measuring]; consultancy in the design and
development of computer hardware; architectural consultation; computer
software consultancy; oil-well testing; quality control; vehicle
roadworthiness testing; land surveying; dress designing; updating of
computer software; monitoring of computer systems by remote access;
maintenance of computer software; authenticating works of art; design of
interior decor; quality valuation of standing timber; quality evaluation of
wool; digitization of documents [scanning]; conversion of data or
documents from physical to electronic media; urban planning; provision
of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon
offsetting; providing search engines for the internet; data conversion of
computer programs and data [not physical conversion]; computer system
design; rental of web servers; computer rental; rental of computer
software; geological prospecting; oil prospecting; hosting computer sites
[web sites]; duplication of computer programs; construction drafting;
computer software design; cloud seeding; consultancy in the field of
energy-saving; creating and maintaining web sites for others; computer
programming; chemistry services; packaging design; scientific laboratory
services; styling [industrial design]; physics [research]; surveying.
Klass 43: Accommodation bureaux [hotels, boarding;
houses]; rental of temporary accommodation; rental of meeting rooms;
tourist homes; hotel reservations; boarding house bookings; temporary
accommodation reservations; hotels; retirement homes; motels; boarding
houses; boarding for animals; rental of cooking apparatus; rental of chairs,
tables, table linen, glassware; rental of tents; rental of transportable
buildings; rental of drinking water dispensers; holiday camp services
[lodging]; providing campground facilities; day-nurseries [crèches].
Klass 44: Public baths for hygiene purposes; turkish baths;
hospitals; rehabilitation for substance abuse patients; landscape design;
convalescent homes; nursing homes; wreath making; hair implantation;
pharmacy advice; aromatherapy services; manicuring; chiropractics;
massage; horticulture; artificial insemination services; hairdressing salons;
midwife services; veterinary assistance; dentistry; medical assistance; tree
planting for carbon offsetting purposes; medical equipment rental; rental
of sanitation facilities; farming equipment rental; aerial and surface
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; animal breeding;
gardening; landscape gardening; beauty salons; sanatoriums; blood bank
services; health care; flower arranging; tattooing; vermin exterminating for
agriculture, horticulture and forestry; weed killing; health spa services;
aquaculture services; visagists' services; medical clinic services; opticians'
services; plant nurseries; in vitro fertilization services; services of a
psychologist; sauna services; solarium services; telemedicine services;
therapy services; pharmacists' services to make up prescriptions; nursing,
medical; lawn care; animal grooming; pet grooming; physical therapy;
plastic surgery; tree surgery; hospices; health centers.
Klass 45: Marriage agencies; detective agencies; night
guards; adoption agency services; arbitration services; rental of safes;
undertaking; lost property return; genealogical research; legal research;
security consultancy; intellectual property consultancy; intellectual
property watching services; monitoring of burglar and security alarms;
crematorium services; licensing of intellectual property; licensing of
computer software [legal services]; organization of religious meetings;
opening of security locks; guards; planning and arranging of wedding
ceremonies; missing person investigations; litigation services; baby
sitting; pet sitting; baggage inspection for security purposes; inspection
of factories for safety purposes; evening dress rental; rental of fire
extinguishers; clothing rental; rental of fire alarms; registration of domain
names [legal services]; personal background investigations; fire-fighting;
escorting in society [chaperoning]; horoscope casting; copyright
management; dating services; alternative dispute resolution services;
house sitting; mediation; funerals; personal body guarding.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/50

(730)

Omanik: UNICREDIT FOUNDATION
Via San Protaso, 3, I-20121 Milano, IT
(511)10 Klass: 43, 44, 45
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/50

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1186750
R201400018
28.06.2013

(540)

UNICREDIT FOUNDATION

1187326
R201400028
11.02.2013

(540)

(591)
(730)

(511)10

Värvide loetelu: sinine, valge.
Omanik: RUBUN GLOBAL CORP.
33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB103 Road
Town, Tortola, VG
Klass 3: Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Klass 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
Klass 16: Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes); printers'
type; printing blocks.
Klass 18: Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal skins, hides;
trunks; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and
saddlery.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/50

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

Rahvusvah reg nr
1187605
Rahvusvah reg jrk
R201400039
Rahvusvah reg kuup
21.06.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
201304805 (320) 18.04.2013 (330) NO

(540)

intra
(730)
(511)10

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

Omanik: Intra AS
N-7563 Malvik, NO
Klass 6: Storage containers of metal, fixed towel dispensers

of metal.

Klass 11: Cookers, refrigerators, toilets (water-closets),
urinals (sanitary fixtures).
Klass 21: Garbage containers for storage or transport, made
of metal.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/51
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Rahvusvah reg nr
1187686
Rahvusvah reg jrk
R201400043
Rahvusvah reg kuup
22.08.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30 2013 021 069.7/30 (320) 08.03.2013 (330) DE

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
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1188657
R201400070
25.09.2013

(540)

(540)

MEMO
(730)
(511)10

Omanik: Eckes-Granini Group GmbH
Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm, DE
Klass 29: Eggs.
Klass 32: Beers; mineral waters and aerated waters; syrups

and other preparations for making beverages.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/51

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

Rahvusvah reg nr
1188464
Rahvusvah reg jrk
R201400062
Rahvusvah reg kuup
11.07.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
M-13-784 (320) 08.07.2013 (330) LV

(540)

(730)

Omanik: Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu “Evropeyskie krepezhnye
technologii”
TE, 17-11, ul. Lnykova, 220104 g. Minsk, BY
(511)10 Klass: 6, 7, 8, 11, 12, 35, 37
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/51

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

Rahvusvah reg nr
1190373
Rahvusvah reg jrk
R201400136
Rahvusvah reg kuup
02.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
651425 (320) 12.08.2013 (330) CH

(540)

(591)
(730)
(511)10

Värvide loetelu: roheline, sinine, hall.
Omanik: VEHICLES GAS SYSTEMS, SIA
Br§v§bas gatve 402a-98, LV-1024 R§ga, LV
Klass 7: Liquefied gas systems and other alternative fuel

systems for land vehicles and parts thereof, including vaporizers, pressure
regulators, injectors, filters and closing valves.
Klass 12: Liquefied petroleum gas tanks for vehicles.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/51
(730)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
1188498
Rahvusvah reg jrk
R201400065
Rahvusvah reg kuup
23.10.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
M-13-974 (320) 29.08.2013 (330) LV

(540)

PRIMEKSS
(730)

Omanik: PRIMETEH, AS
Šmerja iela 3, LV-1006 R§ga, LV
(511)10 Klass: 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2013/51

Omanik: Triumph Intertrade AG
Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, CH
(511)10 Klass: 25, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/3

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1190797
R201400151
04.07.2013

(540)

(730)

Omanik: Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostju “AESP”
bl. 1, 9, Staromonetniy pereulok,
RU-109017 Moscow, RU

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

(511)10 Klass 37: Asphalting; drilling of wells; rebuilding engines
that have been worn or partially destroyed; rebuilding machines that have
been worn or partially destroyed; retreading of tires [tyres]; vulcanization
of tires [tyres] [repair]; building sealing; damp-proofing [building]; linen
ironing; pressing of clothing; disinfecting; rat exterminating; mining
extraction; knife sharpening; building insulating; construction
information; bricklaying; riveting; varnishing; re-tinning; scaffolding;
road paving; car wash; motor vehicle wash; window cleaning; vehicle
wash; upholstering; building construction supervision; renovation of
clothing; anti-rust treatment for vehicles; strong-room maintenance and
repair; vehicle maintenance; paper hanging; wallpapering; painting or
repair of signs; cleaning of buildings [exterior surface]; vehicle polishing;
rental of road sweeping machines; rental of cleaning machines; rental of
construction equipment; rental of cranes [construction equipment]; rental
of excavators; rental of bulldozers; plumbing; masonry; roofing services;
painting, interior and exterior; underwater repair; cabinet making [repair];
plastering; quarrying services; umbrella repair; parasol repair; motor
vehicle maintenance and repair; burner maintenance and repair; film
projector repair and maintenance; airplane maintenance and repair; safe
maintenance and repair; clock and watch repair; upholstery repair; pump
repair; shoe repair; clothing repair; vehicle breakdown assistance [repair];
photographic apparatus repair; furniture restoration; vehicle greasing;
vehicle lubrication; demolition of buildings; warehouse construction and
repair; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; washing;
washing of linen; pipeline construction and maintenance; pier breakwater
building; underwater construction; harbour construction; factory
construction; building of fair stalls and shops; construction; shipbuilding;
cleaning of buildings [interior]; street cleaning; vermin exterminating,
other than for agriculture; artificial snow-making services; irrigation
devices installation and repair; elevator installation and repair; lift
installation and repair; heating equipment installation and repair; furnace
installation and repair; air conditioning apparatus installation and repair;
freezing equipment installation and repair; kitchen equipment installation;
furniture maintenance; chimney sweeping; boiler cleaning and repair;
cleaning of clothing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper cleaning;
leather care, cleaning and repair; fur care, cleaning and repair.
Klass 42: Architecture; graphic art design; technical project
studies; engineering; material testing; research and development of new
products for others; technical research; calibration [measuring];
architectural consultation; design of interior decor; construction drafting;
styling [industrial design]; surveying.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/3

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1190993
R201400160
30.07.2013

(540)

(591)
(730)

(511)10
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Värvide loetelu: tumesinine, roheline.
Omanik: Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou “Pegas Touristik”
etazh 5, dom 53, Leningradsky prospect,
RU-125993 MOSKVA, RU
Klass 39: Intermediary services or tourist information

services (except for reserving hotels, boarding houses), in connection with
travel information and transport information including information on
service prices, timetables and means of transport.
Klass 41: Sporting and cultural activities; club services
(entertainment); health club services; bowling alleys; providing billiard
rooms; entertainer services in particular singers and dancers.
Klass 43: Restaurant services; temporary accommodation;
hotel reservations, rental of temporary accommodation; temporary
accommodation reservations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/4

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

Rahvusvah reg nr
1192418
Rahvusvah reg jrk
R201400214
Rahvusvah reg kuup
21.10.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
M-13-1205 (320) 21.10.2013 (330) LV

(540)

LOC-WATCH
(730)

Omanik: DEEP, SIA
ânijas iela 38-14, LV-1084 R§ga, LV
(511)10 Klass: 9, 38, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/6

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1192563
R201400217
29.08.2013

(540)

(730)

O ma nik: SHE NZHEN SONGMAT AI
TECHNOLOGY PLASTIC ELECTRONIC
FACTORY
4/F, Building A7, No.1 Laodong Industrial Zone,
Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN, CN
(511)10 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/6

(111) Rahvusvah reg nr
1192564
(210) Rahvusvah reg jrk
R201400218
(151) Rahvusvah reg kuup
09.08.2013
(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 81690
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 5
(310) 81691
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 29
(310) 81692
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 30
(310) 81693
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 31
(310) 81694
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 32
(310) 81695
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 35
(310) 81696
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 39
(310) 81697
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 40
(310) 81698
(320) 28.05.2013 (330) CY
kl 43
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(540)

3/2014

(730)

Omanik: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Yaroslavskiy zavod diselnoy apparatouri”
prospekt Mashinostroiteley, 81,
RU-150051 g. Yaroslavl, RU
(511)10 Klass: 7, 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/6

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1192798
R201400224
14.10.2013

(540)

(730)

Omanik: POMIDORA INVESTMENT LIMITED
4 Diagora, Kennia Building, Office 301,
CY-1097 Nicosia, CY
(511)10 Klass: 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/6

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1192638
R201400219
25.11.2013

(730)

Omanik: Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu “Evropeyskie krepezhnye
tekhnologii”
TE, ul. Lynkova 17-11, 220104 Minsk, BY
(511)10 Klass: 8
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/6

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1193250
R201400244
30.09.2013

(540)

FiboTec

(540)

(730)

Omanik: sia Abrasives Industries AG
CH-8501 Frauenfeld, CH
(511)10 Klass: 3, 7, 8
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/6
(730)
(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1192746
R201400220
30.07.2013

Omanik: Subsidiary Enterprise “BOOK CLUB”
“FAMILY LEISURE CLUB”
prospekt Haharina 20-A, Kharkiv 61140, UA
(511)10 Klass 41: Amusements.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/7

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1193251
R201400245
30.09.2013

(540)

BOOK CLUB
(730)

Omanik: Subsidiary Enterprise “BOOK CLUB”
“FAMILY LEISURE CLUB”
prospekt Haharina 20-A, Kharkiv 61140, UA
(511)10 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

kus registreering on avaldatud: 2014/7

(111)
(210)
(151)
(891)

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

67

3/2014
(540)

1193253
R201400821
13.08.2013
23.03.2014

(540)

Proenzi BodyFIX
(730)

Omanik: WALMARK, a.s.
Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec, CZ
(511)10 Klass: 5, 10
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)
(891)

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

1193261
R201400822
22.10.2013
23.03.2014

(540)

Tammex
(730)

Omanik: WALMARK, a.s.
Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec, CZ
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

(591)
(730)
(511)10

Värvide loetelu: valge, sinine, tumesinine,
helesinine, helepruun ja hall.
Omanik: UAB “LITRADA”
Vilniaus g. 44, LT-76251 SIAULIAI, LT
Klass 29: Meat jellies; jellies for food; fruit jellies; edible

fats; fruit-based snack food; charcuterie; raisins; kephir [milk beverage];
black pudding [blood sausage]; meat, tinned [canned (Am.)]; vegetables,
tinned [canned (Am.)]; fish, tinned [canned (Am.)]; fruits, tinned [canned
(Am.)]; bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; buttercream;
margarine; butter; edible oils; milk; meat; meat, preserved; vegetables,
preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; potato fritters; olives,
preserved; nuts, prepared; foods prepared from fish; processed seeds;
sausages; preparations for making soup; tripe; soups; cheese; fruit,
preserved; potato chips; eggs.
Klass 30: Mustard; ketchup [sauce]; sugar; cooking salt; tea.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/7

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1193707
R201400262
05.07.2013

(540)

1193394
R201400247
30.09.2013

(540)

(730)
(730)

Omanik: Subsidiary Enterprise “BOOK CLUB”
“FAMILY LEISURE CLUB”
prospekt Haharina 20-A, Kharkiv 61140, UA
(511)10 Klass 41: Amusements.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/7

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1193606
R201400257
05.12.2013

(511)10

Omanik: Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu “Varton”
ul. Dorogobuzhskaya, 14, stroenie 6,
RU-121354 g.Moskva, RU
Klass 9: Optical lenses; lens hoods.
Klass 11: Lamp globes; lights, electric, for christmas trees;

acetylene flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; germicidal lamps
for purifying air; projector lamps; lamps for directional signals of
automobiles; light bulbs for directional signals for vehicles; arc lamps;
laboratory lamps; oil lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical
purposes; miners' lamps; electric lamps; chandeliers; luminous house
numbers; lamp reflectors; lighting apparatus and installations; light
diffusers; lamps; standard lamps; ceiling lights; discharge tubes, electric,
for lighting; lamp chimneys; luminous tubes for lighting; cycle lights;
lights for vehicles; pocket searchlights; lanterns for lighting; light-emitting
diodes [led] lighting apparatus.
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Klass 35: Advertising agencies; cost price analysis; personnel
recruitment; updating of advertising material; word processing;
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes;
arranging newspaper subscriptions for others; shop window dressing;
bill-posting; outdoor advertising; distribution of samples; dissemination
of advertising matter; direct mail advertising; writing of publicity texts;
advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by
mail order; television advertising; television commercials; document
reproduction; compilation of statistics; compilation of information into
computer databases; business inquiries.

3/2014

(540)

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/7

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

Rahvusvah reg nr
1193834
Rahvusvah reg jrk
R201400263
Rahvusvah reg kuup
20.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2013723612 (320) 11.07.2013 (330) RU

(540)
(591)

(730)

(511)10

Värvide loetelu: valge, must, punane, roosa,
helekollane, kollane, heleroheline, roheline,
helepruun, pruun ja helesinine.
Omanik: Nemiroff Intellectual Property
Establishment
Staedtle 31, FL-9490 Vaduz, LI
Klass 33: Aperitifs; vodka; digestives (liqueurs and alcoholic

beverages); cocktails; alcoholic beverages, except beers; alcoholic
beverages containing fruit; spirits; distilled beverages; alcohol extracts;
fruit alcohol extracts; spirit essences.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/8

(111)
(210)
(151)
(591)

(730)

(511)10

Värvide loetelu: valge, must, violetne,
helekollane, tumekollane, heleroheline, roheline,
helepruun ja pruun.
Omanik: Nemiroff Intellectual Property
Establishment
Staedtle 31, FL-9490 Vaduz, LI
Klass 33: Aperitifs; vodka; digestives (liqueurs and alcoholic

beverages); cocktails; alcoholic, beverages, except beers; spirits; distilled
beverages; alcohol extracts; spirits essences.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/7

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

Rahvusvah reg nr
1193883
Rahvusvah reg jrk
R201400273
Rahvusvah reg kuup
20.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2013723613 (320) 11.07.2013 (330) RU

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1193921
R201400274
30.09.2013

(540)

(730)

Omanik: Subsidiary Enterprise “BOOK CLUB”
“FAMILY LEISURE CLUB”
prospekt Haharina 20-A, Kharkiv 61140, UA
(511)10 Klass: 16, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/8

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1194392
R201400286
22.08.2013
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Värvide loetelu: sinine ja roheline.
Omanik: Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu “ALTEROS”
ul. Samokatnaya, 2, str. 1, RU-109033 Moskva,
RU
(511)10 Klass: 3, 5, 16, 21
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/8

(540)

(111)
(210)
(151)

(730)

(591)
(730)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1194452
R201400287
26.11.2013

(511)10

(540)

ATMO
(730)
(511)

10

Omanik: ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg, DE
Klass 1: Chemicals, namely test sprays or test aerosols for

smoke sensors or smoke alarms or for gas sensors or gas alarms.
Klass 9: Presence, smoke, gas, heat and fire sensors and
alarms, oxygen sensors and alarms, carbon monoxide sensors and alarms,
carbon dioxide sensors and alarms; motion detectors, infrared sensors and
alarms, dimmer switches, intruder alarms, acoustic sensors and switches,
signal lamps, electric and optical alarm systems and alarm display devices,
acoustic signallers, in particular alarm sirens; temperature measurement
devices and temperature display devices, moisture measurement devices
and moisture display devices, odour measurement devices and odour
display devices; combined sensors for temperature, moisture, brightness,
presence, smoke, gas, odour, motion or fire; electric transformers, power
surge protection equipment and fuses, anti-interference devices, key
buttons, switches, radio switches and radio switch systems, dimmers,
timer switches, chargers for electric accumulators; electric and electronic
safety apparatus and installations for fire protection, fire extinguishers,
fire blankets, fire ladders, clothing for protection against fire; answering
machines; electric door bells and door bell systems, release buzzers, the
aforesaid goods also electrically/electronically remote controlled, for
private household purposes, for multi-dwelling buildings and for industrial
use, remote controls for these goods in this class; remote controls for
lights, lamps, house number lights, spotlights, halogen spotlights,
decorative lighting, exterior lights and interior lights; installation material
and mounting material for electric and electronic devices;
surface-mounted and flush boxes for sockets and switches, sockets,
cables, wire connectors, fuses, residual current devices; electronic controls
and remote controls and control switches for lighting systems, awnings,
roller blinds, jalousies, skylights, saunas, steam baths, whirlpools,
showers, solariums, heating devices and air conditioning devices, heating
plants and air conditioning plants; presence detectors and sensors, dimmer
switches, brightness sensors and temperature sensors, for controlling the
aforementioned goods; alarm installations, in particular for roller blinds,
jalousies or skylights; electric/electronic control apparatus for electric
drive motors (other than for land vehicles).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/8

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

Rahvusvah reg nr
1194480
Rahvusvah reg jrk
R201400290
Rahvusvah reg kuup
30.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2013725717 (320) 26.07.2013 (330) RU

Omanik: Limited Liability Company “Internet
Company Mail.Ru”
Leningradsky pr-kt, d. 39, str. 79,
RU-125167 Moscow, RU
Klass 35: Computerized file management; news clipping

services; data search in computer files for others; compilation of
information into computer databases; systemization of information into
computer databases.
Klass 45: Missing person investigations; personal
background investigations; dating services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/8

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

Rahvusvah reg nr
1195010
Rahvusvah reg jrk
R201400303
Rahvusvah reg kuup
30.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2013725718 (320) 26.07.2013 (330) RU

(540)

(730)

(511)10

Omanik: Limited Liability Company “Internet
Company Mail.Ru”
Leningradsky pr-kt, d. 39, str. 79,
RU-125167 Moscow, RU
Klass 35: Computerized file management; news clipping

services; data search in computer files for others; compilation of
information into computer databases; systemization of information into
computer databases.
Klass 45: Missing person investigations; personal
background investigations; dating services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/9

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

Rahvusvah reg nr
1202543
Rahvusvah reg jrk
R201400535
Rahvusvah reg kuup
05.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
134016071 (320) 28.06.2013 (330) FR
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(540)

(300)
(310)

3/2014

Konventsiooniprioriteedi andmed:
4020130072845 (320) 04.11.2013 (330) KR

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline, oranž, must, kollane,
punane, tumesinine.
(730) Omanik: BOSTIK SA
253 avenue du Président Wilson,
F-93210 La Plaine Saint Denis, FR
(511)10 Klass: 1, 16, 17, 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/18

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

Rahvusvah reg nr
1203529
Rahvusvah reg jrk
R201400558
Rahvusvah reg kuup
13.02.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
649207 (320) 13.09.2013 (330) CH

(591)
(730)

Värvide loetelu: roheline.
Omanik: KIA MOTORS CORPORATION
(Yangjae-dong), 12, Heolleung-ro, Seocho-gu,
Seoul 137-938, KR
10
(511) Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/24

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207067
R201400677
17.02.2014

(540)

(540)

CHEMGUARD
(730)

Omanik: Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21,
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, CH
(511)10 Klass: 1, 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/19

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

Rahvusvah reg nr
1206640
Rahvusvah reg jrk
R201400685
Rahvusvah reg kuup
18.03.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
4020130072846 (320) 04.11.2013 (330) KR
(730)

Omanik: T.N.ROZALINDE, SIA
Mãrmuižas iela 14a, LV-4201 Valmiera, LV
(511)10 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/24

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: roheline.
Omanik: KIA MOTORS CORPORATION
(Yangjae-dong), 12, Heolleung-ro, Seocho-gu,
Seoul 137-938, KR
(511)10 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/24

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1206783
R201400686
18.03.2014

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207205
R201400689
25.12.2013

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

71

3/2014

(540)

ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207407
R201400693
22.06.2013

(540)

(591)

Värvide loetelu: valge, helesinine, sinine,
tumesinine.
(730) Omanik: LAARA INTERPRISES LIMITED
Suite 1003, Khalid Al Attar Tower, Sheikh Zayed
Road, P.O. Box No 712241, Dubai, AE
(511)10 Klass: 3, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207334
R201400690
02.04.2014

(730)

Omanik: JINAN SHENGQUAN GROUP
SHARE-HOLDING CO., LTD.
Diao Zhen Industrial & Economic District,
Zhang Qiu, Shan Dong, CN
(511)10 Klass: 1
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207578
R201400696
27.12.2013

(540)
(540)

(730)

(730)

Omanik: CHINA DEPPON LOGISTICS CO.,
LTD.
1st Building of No. 316, Xuxiang Road,
Xujing Town, Qingpu District, Shanghai, CN
(511)10 Klass: 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

Omanik: Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu “SOSTRA”
ul. Tsentralnaya, d. 21, der. Buzharovo, Istrinsky
raion, RU-143514 Moskovskaya oblast, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 31
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207590
R201400706
28.03.2014

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207403
R201400692
02.12.2013

(540)

(730)
(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”

(511)10

Omanik: CY CARBIDE MFG. CO., LTD.
North Yucheng Road, North of Yushan Town,
Kunshan City, Jiangsu Province, CN
Klass: 6
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

(111)
(210)
(151)

(111)
(210)
(151)

(540)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207611
R201400698
22.11.2013

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

3/2014

1207888
R201400709
06.05.2014

(540)

(591)
(730)

(591)

Värvide loetelu: valge, punane, veinipunane,
hallikasvalge, hallikaspruun.
(730) Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Starodvorskie kolbasy”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

Värvide loetelu: värviline märk.
Omanik: CHINA TOBACCO HENAN
INDUSTRIAL CO., LTD.
No.29 Nongye East Road, Zhengzhou City,
Henan Province, CN
(511)10 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207977
R201400711
22.04.2014

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1207650
R201400699
28.03.2014

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: värviline märk.
Omanik: OKUYUCULAR GIDA TUR. KOZ.
INS. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Yeni Mahalle Fatih Cd 5106 Sk No:3, Çayirova
Kocaeli, TR
(511)10 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/25

(591)
(730)

Värvide loetelu: valge, kollane, punane, roheline,
kollakaspruun, must.
Omanik: Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
“MAKFA”
pos. Roshchino, Sosnovsky raion,
RU-456513 Chelyabinskaya obl., RU

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

(511)10 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
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Rahvusvah reg nr
1208029
Rahvusvah reg jrk
R201400713
Rahvusvah reg kuup
25.02.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2013743123 (320) 11.12.2013 (330) RU

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

Rahvusvah reg nr
1208395
Rahvusvah reg jrk
R201400721
Rahvusvah reg kuup
19.03.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2013738884 (320) 11.11.2013 (330) RU

(540)

ORVIREM
(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Farmlain-D”
ul. Derbenevskaya, 11A, str. 13, komnata 26,
RU-115114 Moscow, RU
(511)10 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

(540)

(111) Rahvusvah reg nr
1208396
(210) Rahvusvah reg jrk
R201400722
(151) Rahvusvah reg kuup
13.03.2014
(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 2013738885
(320) 11.11.2013 (330) RU
kl 3 - Bleaching preparations and other substances for laundry

(591)

Värvide loetelu: valge, must, tumesinine, sinine,
asuur, hele asuur, kollane, helekollane,
tumekollane, punane, helepunane, roheline,
heleroheline, pruun, helepruun.
(730) Omanik: Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu “PARAFARM”
ul. Sverdlova, 4, RU-440026 g. Penza, RU
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1208230
R201400714
02.12.2013

(540)

(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; abrasives; amber [perfume]; scale removing
preparations for household purposes; antistatic preparations for
household purposes; aromatics [essential oils]; air fragrancing
preparations; cake flavourings [essential oils]; flavorings for
beverages [essential oils]; breath freshening sprays; canned
pressurized air for cleaning and dusting purposes; balms other
than for medical purposes; lip glosses; polishing stones;
abrasive paper; emery paper; polishing paper; petroleum jelly
for cosmetic purposes; shoe wax; cobblers' wax; cotton wool for
cosmetic purposes; sachets for perfuming linen; drying agents
for dishwashing machines; adhesives for cosmetic purposes;
scented water; javelle water; lavender water; toilet water;
laundry wax; floor wax; non-slipping wax for floors; depilatory
wax; moustache wax; tailors' wax; polish for furniture and
flooring; shoemakers' wax; polishing wax; massage gels other
than for medical purposes; heliotropine; dental bleaching gels;
geraniol; make-up; deodorants for pets; deodorants for human
beings or for animals; scented wood; perfumes; non-slipping
liquids for floors; windscreen cleaning liquids; greases for
cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning; decorative
transfers for cosmetic purposes; ionone [perfumery]; shaving
stones [astringents]; smoothing stones; eyebrow pencils;
cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive]; carbides of metal
[abrasives]; alum stones [astringents]; tripoli stone for
polishing; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for
affixing false hair; quillaia bark for washing; corundum
[abrasive]; laundry blueing; beard dyes; colorants for toilet
purposes; cosmetic dyes; laundry starch; laundry glaze; creams
for leather; waxes for leather; polishing creams; cosmetic
creams; skin whitening creams; polishing rouge; incense; hair
spray; nail varnish; lotions for cosmetic purposes; after-shave
lotions; beauty masks; oils for perfumes and scents; oils for
cosmetic purposes; oils for toilet purposes; essential oils of
cedarwood; essential oils of lemon; oils for cleaning purposes;
bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond
oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; whiting; cleaning
chalk; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for
toilet purposes; musk [perfumery]; disinfectant soap; deodorant
soap; shaving soap; soap for brightening textile; cakes of toilet
soap; medicated soap; antiperspirant soap; soap for foot
perspiration; almond soap; mint for perfumery; cosmetic kits;
emery; nail art stickers; false nails; eau de cologne; bases for
flower perfumes; cotton sticks for cosmetic purposes; joss
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sticks; pastes for razor strops; pumice stone; hydrogen peroxide
for cosmetic purposes; breath freshening strips; abrasive cloth;
glass cloth; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving
preparations; cosmetic preparations for baths; toiletries; hair
waving preparations; laundry soaking preparations;. grinding
preparations; douching preparations for personal sanitary or
deodorant purposes [toiletries]; smoothing preparations
[starching]; color-removing preparations; leather bleaching
preparations; denture polishes; mouth washes, not for medical
purposes; cosmetic preparations for slimming purposes; starch
glaze for laundry purposes; furbishing preparations; fabric
softeners for laundry use; laundry bleach; dry-cleaning
preparations; paint stripping preparations; lacquer-removing
preparations; make-up removing preparations; floor wax
removers [scouring preparations]; varnish-removing
preparations; rust removing preparations; nail care
preparations; preparations for cleaning dentures; wallpaper
cleaning preparations; preparations for unblocking drain pipes;
aloe vera preparations for cosmetic purposes; sunscreen
preparations; color-brightening chemicals for household
purposes [laundry]; shining preparations [polish]; make-up
powder; diamantine [abrasive]; stain removers; scouring
solutions; false eyelashes; tissues impregnated with cosmetic
lotions; safrol; turpentine, for degreasing; potpourris
[fragrances]; bleaching soda; washing soda, for cleaning; bath
salts, not for medical purposes; bleaching salts; fumigation
preparations [perfumes]; leather preservatives [polishes];
ammonia [volatile alkali] [detergent]; astringents for cosmetic
purposes; eyebrow cosmetics; make-up preparations;
sun-tanning preparations [cosmetics]; hair colorants;
neutralizers for permanent waving; preparations to make shiny
the leaves of plants; cosmetic preparations for eyelashes;
depilatory preparations; cosmetic preparations for skin care;
shoe cream; cosmetics for animals; mascara; detergents other
than for use in manufacturing operations and for medical
purposes; degreasers other than for use in manufacturing
processes; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic
purposes; antiperspirants [toiletries]; talcum powder, for toilet
use; terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths impregnated
with a detergent for cleaning; shampoos; shampoos for pets; dry
shampoos; glass paper; sandpaper; soda lye; extracts of flowers
[perfumes]; ethereal essences; badian essence; mint essence
[essential oil].

3/2014

East Nanchang Road, Zhangzhou, 363000 Fujian,
CN
(511)10 Klass: 29
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1208422
R201400733
13.05.2014

(540)

(730)

Omanik: Shenzhen Dong Sha Clothing Co., Ltd.
2/F, B33 Building, Huadu Factory, Zhongyuan
Road, Luo Gang, Buji Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, CN
(511)10 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1208465
R201400734
13.05.2014

(540)

(540)
(730)

(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Farmlain-D”
ul. Derbenevskaya, 11A, str. 13, komnata 26,
RU-115114 Moscow, RU
(511)10 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1208420
R201400723
10.03.2014

Omanik: Shenzhen Dong Sha Clothing Co., Ltd.
2/F, B33 Building, Huadu Factory, Zhongyuan
Road, Luo Gang, Buji Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, CN
(511)10 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

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

BEER PUNKS

(540)
(730)

(730)

Rahvusvah reg nr
1208575
Rahvusvah reg jrk
R201400735
Rahvusvah reg kuup
15.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014 0656 (320) 28.03.2014 (330) LT

Omanik: ZHANGZHOU TAN CO., LTD.
FUJIAN
22nd Floor, Block 1, Liyuan Plaza,

Omanik: UŽDAROJI AKCIN BENDROV
“KALNAPILIO-TAURO GRUP”
Taikos al. 1, LT-35147 Panevžys, LT
(511)10 Klass: 32, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

kus registreering on avaldatud: 2014/26

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

Rahvusvah reg nr
1208633
Rahvusvah reg jrk
R201400726
Rahvusvah reg kuup
28.03.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
134055031 (320) 16.12.2013 (330) FR

(540)

BELLE DE TEINT
(730)

Omanik: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE
& CIE
29 rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS, FR
(511)10 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

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

Rahvusvah reg nr
1208681
Rahvusvah reg jrk
R201400727
Rahvusvah reg kuup
05.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
505091 (320) 10.06.2013 (330) CZ

(540)

Jersey 53
(730)

Omanik: ELSA`S SPORTS s.r.o.
U Stadionu 14, CZ-683 01 Rousínov, CZ
(511)10 Klass: 25, 35, 38
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/26

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
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1208948
R201400736
31.01.2014

(730)

Omanik: Hostpoint AG
St. Dionysstrasse 31, CH-8640 Rapperswil SG,
CH
(511)10 Klass: 9, 16, 38, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

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

Rahvusvah reg nr
1209012
Rahvusvah reg jrk
R201400737
Rahvusvah reg kuup
06.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13652607 (320) 03.12.2013 (330) CN

(540)

(730)

Omanik: PAN XUE JUN
Room 402, Unit 4, Building 10,
No. 108 Huanshan Road, Lixia District, Jinan City,
250014 Shandong Province, CN
(511)10 Klass: 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

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

Rahvusvah reg nr
1209050
Rahvusvah reg jrk
R201400739
Rahvusvah reg kuup
02.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
AM 536/2014 (320) 05.03.2014 (330) AT

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: sinine, kollane.
Omanik: HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG
Domgasse 5,
A-9020 KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE, AT
(511)10 Klass: 35, 36, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

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

Rahvusvah reg nr
1209059
Rahvusvah reg jrk
R201400740
Rahvusvah reg kuup
05.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
505089 (320) 10.06.2013 (330) CZ

(540)

Pimp your team
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(730)

Omanik: ELSA`S SPORTS s.r.o.
U Stadionu 14, CZ-683 01 Rousínov, CZ
(511)10 Klass: 25, 35, 38
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

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

3/2014

Rahvusvah reg nr
1209246
Rahvusvah reg jrk
R201400748
Rahvusvah reg kuup
26.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014-89 (320) 31.01.2014 (330) LI

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209072
R201400742
13.05.2014

(540)

(730)

Omanik: SHIYAN CHITIAN MOTOR CO.,
LTD.
No.2 Heilongjiang Road, Shiyan, Hubei, CN
(511)10 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209178
R201400746
14.04.2014

(591)

Värvide loetelu: pruun, bordoo, punane, beež,
valge, hall.
(730) Omanik: Nemiroff Intellectual Property
Establishment
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, LI
(511)10 Klass: 33, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(540)

FEMIWELL
(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
«Evalar»
Sotsialisticheskaya ul., 23/6, RU-659332 Biysk,
Altai territory, RU
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

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

Rahvusvah reg nr
1209247
Rahvusvah reg jrk
R201400749
Rahvusvah reg kuup
26.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014-92 (320) 31.01.2014 (330) LI

(540)

1209236
R201400747
14.02.2014

(540)

IPS E.MAX CAD FOR ZENOTEC
(730)

Omanik: Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, LI
(511)10 Klass: 5, 7, 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(591)
(730)

Värvide loetelu: hall, sinine, valge, must, beež,
pruun.
Omanik: Nemiroff Intellectual Property

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

Establishment
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, LI
(511)10 Klass: 33, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
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(540)

1209456
R201400751
18.04.2014

(540)

(730)

Omanik: OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO “GRODNENSKY
LIKERO-VODOCHNIY ZAVOD”
22, ul. Vilenskaya, 230023 Grodno, BY
(511)10 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209518
R201400753
28.03.2014

(591)

Värvide loetelu: valge, helesinine, sinine ja
tumesinine.
(730) Omanik: LAARA INTERPRAISEZ LIMITED
Sheikh Zayed Road, Suite 1003, P.O. Box No
712241, Khalid Al Attar Tower, Dubai, AE
(511)10 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(540)

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

(591)

Värvide loetelu: punane, sinine, roheline, kollane
ja punakasviolett.
(730) Omanik: TAIZHOU ANTEBAO SHOES CO.,
LTD.
Bafen Village, Zeguo Town, Wenling City,
317521 Zhejiang Province, CN
(511)10 Klass: 18, 25, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

(540)

(111)
(210)
(151)

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209530
R201400754
12.02.2014

Rahvusvah reg nr
1209685
Rahvusvah reg jrk
R201400757
Rahvusvah reg kuup
07.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13/4046253 (320) 12.11.2013 (330) FR

LE COIFFAGE COUTURE
(730)

Omanik: L`OREAL
14 rue Royale, F-75008 PARIS, FR
(511)10 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209744
R201400766
15.04.2014

(540)

Propeller
(730)

Omanik: AKCIN BENDROV “STUMBRAS”
K. Bãgos g. 7, LT-44328 Kaunas, LT
(511)10 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/27
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Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209774
R201400767
02.12.2013

(540)

3/2014

(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1209905
Rahvusvah reg jrk
R201400786
Rahvusvah reg kuup
15.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014 0560 (320) 18.03.2014 (330) LT

(540)
Värvide loetelu: oranž, roheline, valge, kollane ja
helesinine.
(730) Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

CREO LINK

(591)

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209813
R201400769
06.05.2014

(540)

(730)

Omanik: Uzdaroji akcine bendrove “LIBRA
VITALIS”
J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, LT
(511)10 Klass: 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1209913
Rahvusvah reg jrk
R201400773
Rahvusvah reg kuup
08.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
BZ2014C000048 (320) 06.02.2014 (330) IT

(540)

(730)

Omanik: INTEREL S.R.L.
Via Pillhof, 51, I-39057 APPIANO (BZ), IT
(511)10 Klass: 9, 11, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28
(730)

Omanik: DONGYING FANGXING RUBBER
CO., LTD.
Dawang Economic Development Zone,
Dongying City, 257000 Shandong Province, CN
(511)10 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209849
R201400771
07.02.2014

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1209931
R201400774
16.06.2014

(540)

AQUELL
(730)

Omanik: Vrumona B.V.
Vrumonaweg 2, NL-3981 HT Bunnik, NL
(511)10 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28
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(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
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Rahvusvah reg nr
1209953
Rahvusvah reg jrk
R201400787
Rahvusvah reg kuup
18.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014 0446 (320) 03.03.2014 (330) LT

(540)

(730)

(540)

REGARD LAGON
(730)

Omanik: Šarãnas Trakšelis
Krymo g. 40-22, LT-78297 Šiauliai, LT
(511)10 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1209975
Rahvusvah reg jrk
R201400775
Rahvusvah reg kuup
10.03.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13738524 (320) 16.12.2013 (330) CN

Omanik: Visual Supply Co.
1500 Broadway, Suite 300, Oakland CA 94612,
US
(511)10 Klass: 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1210219
Rahvusvah reg jrk
R201400780
Rahvusvah reg kuup
10.06.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
UK00003041430 (320) 09.02.2014 (330) GB

(540)

Fashion One
(730)

Omanik: Fashion One Television LLC
820 Meridian Ave, Suite 100,
Miami Beach FL 33139, US
(511)10 Klass: 32, 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: oranž ja punakasviolett.
Omanik: Shanghai YuanTong Express Co., Ltd.
Room 6-B-101, No. 1838 Huateng Road,
Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, CN
(511)10 Klass: 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1210262
Rahvusvah reg jrk
R201400789
Rahvusvah reg kuup
16.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2013 2010 (320) 11.11.2013 (330) LT

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1210066
R201400776
15.05.2014
(730)

(540)

(730)

Omanik: Obchtchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyou “Khamovnitchesky Pivovar”
3, Barykovsky per., RU-119034 Moscou, RU
(511)10 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1210185
Rahvusvah reg jrk
R201400788
Rahvusvah reg kuup
24.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
86104925 (320) 29.10.2013 (330) US

Omanik: Uždaroji akcin bendrov “Serfas”
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas, LT
(511)10 Klass: 6
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

(111)
(210)
(151)
(554)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Ruumiline märk

1210353
R201400782
07.04.2014
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(540)

3/2014

(540)

(730)

Omanik: “PROSHYAN BRANDY FACTORY”
LLC
Ashtarak Highway 2, Yerevan, AM
(511)10 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1210389
Rahvusvah reg jrk
R201400783
Rahvusvah reg kuup
17.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
129967 (320) 07.11.2013 (330) BG

(540)

SkimProt

(591)

Värvide loetelu: bordoopunane, punane, valge,
beež, must, hall, roheline ja pruun.
(730) Omanik: Nemiroff Intellectual Property
Establishment
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, LI
(511)10 Klass: 33, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1210408
Rahvusvah reg jrk
R201400785
Rahvusvah reg kuup
26.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014-66 (320) 28.01.2014 (330) LI

(540)

(730)

Omanik: “SKIMPROT” OOD
j.k. “Gorublyane”, 16, “Abagar” Str.,
BG-1138 Sofia, BG
(511)10 Klass: 9, 16
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

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

Rahvusvah reg nr
1210407
Rahvusvah reg jrk
R201400784
Rahvusvah reg kuup
26.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014-91 (320) 31.01.2014 (330) LI

(591)

Värvide loetelu: valge, pruun, kuldne, sinine, hall,
must ja violetne.
(730) Omanik: Nemiroff Intellectual Property
Establishment
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, LI
(511)10 Klass: 33, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/28

(111)
(210)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk

1210535
R201400793

EESTI KAUBAMÄRGILEHT
(151)

Rahvusvah reg kuup
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02.12.2013

(540)

(540)

(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1210536
R201400794
02.12.2013

(540)

(730)

Omanik: VIAJES ALAMEDA, S.A.
Via Emilio Ortuño, 15 Edf. Benidorm Center,
E-03501 Benidorm, Alicante, ES
(511)10 Klass: 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1210677
R201400797
20.03.2014

(540)

(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

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

Rahvusvah reg nr
1210606
Rahvusvah reg jrk
R201400795
Rahvusvah reg kuup
03.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13 4 036 825 (320) 03.10.2013 (330) FR

(730)

Omanik: China Tobacco Henan Industrial Co.,
Ltd
No. 29, East Nongye Road, Zhengzhou,
Henan Province, CN
10
(511) Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

(540)

(540)

(591)
(730)

(730)

Värvide loetelu: sinine.
Omanik: LIPPI MANAGEMENT
La Fouillouse,
F-16440 MOUTHIERS-SUR-BOEME, FR
(511)10 Klass: 20, 22
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1210627
R201400823
21.04.2014

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1210679
R201400798
20.03.2014

Omanik: CHINA TOBACCO HENAN
INDUSTRIAL CO., LTD.
No.29 Nongye East Road, Zhengzhou City,
Henan Province, CN
(511)10 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1210692
R201400799
02.12.2013
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Via Alessandro Specchi, 16,
I-00186 ROMA (Roma), IT
(511)10 Klass: 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(540)

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

Rahvusvah reg nr
1210753
Rahvusvah reg jrk
R201400803
Rahvusvah reg kuup
16.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
MI2014C003535 (320) 07.04.2014 (330) IT

(540)
Värvide loetelu: roheline, oranž, kuldoranž,
kollane, valge ja pruun.
(730) Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

ALWAYS

(591)

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1210693
R201400800
02.12.2013

(540)

(730)

Omanik: UNICREDIT S.P.A.
Via Alessandro Specchi, 16,
I-00186 ROMA (Roma), IT
(511)10 Klass: 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

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

Rahvusvah reg nr
1210846
Rahvusvah reg jrk
R201400804
Rahvusvah reg kuup
28.02.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
86050840 (320) 28.08.2013 (330) US

(540)

BLÜM
(730)

(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

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

Rahvusvah reg nr
1210752
Rahvusvah reg jrk
R201400802
Rahvusvah reg kuup
16.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
MI2014C003536 (320) 07.04.2014 (330) IT

(540)

Omanik: Damian, Gabriel, C
6510 E. Paseo Caballo, Anaheim CA 92807, US
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

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

Rahvusvah reg nr
1210919
Rahvusvah reg jrk
R201400805
Rahvusvah reg kuup
11.06.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014718020 (320) 30.05.2014 (330) RU

(540)

ZOLOTOE ZERNO
(730)

Omanik: LINN MARKETING INC.
Belize Marina Towers, Suite 303,
Newtown Barracks, Belize City, BZ
(511)10 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29
(730)

Omanik: UNICREDIT S.P.A.

EESTI KAUBAMÄRGILEHT
(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
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1210981
R201400807
02.12.2013

(540)

“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

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

Rahvusvah reg nr
1211106
Rahvusvah reg jrk
R201400810
Rahvusvah reg kuup
08.01.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
M 2013 23779 (320) 23.12.2013 (330) UA

(540)

(591)
(730)
(591)

Värvide loetelu: valge, punane, roheline, kuldne,
must.
(730) Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

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

Rahvusvah reg nr
1211020
Rahvusvah reg jrk
R201400808
Rahvusvah reg kuup
05.12.2013
Konventsiooniprioriteedi andmed:
505090 (320) 10.06.2013 (330) CZ

Värvide loetelu: punane, sinine ja valge.
Omanik: INTERNATIONAL ONLINE
TRANSACTIONS OÜ
Rannasalu tee 13, Katase küla, Alajöe vald,
EE-41003 Ida-Virumaa, EE
(511)10 Klass: 38, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1211137
R201400811
07.03.2014

(540)

(540)

(730)
(730)

Omanik: ELSA`S SPORTS s.r.o.
U Stadionu 14, CZ-683 01 Rousínov, CZ
(511)10 Klass: 25, 35, 38
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1211094
R201400809
02.12.2013

(540)

Omanik: MW Handel GmbH
Lyonerstraße 14, 60528 Frankfurt am Main, DE
(511)10 Klass: 11, 14, 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

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

Rahvusvah reg nr
1211139
Rahvusvah reg jrk
R201400812
Rahvusvah reg kuup
04.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1276301 (320) 04.10.2013 (330) BX

(540)

KINDER MILKOVO
(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

(730)

Omanik: SOREMARTEC SA
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Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Trèves, L-2632 Findel, LU
(511)10 Klass: 29, 30, 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

No.29 Nongye East Road, Zhengzhou City,
Henan Province, CN
(511)10 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

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

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

Rahvusvah reg nr
1211185
Rahvusvah reg jrk
R201400813
Rahvusvah reg kuup
22.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1279530 (320) 25.11.2013 (330) BX
Ruumiline märk

Rahvusvah reg nr
1211324
Rahvusvah reg jrk
R201400825
Rahvusvah reg kuup
04.03.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
511760 (320) 03.03.2014 (330) CZ

(540)
(540)

SARDOPIN
(730)

Omanik: Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 - Dolní
Měcholupy, CZ
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(591)

Värvide loetelu: valge, hall, punane, roheline,
pruun, beež, kollane.
(730) Omanik: SOREMARTEC SA
Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Treves, L-2632 Findel, LU
(511)10 Klass: 29, 30, 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/29

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1211288
R201400814
20.03.2014

(540)

Rahvusvah reg nr
1211325
Rahvusvah reg jrk
R201400826
Rahvusvah reg kuup
04.03.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
511759 (320) 03.03.2014 (330) CZ

(540)

ZENICAMO
(730)

Omanik: Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 - Dolní
Měcholupy, CZ
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1211642
R201400838
12.03.2014

(540)

ELVIM
(730)

Omanik: ELVIM, SIA
Pulkveža Brieža iela 4/6, LV-1010 R§ga, LV
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30
(730)

Omanik: CHINA TOBACCO
INDUSTRIAL CO., LTD.

HENAN

EESTI KAUBAMÄRGILEHT
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
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Rahvusvah reg nr
1211743
Rahvusvah reg jrk
R201400839
Rahvusvah reg kuup
12.06.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1280667 (320) 12.12.2013 (330) BX

(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

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

Rahvusvah reg nr
1211955
Rahvusvah reg jrk
R201400841
Rahvusvah reg kuup
18.04.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1283095 (320) 28.01.2014 (330) BX

(540)
(591)

Värvide loetelu: valge, tumeoranž, sinise erinevad
varjundid, must.
(730) Omanik: SOREMARTEC SA
Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Trèves, L-2632 Findel, LU
(511)10 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

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

Rahvusvah reg nr
1211924
Rahvusvah reg jrk
R201400852
Rahvusvah reg kuup
03.06.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014 0576 (320) 20.03.2014 (330) LT

(540)

Born to chill

(591)
(730)

Värvide loetelu: hall, valge, punane.
Omanik: B.I.G. Floorcoverings, naamloze
vennootschap
Rijksweg 442, B-8710 Wielsbeke, BE
(511)10 Klass: 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1211997
R201400842
02.12.2013

(540)

(730)

Omanik: AB “VOLFAS ENGELMAN”
Kaunakiemio g. 2, LT-44354 KAUNAS, LT
(511)10 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1211927
R201400840
02.12.2013

(540)

(591)

Värvide loetelu:
veinipunane.

valge,

pronks,

kollane,

(591)

Värvide loetelu: valge, veinipunane, must,
kollane.
(730) Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Myasnaya galereya”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

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

Rahvusvah reg nr
1212100
Rahvusvah reg jrk
R201400845
Rahvusvah reg kuup
29.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
M-14-214 (320) 21.02.2014 (330) LV
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(540)

FORSIUM
Omanik: GRINDEKS, akciju sabiedrïba
Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, LV
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

3/2014

(310) 86104922
(320) 29.10.2013 (330) US
kl 42 - Providing temporary use of online non-downloadable
software for use in uploading photos and other digital content
and designing and customizing photo albums, photo books and
books containing photos or images.

(730)

(540)

VSCO
(730)

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

Rahvusvah reg nr
1212159
Rahvusvah reg jrk
R201400853
Rahvusvah reg kuup
04.06.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2014 1072 (320) 20.05.2014 (330) LT

(540)

RAYBOND
(730)

Omanik: UAB “ERMITAŽAS”
Ozo g.25, LT-07150 Vilnius, LT
(511)10 Klass: 2, 4
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/30

Omanik: Visual Supply Co.
1500 Broadway, Suite 300, Oakland CA 94612,
US
(511)10 Klass: 9, 40, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/31

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1212536
R201400858
15.05.2014

(540)

(730)
(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1212277
R201400854
18.03.2014

Omanik: Premier Beverages P.B. Limited
Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9-th floor,
CY-1065 Nicosia, CY
(511)10 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/31

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

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1212591
R201400859
11.12.2012

(540)

CLINCHIP
(730)

(730)

Omanik: KABUSHIKI KAISHA JUN
2-2-3 Minamiaoyama, Minatu-ku,
Tokyo 107-0062, JP
(511)10 Klass: 14, 18, 25, 30, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/31

(111) Rahvusvah reg nr
1212354
(210) Rahvusvah reg jrk
R201400876
(151) Rahvusvah reg kuup
23.04.2014
(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 86104920
(320) 29.10.2013 (330) US
kl 40

Omanik: BIOREF BIOCHEMISCHE
REFERENZMATERIALIEN GMBH
Dammweg 1, 63776 MÖMBRIS, DE
(511)10 Klass: 1, 5, 9, 10, 39, 42, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/31

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1212597
R201400860
22.11.2013

(540)

(730)

Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

“Starodvorskie kolbasy”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/31

(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
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Rahvusvah reg nr
1212855
Rahvusvah reg jrk
R201400866
Rahvusvah reg kuup
02.06.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1277368 (320) 02.12.2013 (330) BX

(540)

ORIFLAME POSSESS

(591)

Värvide loetelu: valge, kuldne pronks,
tumepunane.
(730) Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Starodvorskie kolbasy”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

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

Rahvusvah reg nr
1213220
Rahvusvah reg jrk
R201400882
Rahvusvah reg kuup
16.06.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1280983 (320) 17.12.2013 (330) BX

(540)
(730)

Omanik: ORIFLAME COSMETICS S.A.
24, Avenue Emile Reuter,
L-2420 LUXEMBOURG, LU
(511)10 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/31

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

Rahvusvah reg nr
1213025
Rahvusvah reg jrk
R201400878
Rahvusvah reg kuup
10.03.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13738566 (320) 16.12.2013 (330) CN

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, tumeoraž, pruuni erinevad
varjundid.
(730) Omanik: SOREMARTEC SA
Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Trèves, L-2632 Findel, LU
(511)10 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

(111)
(210)
(151)
(730)

Omanik: Shanghai YuanTong Express Co., Ltd.
Room 6-B-101, No. 1838 Huateng Road,
Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, CN
(511)10 Klass: 39
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1213304
R201400883
22.11.2013

(540)

1213077
R201400879
22.11.2013

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: helekuldne, kuldne, tumepunane,
kuldkollane, valge, pronks.
Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Starodvorskie kolbasy”
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ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

(151)

Rahvusvah reg kuup

3/2014

14.03.2014

(540)

1213313
R201400884
22.11.2013

(540)

(730)

(591)

Värvide loetelu: valge, pronks, roheline,
rohekaskollane, veinipunane.
(730) Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Starodvorskie kolbasy”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
(511)10 Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1213490
R201400887
13.01.2014

Omanik: Henan Zhongyuan Hoisting Machinery
Co., Ltd.
Changyuan Avenue and Boai road intersection,
Changyuan County, Henan Province, CN
(511)10 Klass: 7
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

(111)
(210)
(151)
(554)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Ruumiline märk

1213620
R201400890
01.04.2014

(540)

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: kuldne, punane, bordoo, valge.
Omanik: Limited Liability Company “Nestle
Rossiya”
Paveletskaya square 2, build. 1,
RU-115054 Moscow, RU
(511)10 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

(111)
(210)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk

1213560
R201400889

(730)

Omanik: “PROSHYAN BRANDY FACTORY”
LLC
Ashtarak Highway 2, Yerevan, AM
(511)10 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

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

Rahvusvah reg nr
1213663
Rahvusvah reg jrk
R201400892
Rahvusvah reg kuup
23.05.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:

EESTI KAUBAMÄRGILEHT
(310)
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Z.428816 (320) 14.05.2014 (330) PL

(540)

PRESUCOMB

(111)
(210)
(151)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup

1213900
R201400898
22.11.2013

(540)

(730)

Omanik: VALEANT sp. z o.o. sp. j.
ul. Przemysłowa 2, PL-35-959 Rzeszów, PL
(511)10 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32
(591)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
1213785
Rahvusvah reg jrk
R201400896
Rahvusvah reg kuup
19.03.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13/4054592 (320) 13.12.2013 (330) FR

(540)

Tokheim ProGauge
(730)

Omanik: Tokheim Holding B.V.
Industrieweg 5, NL-5531 AD Bladel, NL
(511)10 Klass: 7, 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32

Värvide loetelu: beež, pronks, roheline,
rohekaskollane, oranž, kollane, tumepunane.
(730) Omanik: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
“Starodvorskie kolbasy”
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir, RU
10
(511) Klass: 29, 30, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2014/32
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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
52495
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201001083
Taotl kuup
06.10.2010
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

PIZZAKIOSK
(732) Omanik: Dipollo OÜ
Hermanni talu, Anna küla, Paide vald,
72601 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)9 Klass 43: tähtajaline majutus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(521)

Reg nr
52496
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201200597
Taotl kuup
29.06.2012
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014
Üldtuntud kaubamärk

analüüsid; teaduslikud ja tehnilised projektiuuringud; teaduslikud
laboriteenused, katsed, testid, küsitlused; teadustööd; teadustegevus
teenusena; teadusteave ja -info; füüsika-, keemia-, bioloogia-, keskkonnakaitse- ja mehaanikaalane arendustegevus teenusena; inseneriteenused;
disain ja tootekujundus; toodete uurimine ja väljaarendamine (teenusena);
teenuste väljaarendamine (teenusena); füüsika-, keemia-, bioloogia-,
keskkonnakaitse- ja mehaanikaalaste prototüüpide loomine; kvaliteedikontroll; klassi 42 kuuluvad erialakonsultatsioonid, ekspertarvamuste
andmine; füüsika-, keemia-, bioloogia-, keskkonnakaitse- ja mehaanikaalaste projektide tehniline juhtimine; tehnoloogiasiirdealane tehniline
nõustamine; internetivärava haldamine ja hooldamine; veebisaitide
loomine, haldamine ja hooldamine; arvutitarkvara ja -programmide
ajakohastamine, täiustamine ja väljatöötamine; arvutitarkvara kujundamine; andmesidevõrkudega seotud programmeerimisteenused;
programmeerimine, sh arvutiprogrammide koostamine ja arvutisüsteemide
analüüs; arvutitarkvara hooldamine; andmebaaside taastamine; dokumentide digitaliseerimine; arvutite ja kommunikatsiooniseadmete
konstrueerimise, testimise ning arenduse alased teenused; kõigi loetletud
teenustega seoses osutatavad konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused
ning erialased konsultatsioonid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Bastioni Aed

(540)

TALLINNA
TEHNIKAÜLIKOOL
(732) Omanik: Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, EE
10
(511) Klass 35: tehnoloogiasiirdealane nõustamine

(äriline);
äritegevuse juhtimise abi; äriinformatsioon; äritegevuse siirdeteenused;
ärilised tugiteenused uute ettevõtete loomiseks ja arendamiseks; allhanketeenused (ärialane abi); kaubandus- ja tööstusalane juhtimisabi; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; spetsialisti ärialased konsultatsioonid;
eelnimetatud teenustega seoses osutatavad konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused.
Klass 41: haridus; väljaõpe, sh praktiline väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; haridusteave ja -info; loovkeskused; õpetamine; koolitus; eksamineerimine; kaugõpe; täiendõpe;
internetipõhine õpe (e-õpe); kutsenõustamine; kasvatus-, haridusteenused;
instrueerimisteenused, juhendamisteenused; kultuuri-, teadus- ja
haridusnäituste, kultuuri-, teadus- ja haridusmesside ning esinemiste,
haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine ja läbiviimine; kongresside, sümpoosionide, kollokviumide, seminaride, õpitubade, konverentside korraldamine ja läbiviimine; spordirajatiste ja spordivarustuse,
v.a sõidukite üürimine, laenutus; staadionide üürimine; spordivõistluste
korraldamine; kõigi loetletud teenustega seoses osutatavad erialased
konsultatsioonid.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; tehnilised uuringud, konsultatsioonid ja nõustamine; arvutiriistvara
ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; füüsikalised, keemilised,
bioloogilised, keskkonnakaitselised ja mehaanikaalased uuringud,

Reg nr
52497
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201200750
Taotl kuup
28.08.2012
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(732) Omanik: Tresmark OÜ
Mere pst 6e, 10111 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Indrek Eelmets
(511)10 Klass 41: helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus;
kohtade broneerimine etendustele ja kontsertidele; ööklubid; seminaride
korraldamine.
Klass 43: tähtajaline majutus; koosolekuruumide üürimine,
rentimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52498
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201300163
Taotl kuup
08.02.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.07.2014

(540)

Prisma Express
(732) Omanik:
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Indrek Eelmets
(511)10 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei

91

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 3/2015
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: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); frantsiisimine, välja arvatud juriidilised teenused; allhanketeenused
(ärialane abi); reklaam, välisreklaam, reklaamtekstide publitseerimine,
müügireklaam, müügikampaaniad; müügiautomaatide üürimine,
rentimine, laenutus; ärijuhtimine; kontoriteenused; äriinfo; turu-uuringud;
kaupade demonstreerimine; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine;
kaubandusteabeagentuurid; poeakende kaunistamine, dekoreerimine;
arvuti andmebaasidesse info kogumine ja selle süstematiseerimine.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; ladude üürimine; autode parkimine;
parkimiskohtade üürimine.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a
allalaaditavad); meelelahutusinfo; meelelahutusürituste korraldamine;
kultuuriliste või hariduslike näituste ja õpitubade korraldamine; võistluste
korraldamine (haridus või meelelahutus).
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus; baariteenused; kohvikud; restoranid; koosolekuruumide üürimine, rentimine.
Klass 44: veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused
inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalased
teenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52499
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201300164
Taotl kuup
11.02.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.07.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, valge, punane, oranž,
kollane.
(732) Omanik:
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Indrek Eelmets
(511)10 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: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); frantsiisimine, välja arvatud juriidilised teenused; allhanketeenused
(ärialane abi); reklaam, välisreklaam, reklaamtekstide publitseerimine,
müügireklaam, müügikampaaniad; müügiautomaatide üürimine,
rentimine, laenutus; ärijuhtimine; kontoriteenused; äriinfo; turu-uuringud;
kaupade demonstreerimine; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine;
kaubandusteabeagentuurid; poeakende kaunistamine, dekoreerimine;
arvuti andmebaasidesse info kogumine ja selle süstematiseerimine.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; ladude üürimine; autode parkimine;
parkimiskohtade üürimine.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a
allalaaditavad); meelelahutusinfo; meelelahutusürituste korraldamine;
kultuuriliste või hariduslike näituste ja õpitubade korraldamine; võistluste
korraldamine (haridus või meelelahutus).
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus; baari-

teenused; kohvikud; restoranid; koosolekuruumide üürimine, rentimine.
Klass 44: veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused
inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalased
teenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52500
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201300220
Taotl kuup
25.02.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

SOOVIKAS
(732) Omanik: Selver AS
Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)10 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 salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; müntkäitatavad mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad;
infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; tulekustutid; kaupade
tellimise tarkvara (salvestatud või allalaaditav); audiovisuaalsed õppevahendid; e-kaubandustarkvara (salvestatud või allalaaditav); kaupade
tellimise veebilehtede tarkvara; elektronraamatud (salvestatud või
allalaaditavad); DNA-kiibid; DVD-mängijad; Petri kausid (laborinõud);
Pitot' torud; USB-mälupulgad; aeromeetrid; ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid; ajareleed, automaatsed aeglülitid; aktinomeetrid;
akuanumad; akud (elektriseadmed); akud, patareid; akude atsidimeetrid;
akulaadurid; patareilaadurid; akuplaadid; akuplaadirestid; akupurgid;
akustilised sidestid, helisidestid; akustilised, helilised häireseadmed;
akvalangisti, allveeujuja hingamisaparaadid, akvalangid; alaldid;
alidaadid (nurgamõõteriistade osad); alkoholomeetrid; allalaaditavad
helinad mobiiltelefonidele; altimeetrid, kõrgusmõõturid; ampermeetrid;
analüsaatorid, analüüsiseadmed, v.a meditsiinilised; andmetöötlusseadmed; anemomeetrid, tuulemõõturid; ankrud (elektrotehnika);
anoodid; anoodpatareid; antennid; antikatoodid; apertomeetrid (optika);
arvelauad; raalid; arvutimänguprogrammid; salvestatud arvutiprogrammid; arvutiprogrammid (allalaaditav tarkvara); salvestatud
arvutitarkvara; arvutite CD-seadmed; arvutite klaviatuurid, klahvistikud;
arvutite mäluseadmed; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; arvutuskettad; arvutuslükatid; asbestist kaitsekindad; tulekindlad asbestrõivad;
asimuudiriistad, asimuudimäärajad; astrograafi objektiivid; astronoomiaseadmed, astronoomiainstrumendid; aurukatelde kontrollmõõteriistad,
kontrollmõõdikud; autoraadiod, sõidukiraadiod; bakterikultuuride
inkubaatorid; balansseerimisseadmed, balansseerseadmed; baromeetrid;
beetatronid; bensiininäiturid; binoklid; dekoratiivmagnetid; densimeetrid,
areomeetrid, tihedusmõõturid; densitomeetrid; teadusotstarbelised
destilleerimisseadmed, destilleerseadmed; destilleerimisseadmed,
destilleerseadmed laborites kasutamiseks; detektorid; diafragmad
(fototarbed); diafragmad, membraanid (akustika); diagnostikaaparaadid,
v.a meditsiinilised; difraktsioonmikroskoobid; digitaalsed pildiraamid;
diktofonid; disketid, ümbrikkettad; doseerimisseadmed, doseerseadmed,
annustusseadmed, dosimeetrid; dünamomeetrid; ekraanid (fototarbed);
elavhõbeloodid; elektri juhttorud; elektrijuhid; elektrifitseeritud rööbastee
prožektorite paigaldamiseks; elektrijuhiga kaetud klaas; elektrijuhtmed;
elektrijuhtmete märgistuskatted; elektrijuhtmete märgistussooned;
elektrikaablid; elektrikaablikestad; elektrikaablite ühendusmuhvid;
elektrikaomõõturid; elektrikarjused; elektrikilbid; elektriliiniklemmid;
elektriliinimaterjalid (juhtmed, kaablid); elektrilised uksekellad; elektrilukud; elektrilülitid; elektripoolid; elektripoolihoidikud; elektrireleed;
elektritakistid; elektrodünaamilised raudteepöörmete kaugjuhtimisaparaadid; elektrodünaamilised signaalide kaugjuhtimisseadmed;
elektrolüüsivannid; elektromagnetilised poolid; elektronpliiatsid (kuvarimanused); elektronsignaalide saatjad; elektroonilised kaubamärgised;
elektroonilised taskutõlgid; elektroonilised teadetetahvlid; allalaaditavad
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elektroonilised trükised; elustamismannekeenid (õppeseadis); elustusseadmed, elustusaparatuur; ergomeetrid; faksid, faksiaparaadid; faktuurmasinad; säritatud filmid; filmikaamerad; filmimontaažiseadmed; filtrid
(fototarbed); fluorestseerivad ekraanid; fotogalvaanilised elemendid;
fotokaamerad, fotoaparaadid; fotokopeerimisseadmed (fotograafilised,
elektrostaatilised, termilised); fotokuivatusraamid; fotokuivatusseadmed,
fotokuivatid; fotomeetrid; fotoseadmete ja fotoriistade karbid; fotoseadmete statiivid; fototelegraafiaparaadid; füüsikaaparaadid ja -seadmed;
gaasianalüsaatorid; elektrilised gaaslahendustorud, v.a valgustusseadmed;
gabariidimõõdikud; galeniitkristallid (detektorid); galvaanielemendid;
galvanomeetrid; gasomeetrid (mõõteriistad); geodeesiaaparaadid ja
-seadmed; geodeesiariistad; globaalse positsioneerimise (GPS-)seadmed;
hambakaitsmed; hapniku ülekandeseadmed; happeareomeetrid, atsidimeetrid; harukarbid (elektrotehnika); heli ja kujutise vastuvõtjad;
heliedastusseadmed; helijuhid; helikandjad; helilised alarmiseadmed;
helilokaatorid; heliograafid; helipea puhastuslindid (salvestus); heliplaadid, grammofoniplaadid; heliplaatide puhastusseadmed; helisalvestusaparaadid, helisalvestusseadmed; helisalvestusribad; helitaasesitusaparaadid, helitaasesitusseadmed; hiired (andmetöötlusseadmed);
hiirematid; hingamisaparaadid, v.a kunstlikuks hingamiseks; hologrammid; elektrilised häirekellad; häireseadmed, alarmid, alarmseadmed;
häireviled; hääletamisseadmed, hääletusseadmed, hääletusmasinad;
hüdrolokaatorid; hüdromeetrid; individuaalkaitsevahendid; induktiivpoolid; induktorid (elektrotehnika); integraallülitused, mikroskeemid;
integraallülituste vahvlid; integraalskeemkaardid (kiipkaardid); inverterid,
vaheldid (elektrotehnika); ionisaatorid, v.a õhu või vee töötlemiseks;
helkurid jalakäijatele (rõivaste juurde); jaotuskarbid (elektrotehnika);
jaotuskilbid (elektrotehnika); jaotuspuldid (elektrotehnika); joonisfilmid,
multifilmid, animafilmid; joonlauad (mõõteriistad); juhtmed (elektrotehnika); juhtmeühendusklemmid (elektrotehnika); kaalud; kaalumisseadmed; kaalumisriistad; kaaluvihid; kaamerate kolmjalad, statiivid;
kaasaskantavad meediapleierid; kaasaskantavad pleierid; kaasaskantavad
telefonid; kaitsejalanõud, sh kiirguskindlad ja tulekindlad; kaitsekiivrid;
kaitsekiivrid ratsutamiseks; kaitsekiivrid sportimiseks; kaitsekindad;
kaitsemaskid; kaitsepresendid, ohutuspresendid; kaitseprillid; kaitserõivad, sh kiirguskindlad ja tulekindlad; kaitsevõrgud, ohutusvõrgud;
kaldemõõturid; kalibreerimisrõngad, kalibreerrõngad; kalkulaatorid,
klahvarvutid; kangkaalud; kapillaartorud; karbid mikroanalüüsiriistakomplektidega; kassetimängijad; katikupäästikud (fototarbed);
katikud (fototarbed); katoodid; katoodkorrosioonitõrjeaparaadid;
katseklaasid; kaugjuhtimispuldid; kaugjuhtimisseadmed; kauglülitid,
kaugjuhtimisseadmed; elektrilised kaugsüüteseadmed; kaugusmõõturid;
keemiaaparaadid, -seadmed, -riistad; keermekaliibrid; keermemõõdikud,
keermekammid; keevitajate kaitsekiivrid; kellad (häireseadmed, hoiatusseadmed); kellanupud; keskprotsessorid; kessoonkambrid; kettaajamid
arvutitele; kiibid, pooljuhtkristallid (integraallülitused); kiirusindikaatorid,
kiirusnäiturid; kiirusmõõdikud (fotograafia); kindad sukeldujatele;
kinofilmi montaažiseadmed; säritatud kinofilmid; kirjakaalud; kiudoptilised kaablid; klaasist mõõteanumad; elektrilised klemmid; klinomeetrid; koaksiaalkaablid; kodeeritud magnetkaardid; kodeeritud,
identifitseerivad magnetkäevõrud; koeraviled; koguseindikaatorid,
kogusenäiturid; elektrilised kollektorid; kommutaatorid, ümberlülitid;
elektrilised kommutatsiooniaparaadid; kommutatsioonilauad, -paneelid,
-kilbid, pistikulauad; kompaktplaadid, CD-ROM-id (püsimälu); kompaktplaadid, laserplaadid, CD-d (audio-video); kompaktplaadimängijad,
laserplaadimängijad; komparaatorid; kompassid, bussoolid; kondensaatorid (elektrotehnika); kontaktläätsed; kontaktläätsekarbid, kontaktläätsevutlarid; kontrollkellad (aja registreerimise seadmed); kontrollpeeglid; koonused (liikluskorraldusvahendid); koormakaalud, platvormkaalud; korrigeerläätsed (optika); kosmograafiainstrumendid, kosmograafiaseadmed; laboratoorsed kromatograafiaseadmed; kronograafid
(ajaregistreerimisaparaadid); kuivatusraamid, fotokuivatid (fototarbed);
kupellid (laboriseadmed); kuulikindlad vestid; käsikaalud; kääritusaparaadid (laboriaparaadid); kõlarid, valjuhääldid; kõlarikastid;
kõrgepingepatareid; kõrgläikeseadmed, läigitid fotode trükkimiseks;
kõrgsagedusaparaadid; kõrvaklapid; kõrvatropid sukeldujatele; laborantide erirõivastus; laboratoorsed tsentrifuugid; laboriahjud, ahjud laboris
kasutamiseks; laborikandikud, laborivannid; laborimööbel; lainemõõturid;
laktodensimeetrid; laktomeetrid; laserid, v.a meditsiinilised; laserkaardikepid; lavavalgustuse reguleerimisseadmed; lenduriülikonnad,
lenduritürbid (kaitseriietus); liidesed arvutitele; liivakellad; loendurid;
logid (mõõteriistad); loodid; loodinöörid; luubid, suurendusklaasid
(optika); läätsekatted, läätsevutlarid; lülitid; magnetid; magnetilised
identifitseerimiskaardid, isikukaardid; magnetilised kodeerimisseadmed;
magnetjuhtmed; magnetkettad; magnetlindid; arvutite magnetlindiseadmed; magnetlintide demagneetimisseadmed; magnetofonid;
mannekeennukud autoõnnetuste läbimängimiseks, manomeetrid,
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rõhumõõturid; markeerimiskontrolliaparaadid, markeeringukontrolliaparaadid; matemaatilised instrumendid, materjalide teimiseadmed; megafonid, ruuporid; mehaanilised märgid; mensulid,
plaanistuslauad (geodeesiariistad); merekompassid; merendusaparaadid
ja -seadmed; meresügavuse sondid; tööstuslikud ja sõjalised metalliotsijad, metallidetektorid; metallisulamitest traat, sulavtraat;
meteoroloogiariistad; meteoroloogilised sondpallid; metronoomid;
mikrofonid; mikromeetrid; mikroprotsessorid; mikroskoobid;
mikroskoobiklaaside karbid, vutlarid; mikrotoomid; mobiiltelefonide
hands-free-komplektid; mobiiltelefonide rihmad; modemid; monitorid,
kuvarid (arvutiriistvara); monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara); munakellad (liivakellad); müntkäitatavad muusikaautomaadid;
allalaaditavad muusikafailid; helendavad märgid; märgistuspoid;
märkmikarvutid; elektroonilised märkmikud; mõõteaparaadid, mõõteseadmed; mõõtejoonlauad; mõõteketid (geodeesiatarbed); mõõtelindid,
tollipulgad; mõõtelusikad; elektrilised mõõteriistad; mõõdikud; mõõtevahendid; mõõturid; mõõteriistad; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; nahapaksusmõõturid; navigatsiooniriistad; neoonmärgid,
neoontähised; nihikud, nihkmõõdikud; niiskusmõõturid, hügromeetrid;
ninaklambrid sukeldujatele ja ujujatele; nivelleerimislatid, nivelleerlatid
(geodeesiatarbed); nivelleerimisriistad, nivelliirid, nivelleerriistad;
nooniused; nullsirklid (mõõteriistad); nurgamõõturid, mallid (mõõteriistad); näpitsprillid, lornjetid; näpitsprilliketid, lornjetiketid; näpitsprillipaelad, lornjetipaelad;näpitsprilliraamid, lornjetiraamid; näpitsprillitoosid, lornjetitoosid; nöörloodid; objektiivid (läätsed) (optika);
odomeetrid, läbisõidumõõdikud; ohukolmnurgad (autotarvikud);
oktandid; okulaarid; okulaarseadised; oommeetrid; optikakaubad;
optikariistade kruvinihutid; optikaseadmed, optikariistad; optiline klaas;
optilised andmekandjad; optilised kettad; optilised kiud, valgust juhtivad
hõõgniidid; optilised kondensaatorid; optilised lambid; optilised laternad;
optilised läätsed; optilised märgiriiderid; osakeste kiirendid; osonaatorid;
ostsillograafid; ovoskoobid; parkimisautomaadid; peeglid, peegeldid
(optika); perfokaardiseadmed (kantseleiseadmed); periskoobid; piiritusloodid; piksevardad; pildad, nõiavitsad veesoone leidmiseks; allalaaditavad pildifailid; fotograafilised pildinäidikud; piletiautomaadid;
pimestusvastased näoekraanid; pimestusvastased prillid; pimestusvastased
varikaitsmed; pimikud (fotograafia); pimikulambid (fototarbed);
pingejagurid (elektrotehnika); pinget tõstvad transformaatorid; pipetid;
piserdussüsteem (tuleohutusseade); pistikupesad (elektrotehnika);
pistikupesad, pistikud jm ühendused (elektrilised ühendused); pistikupesade katted; plaadikassetid (fotograafia); plaadimängija nõelavahetusseadmed; plaadimängijad, grammofonid; plaadimängijanõelad;
plaadimängijate helikäpad; plaadimängijate, grammofonide kiirusregulaatorid; planimeetrid; plotterid; helendavad poid; polarimeetrid;
poolid (fototarbed); pooljuhid; postitembelduskontrollseadmed; prillid;
prillid (optika); prilliketid; prilliklaasid; prillipaelad; prilliraamid;
prillitoosid; printerid, arvutiprinterid; prismad (optika); projektsiooniaparaadid; projektorid; projektsiooniekraanid; päikesepatareid; päikeseprillid; päästeparved; päästepoid; päästevestid; päästevõrgud; päästevööd;
pöördeloendurid, tahhomeetrid; püromeetrid; raadiod; raadiolambid,
elektronlambid; raadiomastid; raadiopiiparid; raadiotelefonid; raadiotelefonijaamad; raadiotelegraafijaamad; radarid, raadiolokaatorid;
tööstuslikud radioloogiaaparaadid; rahalugerid ja -sorteerid; randmetoed
arvutikasutajatele; raudtee liiklusohutusseadmed; refraktomeetrid;
refraktorid; elektrilised reguleerimisseadmed, reguleerseadmed; reostaadid; reproduktsioonirastrid, reprorastrid; respiraatorid; respiraatorifiltrid; respiraatormaskid, v.a kunstliku hingamise seadmed;
retordid; retordihoidikud, retordistatiivid; riiderid, lugerid (andmetöötlusseadmed); ruuporid, kõnetorud; rätsepajoonlauad; rõhumõõturid,
manomeetrid; tööstuslikud röntgeniaparaadi ekraanid; röntgeniaparaadid
ja -seadmed, v.a meditsiinilised; säritatud röntgenifilmid; tööstuslikud
röntgenikiirgusvastased kindad; röntgenikiirgusvastased vahendid, v.a
meditsiinilised; röntgenipildid, v.a meditsiinilised; röntgenitorud, v.a
meditsiinilised; rööbitsad (ehitus); sagedusmõõturid; sahharimeetrid;
sammumõõturid; teadusotstarbelised satelliidid; satelliitnavigatsiooniaparatuur; elektrilised seireseadmed, järelevalveseadmed, kontrollseadmed; sekstandid; sferomeetrid; sidestid (andmetöötlusseadmed);
signaaliseadmed (merendus); signaalkellad, signaalikellad; signaallaternad, signaalilaternad; helendavad või mehaanilised signaalpaneelid;
signaalpoid, signaalipoid; signaalviled, signaaliviled; helendavad või
mehaanilised signalisaatorid; sireenid; sisekommunikatsiooniseadmed;
skafandrid, tuukriülikonnad; skannerid, skaneerseadmed (andmetöötlusseadmed); slaidid; slaidide tsentreerimisseadmed; slaidiprojektorid,
diaprojektorid; slaidiraamid (fototarbed); elektrisoojendusega sokid;
solenoidventiilid (elekromagnetlülitid); sondeerimisaparaadid, sondeerseadmed; teadusotstarbelised sondid; soojusregulaatorid; soolsusmõõturid;
spektrograafid; spektroskoobid; spetsiaalsed sülearvutite jaoks kohan-
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datud kotid; spordiprillid; starterikaablid mootoritele; stereoskoobid;
stereoskoopilised aparaadid; strotoskoobid; suitsudetektorid, suitsuandurid; sukeldumisaparaadid; sukeldumismaskid; sularahaautomaadid;
sulavkaitsmed; sulfitomeetrid; sumistid; summaatorid, summeerimisseadmed, summeerseadmed; surveindikaatorid, survenäiturid; suurendusaparaadid, suurendid (fotoseadmed); sädemekustutid, sädemepüüdurid;
särimõõdikud, eksponomeetrid; sõidukiakud, autoakud; sõidukijuhtimisvalmendid; sõidukite automaatjuhtimisseadmed; sõidukite kiiruspiirikud;
sõidukite kilomeetriloendurid, sõidukite miililoendurid; sõidukite
navigatsiooniseadmed (pardaarvutid); sõidukite pingeregulaatorid;
sõidukite rehvirõhu automaatindikaatorid; sõidukite termostaadid;
sülearvutid; sülearvutiümbrised (kotid); taasestavad videokaamerad;
tahhomeetrid, pöördeloendurid; taksomeetrid; taskukalkulaatorid; tastrid,
kobisirklid; teadusaparaatide diafragmad; helendavad või mehaanilised
teetähised; telefoni automaatvastajad; telefoniaparaadid; telefonide
kuuldetorud; telefonimikrofonid; telefonitraadid; telegraafiaparaadid;
telegraafijuhtmed; telemeetrid, kaugusmõõturid; telerid; telerite müntkäitatavad mehhanismid; telesaatjad, televisioonisaatjad; teleskoobid;
teletaibid, kaugkirjutid; temperatuuriindikaatorid, temperatuurimõõturid;
temperatuurinäidikud, v.a meditsiinis kasutatavad; teodoliidid; terminalid
(elektrotehnika); termomeetrid, v.a meditsiinilised; termostaadid; tiiglid
(laboriseadmed); tilgapüüdlid fotograafias kasutamiseks; toiduanalüsaatorid; totalisaatorid; trafod, transformaatorid (elektrotehnika);
transistorid (elektroonika); transponderid; trioodid; trükklülitused,
trükkskeemid; trükkplaadid; tsüklotronid; tulekahjualarmid; tulekindlad
kaitseriided, kaitserõivad; tulekustutid, tulekustutusseadmed;
tulematerdusvahendid; tuletõrjeautod; tuletõrjekaatrid; tuletõrjepumbad;
tuletõrjeredelid; tuletõrjevaibad; tuletõrjevooliku otsakud; tuletõrjevoolikud; tuletõrjujate asbestekraanid; tulirelvade optilised sihikud,
teleskoopsihikud; turvatõkked, v.a sõidukiistmetele ja sporditarvetele;
tuulekotid tuule suuna määramiseks; täppiskaalud; täppismõõteriistad,
täppismõõdikud; tööliste näokaitseekraanid; tööliste põlvekaitsmed;
tööstusoperatsioonide kaugjuhtimise elektriseadmed; udupildiaparaadid,
nõialaternad, laterna magica'd; udusignaaliseadmed, v.a pürotehnilised;
uksesilmad; ultraviolettfiltrid fotograafias kasutamiseks; ureomeetrid,
albuminomeetrid; vaakumlambid (raadiolambid); vaakummeetrid;
vaatlusriistad, vaatlusseadmed; vahelikud, pistmikud (elektrotehnika);
valerahadetektorid, v.a paberraha; valgusfoorid (signaalseadmed);
valguskopeeraparaadid; elektrilised valgusregulaatorid; valgust kiirgavad
dioodid (LED); valgustiballast; valgustusakud, -patareid; valjuhääldite
helitorud; vannid (fototarbed); vargavastased seadmed; elektrilised
vargustõrjeseadmed; variomeetrid; elektrilised varjestusseadmed;
isoleeritud vasktraat; veetasemeindikaatorid, veetasemenäiturid, veenivooindikaatorid; ventiilide rõhuindikaatorikorgid; videoekraanid; videokassetid; videolindid; videomagnetofonid; videomängude kassetid;
videotelefonid; vilkurid (signaaltuled); viskosimeetrid; voltmeetrid;
voolumuundurid; voolupiirikud; välgukaitsmed, piksekaitsmed; välklambid (fotograafia); välklambid, impulssvälgutid (fotograafia); võimendid; võimenduslambid; võrgulülitid; vöötkoodilugerid; äärisekõrguse
märklid; õhuanalüsaatorid; õppeaparaadid, õppeseadmed; elektrilised
ühendused, seotised; ühenduskarbid (elektrotehnika); ülepingekaitsmed;
žetoonkäitatavate automaatide mehhanismid.
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; paberist ostukotid; plastist ostukotid; paberist
pakkekotid, plastist pakkekotid; kokaraamatud; aadressimasina aadressiplaadid; aadressimasinad; aadressitemplid; ajakirjad (perioodika);
ajalehed; ajaleheväljalõigete, ajalehelõigendite albumid; akvarellid
(maalid); albumid; almanahhid; arhitektuursed maketid; aritmeetilised
tabelid; arvutiprogrammide perfolindid ja perfokaardid; arvutustabelid;
atlased, kaardistikud; augurauad, mulgustid, perforaatorid (kantseleitarbed); brošüürid; dekalkomaantrükised; diagrammid; dokumendi- või
aktikaaned; dokumendilaminaatorid büroos kasutamiseks; dokumendimapid (kantseleitarbed); aktimapid (kantseleitarbed); dokumendisahtlid;
elektrokardiograafi-paber; etiketid, v.a tekstiilist; etikettide käsitsi
kleepimise seadmed, käsitsi etikettimise seadmed; filtermaterjalid (paber);
filterpaber; trükitud fotod; fotode kadreerimise seadmed, kadreerseadmed;
fotode püstraamid; fotogravüürid, heliogravüürid; frankeerimismasinad
(kantseleitarbed); galvaanod, galvanostereotüübid; gloobused; gluteen,
liimvalk kantseleis või majapidamises kasutamiseks; graafikatrükised;
graafilised kujutised; graafilised reproduktsioonid, reprod; graveerimisnõelad, graveernõelad; graveerimisplaadid, graveerplaadid; gravüürid,
graveeringud; hektograafid, šapirograafid; helendav paber; hõbepaber;
imavad paber- või plastlehed toiduainete pakendamiseks; infolehed,
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sõnumilehed; jooginõude paberalused; joonestuslauad; joonestussirklid;
joonestustarbed; joonestustrafaretid; joonestusvahendid; joonistusplokid;
joonlauad; joonsuled; järjehoidjad; kaaned, ümbrised (kantseleitarbed);
kaardid; kaardikepid, v.a elektroonilised; kalaliim kantseleis või majapidamises kasutamiseks; kalendrid; kalkapaber, pauspaber; kantselei- või
majapidamisliimid, -kleebid; kantseleitarvete kastikesed; kartoteegid,
registrid (kantseleitarbed); kartoteegikaardid (kirjatarbed); kartoteegiklambrid, -märgised; kataloogid; kiirköitjad (kantseleitarbed); kirjaklambrid; kirjaklambrid (kantseleitarbed); kirjalakk; kirjapaber, kirjutuspaber; kirjaplokid; kirjatarvete karbid (kantseleitarbed); kirjatarvete
komplektid; kirjutusalused; kirjutuskriit; kirjutusmasina lindikassetid;
elektrilised või mitteelektrilised kirjutusmasinad; kirjutusmasinaklahvistikud, klaviatuurid; kirjutusmasinalindid; kirjutuspintslid;
kirjutussuled; kirjutustahvlid; kirjutustarbed; kirjutusvahendid; kirjutusvahendite randmehoidlid; kivitrükktaiesed, litograafilised taiesed;
klassitahvlid; kleebised (kantseleitarbed); kleeplindid kantseleis või
majapidamises kasutamiseks; kleepribad kantseleis või majapidamises
kasutamiseks; kleepriie kantseleis kasutamiseks (kirjatarve); knopkad,
rõhknaelad; koelõigud, elundilõigud mikroskoopimiseks (õppematerjalid);
koelõigud, elundilõigud õppeotstarbeks; kogumiseks mõeldud kaardid, v.a
mängukaardid; paberist kohvifiltrid; koolitarbed (kirjatarbed); koomiksid;
koonilised paberpakendid, tuutud; paberist koorepakendid; kopeernõelad;
kopeerpaber; paljunduspaber (kantseleitarbed); korrektorlindid (kontoritarbed); korrektuurivedelikud (kantseleitarbed); korrigeerimisvärv,
korrigeervärv (heliograafia); korrutustabelid; krediitkaardipressid, v.a
elektrilised; krihvlid, tahvlipliiatsid; kriidihoidikud; kromolitograafiad
(värvilised kivitrükipildid); kuivatuspaberid, kirjapressid; papjeemašeest
kujukesed, statuetid; kuldsuled; kummeerlindid (kirjatarbed); kummiliim
(kantselei- või kodutarve); kummipaelad kantseleis kasutamiseks;
kunstnike käetoed; kunstnike paletid; kunstnike vesivärvikausikesed;
kunstnikupintslid; kustutuskummid; kviitungiraamatud; käekirjanäidised
kopeerimiseks; käsiraamatud; köiteribad (raamatuköitmine); papist,
kartongist kübarakarbid; ladumislauad (trükindus); paberist lauakatted;
paberist laudlinad; laulikud; lekaalid; lendlehed (flaierid); paberist lipud,
plagud; litograafiad, kivitrükised; litograafiakivid, litokivid; litograafiakriit, litokriit; loendid, nimestikud, registrid; naisterõivaste lõikelehed;
rõivaste lõikelehed; maakaardid, geograafilised kaardid; raamitud või
raamimata maalid (pildid); maalilõuendid; maalrirullid; maatriksprinterilindid; markerid (kantseleitarbed); marmordusvahendid; merekaardid; mikrolaineahjukotid; mimeograafid; modelleerimismaterjalid;
modelleerimispastad; modelleerimisplastid; modelleerimissavi vormid
(materjalid kunstnike jaoks); modelleerimissavi, voolimissavi;
modelleerimisvaha, v.a stomatoloogiline; molbertid; mulgustid, augurauad, perforaatorid (kantseleitarbed); plastist mullpakendid; mustrilehed,
lõikelehed; muusikalised õnnitluskaardid; märkkriit, markeerkriit;
märkmikud; märkmeplokid; niiskuse taset hoidvad paber- või plastlehed
toiduainete pakendamiseks; niisutid (kantseleitarbed); niisutid kleeppindadele (bürootarbed); numbrid (trükitüübid); numeraatorid,
nummerdusseadised; nurklauad; nurklauad (joonlauad); paberist
näo(kuivatus)rätikud; paberist nõudealused; ofordid; paber- või pappkarbid; paberiklambrid; paberiköitmikud; paberilehed (kirjatarbed);
paberilõikurid (kantseleitarbed); paberinoad (kantseleitarbed); paberipressid; paberist lauasalvrätikud; paberist lillepotiümbrised, lillepoti
ümbrispaberid; paberist salvrätikud meigi eemaldamiseks; paberist või
plastist kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); paberisärvimismasinad
(kantseleitarbed); paberitaskud; paberkäterätid; paberlaudlinad; paberlehvid; paberlindid, -ribad; pabertaskurätid; pakkepaber; paljundusaparaadi värviplaadid; paljundusmasina värviplaadid; paljundusmasinad;
palvehelmed, roosikrantsid; pantograafid (joonestusvahendid); papjeemašee; kartong; papptooted, kartonaaž; papptorud, kartongtorud;
passihoidikud; pastapliiatsikuulid; pastellkriidid; pausriie; pearaamatud;
perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised; pildid; piletid; pinalid;
pisitrükised; pitsati-, templihoidikud; pitsatid, templid; pitsatikarbid,
templikarbid; pitsativaha; pitseerimismasinad, pitseermasinad (kantseleitarbed); pitseerimismaterjalid, pitseermaterjalid (kirjatarbed); pitseerimisoblaadid, pitseerimislipikud; paberist pitserid; plaanid, projektid; paberist
või papist plakatid; plakatid, müürilehed; trükitud plangid; plastkile
pakkimiseks; pliiatsid; pliiatsihoidlid; pliiatsisüdamikud, pliiatsisüdamed;
pliiatsisüdamikuhoidikud; elektrilised või mitteelektrilised pliiatsiteritid;
elektrilised või mitteelektrilised pliiatsiteritusmasinad; plokid (kirjatarbed); portreed; postkaardid; postmargid; prospektid; paberist või
plastist prügikotid; papist või paberist pudelipakendid; papist või paberist
pudeliümbrised; paberist pudipõlled; pärgamentpaber; raamatud;
raamatuköited; raamatuköitematerjal, raamatuköitmismaterjal; raamatuköiteriie; raamatuköitmise seadmed ja masinad (kantseleiseadmed);
raamatuköitmisnöörid; raamatuköitmisriie; raamatutoed; radeerimisnoad,
radeernoad (kantseleitarbed); radeerimisvahendid, radeervahendid;
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radeerimisšabloonid; radiogrammipaber; rahahoiuklambrid; rahalugemisja rahasorteerimiskandikud; registreerimisaparaadi paber; regletid,
harvikud (trükindus); paberist või papist rippsildid; rivikud (trükindus);
rätsepakriit; rööpjoonlauad; lõhnastatud või lõhnastamata sahtlikattepaberid; sigarivõrud, sigarirõngad; siirdepildid, ülekantavad pildid
(dekalkomaantrükised); sinitrükiplaadid; sirklikarbid; steatiit (rätsepakriit); sulepea klamberkinnitid; sulepea- ja pliiatsihoidlid; sulepead
(kantseleitarbed); sulepeahoidlid; sulepuhastid; sulepuhastusvahendid;
sõrmekaitsmed (kantseleitarbed); söepliiatsid; tahvlipuhastid; paberist või
papist teadetetahvlid, kuulutustahvlid; teatekaardid (kantseleitarbed);
teibi-, kleepribahoidikud (kantseleitarbed); teibid kantseleis või majapidamises kasutamiseks; tembeldusmasinad kontoris kasutamiseks;
templialused, pitsatialused; templipadjad; terasest trükitähed; terassuled;
tikandite mustrilehed; tindipotialused, kirjutuslauagarnituurid; tindipotid;
kivist tindipotid, tindimahutid; tindipulgad, tušipulgad; tint; transparendid, joonelehed (kantseleitarbed); portatiivsed trükikomplektid
(kantseleitarbed); trükisilindri katmikud, v.a tekstiilist; trükitooted,
trükitoodang; trükitud tunniplaanid, ajaplaanid, sõiduplaanid; trükitüübid
(numbrid ja tähed); trükiväljaanded; tsellofaanlehed pakkimiseks;
tselluloospaber; tselluloospapp (kirjatarve); tualettpaber; tušid; tähed
(trükitüübid); täitesulepead; tärklisekliister (kleep) kantseleis või
majapidamises kasutamiseks; tärklisest pakkematerjal; tšekiraamatute,
kviitungiraamatute hoidikud; vahapaber; venitatav plastist säilituskile
pakkimiseks; vinjettimisseadmed; viskoospaber pakkimiseks; värvialused;
värvikarbid (koolitarbed); värvilindid; värvilindikassetid; värvipintslid;
Xuan-paber Hiina maali ja kalligraafia jaoks; õlitrükipildid, oleograafiad;
õllekannualused; õnnitluskaardid; õppevahendid, v.a seadmed; ümbrike
pitseerimisseadmed (kantseleitarbed); ümbrikud (kirjatarbed); šabloonid,
trafaretid; šabloonid, trafaretid (kantseleitarbed); šabloonivutlarid,
trafaretivutlarid; žakaartelgede perfokaardid.
Klass
35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;
jaekaubandusteenused (kolmandatele isikutele); hulgikaubandusteenused
(kolmandatele isikutele); kaubandusalase info pakkumine; e-kaubandusteenused (info pakkumine toodete kohta telekommunikatsioonivõrkude
kaudu reklaami ja müügi eesmärgil); kliendikaarditeenused (v.a
krediitkaarditeenused); tarbijauuringud; ajalehtede tellimise organiseerimine teenusena; allhanketeenused (ärialane abi); andmeotsing
arvutifailides kolmandatele isikutele; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine;
arvutivõrgureklaam; bilansi, arvete seisu koostamine; dokumentide
paljundamine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; farmaatsia-,
veterinaaria- ja sanitaarpreparaatide ning meditsiinitarvete jae- ja
hulgimüük; fotokoopiamasinate rentimine, üürimine; fotokopeerimisteenused; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste
ostmine); hinnavõrdlusteenused; hotellide ärialane juhtimine;
impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; info süstematiseerimine arvuti
andmebaasides; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaubandusvõi tööstusalane juhtimisabi; kaubandusteabeagentuurid; kaupade
demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; kiirkiri,
stenograafia; kirjutusmasinal kirjutamine; kontorimasinate ja -sisseseadete
rentimine, üürimine; majandusprognoosid; maksudokumentatsiooni
koostamine; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; moesõude
korraldamine turunduseesmärkidel; müügiautomaatide üürimine,
rentimine, laenutus; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; müürilehtede
ülespanemine, üleskleepimine; näidiste (proovide) levitamine; oksjonid,
enampakkumised; omahinnaanalüüsid; ostutellimuste töötlemine;
palgalehtede koostamine; personalijuhtimisalased konsultatsioonid;
poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; postimüügireklaam; pressiülevaateteenused; psühholoogiline testimine
personali valikuks; raadioreklaam; raamatupidamine; rahvastikuküsitlused; reklaamfilmide produtseerimine; posti teel reklaami levitamine; reklaami või müügi modelleerimine; reklaamiagentuurid; reklaamiaja rentimine massiteabevahendites; reklaamide küljendamine
teenusena; reklaamitekstide publitseerimine, avaldamine; reklaammaterjali üürimine; reklaammaterjalide ajakohastamine, moderniseerimine; reklaammaterjalide levitamine; reklaampindade üürimine;
reklaamtekstide ettevalmistamine; reklaamtekstide kirjutamine; sekretäriteenused; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; sponsorite otsimine;
spordiinimeste äritegevuse juhtimine; statistika koostamine; suhtekorraldus; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine
ärieesmärgil; tekstitöötlus; telefonivastamisteenused kättesaamatute
abonentide puhul; telekommunikatsiooniteenuste tellimuste korraldamine;
telemarketingi-teenused; telereklaam; transkriptsioon; turu-uuringud;
turundus; tööhõivekontorid; tööjõu värbamine; välisreklaam; äri auditeerimine; äri efektiivsuse ekspertiisid; ärijuhtimisabi; ärialased küsitlused, päringud; ärialased uuringud; äriinfo, -teave; äriteave ja klientide
nõustamine (klientide nõustamiskeskus); äritegevuse hindamine;
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äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse
juhtimise nõustamine; äritegevuse siirdeteenused; äriuuringud.
Klass 41: haridus; väljaõpe; spordialane tegevus; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; toidukoolitus;
spordiklubide teenused; aedkoolid; spordiüritustel aja mõõtmise teenused;
akadeemiad (haridus); ballide, tantsupidude korraldamine; dubleerimine,
dublaaž (helifilmid); eksamineerimine; elektronväljaannete pakkumine
arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; erialane ümberõpe; etenduse-,
näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus; etenduste lavastamine,
produtseerimine; filmide üürimine, laenutus; filmiprojektorite ja muu
juurdekuuluva üürimine, laenutus; filmistuudiod; filmitootmine,
-produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine; fitnessitreeningute
läbiviimine; fotograafia; fotoreporteriteenused; golfimänguvahenditega
varustamine; haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine; haridusteave, -info; hasartmängude korraldamine; helisalvestiste üürimine,
laenutus; helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus; iludusvõistluste korraldamine; instrueerimisteenused, juhendamisteenused,
õpetamisteenused; internaatkoolid, pansionaadid; kalligraafiateenused;
kasiinode seadmestamine (hasartmängud); kasvatus-, haridusteenused;
kaugõpe; kehaline kasvatus; kinofilmide laenutamine; kinonäitamine;
klubiteenused (haridus); kohtade broneerimine etendustele; kollokviumide
korraldamine ja läbiviimine; kompaktkirjastamine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; koolide
teenused (haridus); kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine;
kunstnikele modelliks olemine; kutsenõustamine (haridus- või koolitusalane nõuanne); küljendusteenused, v.a reklaame puudutavad; laenuraamatukogud; lavadekoratsioonide üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused; loomade dresseerimine; loteriide
korraldamine; lõbustuspargid; meelelahutusteave, -info; mikrofilmimine;
moesõude korraldamine (meelelahutus); muuseumiruumide ja -vahendite
pakkumine (esitlused, näitused); muusika komponeerimise teenused;
muusika produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguteenused
arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; orkestriteenused; personaaltreeneri teenused (fitnessitreening); piletimüügiteenused (meelelahutus);
praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); puhkelaagriteenused
(meelelahutus); puhketeave, -info; puhketingimuste loomine; raadiote ja
telerite üürimine, laenutus; raamatute kirjastamine, avaldamine; religioosne õpetus; rändraamatukoguteenused; seminaride korraldamine ja
läbiviimine; spordilaagriteenused; spordivahenditega varustamine;
spordivarustuse üürimine, laenutus, v.a sõidukid; spordiväljakute rent;
spordivõistluste korraldamine; staadionite üürimine, laenutus; stsenaristiteenused; subtiitrimine; sukelseadmete, -seadiste, sukeldusvahendite
üürimine, laenutus; suulise tõlkimise teenused; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; taasestavate videokaamerate üürimine, rentimine,
laenutus; teatrietendused (lavastused); teatritele ja telestuudiotele
valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus; tekstide, v.a reklaamtekstide, kirjutamine; tekstide, v.a reklaamtekstide, publitseerimine;
tenniseväljakute üürimine, rentimine; terviseklubiteenused (tervise- ja
jõusaalitreeningud); tingimuste loomine lõbustushallide teenusteks;
treenimine; tsirkused; tõlkimine; tõlkimine viipekeelest ja viipekeelde;
uudistereporteriteenused; varieteed, revüüteatrid; videofilmide montaaž;
videofilmide tootmine, produtseerimine; videofilmide üürimine, laenutus;
videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; videolindile salvestamine;
videomagnetofonide üürimine, laenutus; videosalvestiste üürimine,
laenutus; võimlemisõpetus, -juhendamine; õpetamine; õpetamine
(koolitus); õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus); ööklubid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52501
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201300235
Taotl kuup
27.02.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

GUTENBERG
(732) Omanik: OÜ Sinusõber
Laki 26, 12915 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: ajalehtede tellimise organiseerimine teenusena;
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telekommunikatsiooniteenuste tellimuste korraldamine.
Klass 40: fototrükk; ofsettrükkimine; siiditrükk; trükkimine;
šabloontrükkimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52502
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201300770
Taotl kuup
14.08.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

ASTRI

(540)

zave
(732) Omanik: AS Ekspress Grupp
Narva mnt 11e, 10151 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine;

äritegevuse
administreerimine; kontoriteenused; teiste poolt pakutavate toodete ja
teenuste reklaam internetis koos sooduskupongide ja -voucherite müügi,
allahindluste, hinnavõrdluste ja toodete tutvustustega; jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele, sh interneti vahendusel; trükitud
ja elektrooniliste kinkekaartide koondamine kolmandate isikute tarbeks,
et võimaldada klientidel kaupu jaekauplustest ja/või sidusalt mugavalt
vaadata ja osta; müügitegevuse ja tarbijatele suunatud motiveerimisprogrammide korraldamine, käigus hoidmine ja järelevalve; aruannete
koostamine; andmetöötlusteenused arvuti abil; andmete arvestus ja
andmekogude juhtimise alased teenused; elektrooniliste maksekaartidega,
rahakaartidega, ostukaartidega ja kinkekaartidega seotud kontoriteenused,
sh andmebaaside haldamine; kinkekaartidega seotud kasutajate motiveerimise programmid; ärijuhtimisabi, esmajoones müügikampaaniatega
seotud ärialased planeerimis- ja haldamisteenused; ärijuhtimise alased
teenused; ärialased uuringud ja küsitlused; raamatupidamisteenused;
maksudokumentatsiooni koostamine; äriinfo, esmajoones makse puudutav
informatsioon ning maksukonsultatsioonid; ärialased konsultatsiooniteenused; dokumentide paljundamine; kasutaja premeerimise
skeemid seoses kinkekaartide ja voucherite kasutamisega; kaupade
demonstreerimine internetis; ärialase info ja reklaaminfo pakkumine
(kolmandatele isikutele) arvutivõrkude/interneti vahendusel, sh tasulise
teenusena; internetireklaam, reklaammaterjalide levitamine; messide
korraldamine äri või reklaami eesmärgil; müügikampaaniad; eksport-import; äriinfo; turu-uuringud; kõigi eelnimetatud teenustega seotud info- ja
konsultatsiooniteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52503
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201300935
Taotl kuup
26.09.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

Chocolala
(732) Omanik: Kristi Lehtis
Lembitu 7-32, 10114 Tallinn, EE
(511)10 Klass 28: mängud, mänguasjad, sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool;
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

Reg nr
52504
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201300989
Taotl kuup
15.10.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(732) Omanik: AS Astri
Viljandi mnt 13, 50412 Tartu, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili;
tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool;
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele
ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste
korraldamine; kaupade demonstreerimine; kontorimasinate ja sisseseadete
rentimine, üürimine; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; näidiste
levitamine; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine;
reklaampindade üürimine; reklaammaterjalide levitamine; turu-uuringud;
välisreklaam; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; kaubandusteabeagentuurid; ärialased konsultatsioonid; äriinfo; äritegevuse juhtimisabi; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; äri- ja ametiruumide rentimine, üürimine; äri- ja ametipindade rentimine, üürimine; kinnisvaraarendus; kinnisvara üürimine,
rentimine; kinnisvara haldamine, juhtimine; üüri-, rendikogumine;
kinnisvaraalased konsultatsioonid.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieenija iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandusja metsandusalased teenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52505
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201300990
Taotl kuup
15.10.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

FAMA
(732) Omanik: FAMA Invest OÜ
Viljandi mnt 13, 50412 Tartu, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili;
tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja
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toidurasvad.

Klass 35: reklaam; kontoriteenused; hanketeenused teistele
ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste
korraldamine; kaupade demonstreerimine; kontorimasinate ja sisseseadete
rentimine, üürimine; müügireklaam teenusena; näidiste levitamine;
poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; reklaampindade
üürimine; reklaammaterjalide levitamine; turu-uuringud; välisreklaam.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; äri- ja ametiruumide rentimine, üürimine; äri- ja ametipindade rentimine, üürimine; kinnisvaraarendus; kinnisvara üürimine,
rentimine; kinnisvara haldamine, juhtimine; üüri-, rendikogumine;
kinnisvaraalased konsultatsioonid.
Klass 41: meelelahutus; kultuurialane tegevus.

Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.
Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieenija iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandusja metsandusalased teenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52506
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201301033
Taotl kuup
29.10.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)
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(591) Värvide loetelu: lilla.
(732) Omanik: Inga Kindsigo
Rästa 9c, 13417 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused

(kolmandatele

isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

(591) Värvide loetelu: must, valge, oranži ja punase
erinevad toonid.
(732) Omanik: Ignite OÜ
Tatari 25, 10116 Tallinn, EE
(511)10 Klass 42: arvutitarkvaraalased konsultatsioonid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(591) Värvide loetelu: sinine.
(732) Omanik: AS Liviko
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).
Klass 35: reklaam; äritegevuse

juhtimine; äritegevuse
administreerimine; kontoriteenused; müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele
isikutele), sh klassi 33 kuuluvate kaupade jae- ja hulgimüügiteenused; jaeja hulgimüügiteenused interneti vahendusel; ärialased konsultatsioonid;
hanketeenused teistele ettevõtetele; kaubandusteave; äriinfo; messide
korraldamine äri või reklaami eesmärgil; reklaamialased konsultatsioonid;
reklaami või müügi modelleerimine; reklaamikampaaniate korraldamine
ja läbiviimine; trüki- ja telereklaam; suhtekorraldus; turundus; turundusalased konsultatsioonid; kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad,
-reklaam; reklaampindade üürimine; välireklaam; kõigi eelnimetatud
teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
52507
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201301157
Taotl kuup
03.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.08.2014

Reg nr
52508
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201301210
Taotl kuup
13.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

Reg nr
52509
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201301213
Taotl kuup
13.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

ZBOM
(732) Omanik: Zbom Cabinets Co., Ltd
No.19 Lianshui Road, Luyang Industry District,
Hefei, Anhui, CN
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 11: lambid (valgustid); leivaröstrid; külmutusseadmed,
külmutid, külmkapid, külmikud; köökide tõmbekapid; ahjukolded;
ventiilid (kraanid); veeklosetid; sterilisaatorid, steriliseeraparaadid;
taskusoojendid; süüteseadised; elektrilised kohvikeetlid, kohvimasinad;
gaasipõletid; WC-loputuskastid; mikrolaineahjud (toiduvalmistusseadmed); röstrid, röstimisseadmed; elektrilised keedunõud; elektrilised
survekeetlid, kiirkeetlid (autoklaavid); vannisoojendid; veepuhastusseadmed.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
52510
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201301228
Taotl kuup
19.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014
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(732) Omanik: Mymimm OÜ
Ringtee 28, 15013 Tartu, EE
(511)10 Klass 9: kõrvaklapid; kaugjuhtimispuldid; helikandjad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52511
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201301229
Taotl kuup
19.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

(732) Omanik: Mymimm OÜ
Ringtee 28, 15013 Tartu, EE
(511)10 Klass 28: mänguasjad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52512
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201301248
Taotl kuup
27.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

Saagu Valgus
(732) Omanik: MTÜ Saagu Valgus
Mahlamäe 10, Rapla, 79514 Rapla maakond, EE
(511)10 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 salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; müntkäitatavad mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad; infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; tulekustutid;
USB-mälupulgad; salvestatud arvutiprogrammid; arvutiprogrammid
(allalaaditav tarkvara); arvutite klaviatuurid, klahvistikud; arvutite
mäluseadmed; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; audiovisuaalsed
õppevahendid; disketid, ümbrikkettad; elektrijuhtmed; elektrijuhtmete
märgistuskatted; elektrikaablid; elektrikaablikestad; elektrilülitid;
elektroonilised allalaaditavad trükised; fotokaamerad, fotoaparaadid;
elektrilised gaaslahendustorud, v.a valgustusseadmed; heliedastusseadmed; helikandjad; heliplaadid, grammofoniplaadid; helisalvestusaparaadid, helisalvestusseadmed; helitaasesitusaparaadid, helitaasesitusseadmed; hologrammid; joonisfilmid, multifilmid, animafilmid; juhtmed
(elektrotehnika); kaasaskantavad pleierid; kaasaskantavad telefonid;
kassetimängijad; kiudoptilised kaablid; koaksiaalkaablid; kompaktplaadid, CD-ROM-id (püsimälu); kompaktplaadid, laserplaadid, CD-d
(audio-video); kompaktplaadimängijad, laserplaadimängijad; kõlarid,
valjuhääldid; kõlarikastid; kõrvaklapid; laserid, v.a meditsiinilised;
liidesed arvutitele; magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid;
mikrofonid; mobiiltelefonide rihmad; monitorid, kuvarid (arvutiriistvara);
müntkäitatavad muusikaautomaadid; allalaaditavad muusikafailid;
märkmikarvutid; elektroonilised märkmikud; optikakaubad; optilised
andmekandjad; optilised kettad; optilised lambid; optilised laternad;
plaadimängijad, grammofonid; helendavad poid; prismad (optika);
päikesepatareid; raadiod; slaidid; slaidiraamid (fototarbed); spetsiaalsed
sülearvutite jaoks kohandatud kotid; sülearvutid; sülearvutiümbrised
(kotid); videokassetid; videolindid; videomagnetofonid; õppeaparaadid,

õppeseadmed.

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; ajalehed; albumid; atlased, kaardistikud; brošüürid;
dokumendi- või aktikaaned; etiketid, v.a tekstiilist; trükitud fotod;
graafikatrükised; graafilised kujutised; graafilised reproduktsioonid,
reprod; joonistusplokid; järjehoidjad; kaaned, ümbrised (kantseleitarbed);
kalendrid; kirjapaber, kirjutuspaber; kirjaplokid; kirjatarvete komplektid;
koolitarbed (kirjatarbed); koomiksid; käsiraamatud; laulikud; lendlehed
(flaierid); paberist lipud, plagud; litograafiad, kivitrükised; maakaardid,
geograafilised kaardid; raamitud või raamimata maalid (pildid); merekaardid; muusikalised õnnitluskaardid; märkmikud; märkmeplokid;
numbrid (trükitüübid); palvehelmed, roosikrantsid; kartong; papptooted,
kartonaaž; perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised; pildid; piletid;
paberist või papist plakatid; plakatid, müürilehed; trükitud plangid;
pliiatsid; plokid (kirjatarbed); portreed; postkaardid; postmargid;
prospektid; papist või paberist pudelipakendid; papist või paberist
pudeliümbrised; raamatud; raamatuköited; paberist või papist rippsildid;
sulepead (kantseleitarbed); teatekaardid (kantseleitarbed); templid;
trükitooted, trükitoodang; trükitud tunniplaanid, ajaplaanid, sõiduplaanid;
trükitüübid (numbrid ja tähed); trükiväljaanded; õllekannualused;
õnnitluskaardid; õppevahendid, v.a seadmed; ümbrikud (kirjatarbed).
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted; (meeste) spordisärgid,
(meeste) võimlemissärgid; T-särgid; alusrõivad, -riided, -pesu; baretid;
dšemprid (pulloverid); imikupesu; jakid, tuulepluusid; joped; kaelasallid,
kaelarätid; kampsunid või villased jakid; kasukad; kindad (rõivad);
kingad; kleidid; kudumid, trikotaaž, trikootooted (rõivad); kübarad,
vormimütsid; lühikeste varrukatega särgid; mütsid (peakatted); paberist
peakatted (rõivad); palitud, mantlid; peakatted (rõivaste juurde); püksid;
saapad; sallid, rätikud; seelikud; sokid; spordisaapad; särgid, päevasärgid,
särkpluusid; vormirõivad, vormiriided; ülerõivad; ülikonnad, kostüümid.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; elektroonilised rahaülekanded; finantskorraldus, -haldamine; finantsteenused, rahandusteenused; heategevusfondide korjandused,
heategevuskorjandused; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvaraagentuurid; korjanduste korraldamine, läbiviimine; usaldusisikuteenused, usaldusteenused.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus; akadeemiad (haridus); ballide, tantsupidude
korraldamine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus;
elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; erialane
ümberõpe; esinemised elavettekandena; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmitootmine, -produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine;
haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine; haridusteave, -info;
instrueerimisteenused, juhendamisteenused, õpetamisteenused; internaatkoolid, pansionaadid; kasiinode seadmestamine (hasartmängud);
kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe; kinonäitamine; klubiteenused
(meelelahutus või haridus); kontsertide korraldamine ja läbiviimine;
koolide teenused (haridus); kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine; kutsenõustamine (haridus- või koolitusalane nõuanne);
meelelahutajateenused; ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave, -info;
muusika produtseerimine; pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused (meelelahutus); praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); puhketeave, -info; raadio meelelahutus-, lõbustussaated,
raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine; raamatute kirjastamine, avaldamine; religioosne õpetus;
seminaride korraldamine ja läbiviimine; spordivõistluste korraldamine;
teatrietendused (lavastused); tekstide, v.a reklaamtekstide kirjutamine;
tekstide, v.a reklaamtekstide publitseerimine; televisiooni-meelelahutussaated, tele(visiooni)meelelahutus; uudistereporteriteenused;
videofilmide tootmine, produtseerimine; õpetamine; õpetamine (koolitus);
õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52513
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400033
Taotl kuup
08.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014
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(540)

Tammeka

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) M201300805 (320) 23.08.2013 (330) EE
(540)

Valgekihv

(732) Omanik: Artwerk OÜ
Vallikraavi 4, 51003 Tartu, EE
(511)10 Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi- ja
kultuurialane tegevus; akadeemiad (haridus); erialane ümberõpe;
fitnessitreeningute läbiviimine; haridus- või meelelahutusvõistluste
korraldamine; haridusteave, -info; instrueerimisteenused, juhendamisteenused, õpetamisteenused; kasvatus-, haridusteenused; kehaline
kasvatus; klubiteenused (meelelahutus või haridus); konverentside
korraldamine ja läbiviimine; koolide teenused (haridus); kunstnikele
modelliks olemine; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; mänguvarustuse
laenutus; personaaltreeneri teenused (fitnessitreening); pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused (meelelahutus); praktiline
väljaõpe, treening (demonstratsioonid); puhkelaagriteenused (meelelahutus); puhketingimuste loomine; raamatute kirjastamine, avaldamine;
seminaride korraldamine ja läbiviimine; spordilaagriteenused; spordivahenditega varustamine; spordivarustuse üürimine, laenutus, v.a
sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine; staadionite
üürimine, laenutus; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; tenniseväljakute üürimine, rentimine; terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud); treenimine; võimlemisõpetus, -juhendamine; õpetamine;
õpetamine (koolitus); õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

3/2015

(732) Omanik: Palmar OÜ
Kangru, Saula küla, Kose vald,
75117 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused

(kolmandatele

isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52516
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400102
Taotl kuup
23.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

Reg nr
52514
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400035
Taotl kuup
10.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)
(591) Värvide loetelu: oranž, must, valge.
(732) Omanik: AS Eedeni Keskus
Riia 2, 51013 Tartu, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja

(591) Värvide loetelu: punane, must, valge.
(732) Omanik: AS Eedeni Keskus
Riia 2, 51013 Tartu, EE
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)10 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele
ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste
korraldamine; kaupade demonstreerimine; kontorimasinate ja sisseseadete
rentimine, üürimine; müügikampaaniad, -reklaam; näidiste levitamine;
poe(vaate)akende kaunistamine, dekoreerimine; reklaampindade
üürimine; reklaammaterjalide levitamine; välisreklaam; äriinfo.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52515
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400085
Taotl kuup
21.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele
ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste
korraldamine; kaupade demonstreerimine; kontorimasinate ja sisseseadete
rentimine, üürimine; müügikampaaniad, -reklaam; näidiste levitamine;
poe(vaate)akende kaunistamine, dekoreerimine; reklaampindade
üürimine; reklaammaterjalide levitamine; välisreklaam; äriinfo.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52517
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400115
Taotl kuup
27.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

LYDISO
(732) Omanik: Skano Fibreboard OÜ
Rääma 31, Pärnu, 80044 Pärnu maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 17: isoleermaterjalid; soojusisoleermaterjalid.
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Klass 19: ehitusmaterjalid, v.a metallist; ehituspaneelid, v.a
metallist; katuseisolatsioonielemendid, v.a metallist; plaadid, tahvlid, v.a
metallist; töödeldud puit; puittahveldised, puitpaneelid; seinakatted, v.a
metallist (ehitusmaterjal); seinaplaadid, v.a metallist (ehitusmaterjal).
Klass 27: vaiba alusmaterjal; seinakatted, v.a tekstiilist.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52518
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400157
Taotl kuup
06.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

Mülkameister
(732) Omanik: Kirs Engineering OÜ
Kirsioja talu, Jõesse küla, Martna vald,
90622 Lääne maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)10 Klass 12: transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid;

Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjalid; fotod; kirjatarbed;
kantseleitarbed (v.a mööbel); kalendrid; märkmikud; koolitarbed
(kirjatarbed); õppevahendid, v.a seadmed; joonistusplokid; trükitud
plangid; ümbrikud (kirjatarbed); õnnitluskaardid.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 40: trükkimine; paberitöötlus, fototrükk.
Klass 41: raamatute kirjastamine; õpikute, õppevahendite ja
trükiste kirjastamine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52521
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400235
Taotl kuup
17.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

maastikusõidukid, tõsteseadmetega maastikusõidukid; amfiibsõidukid;
treilerid, haagised, haagisveokid, veohaagised.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52519
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400175
Taotl kuup
11.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

Koduingel
(732) Omanik: Koduingel OÜ
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, EE
(511)10 Klass
36: kinnisvaramaaklerite

teenused, kinnisvaravahendusteenused, majutusagentide teenused, majutusagentuurid;
maaklerlus, vahendus, vahendamine.

(591) Värvide loetelu: punane, hall.
(732) Omanik: Nutifikaator OÜ
Kase, Pühajõe küla, Toila vald,
41716 Ida-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 35: äritegevuse korraldamise konsultatsioonid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52522
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400247
Taotl kuup
17.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52520
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400203
Taotl kuup
12.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

SULEMEES

(591) Värvide loetelu: oranž, hele sinakashall, tume
sinakashall, must.
(732) Omanik: AS Profab Houses
Vabriku pst 1, Türi, Türi vald,
72213 Järva maakond, EE
(511)10 Klass 19: monteeritavad puitkarkassmajad, puidust
ehituskonstruktsioonid.

(732) Omanik: OÜ Sulemees
Lembitu 6, 50406 Tartu, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 9: elektroonilised publikatsioonid;
trükised.

elektroonilised

(111) Reg nr
(151) Reg kuup
(210) Taotl nr

52523
04.02.2015
M201400303
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(220) Taotl kuup
03.03.2014
(181) Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
(442) Avaldam kuup
03.11.2014

(591) Värvide loetelu: hall, kreemikas, must, valge.
(732) Omanik: Oomyo OÜ
Lembitu 7-43, 10114 Tallinn, EE
(511)10 Klass 25: (meeste) spordisärgid, (meeste) võimlemissärgid;

(540)

T-särgid; peapaelad (rõivad); pidžaamad; põlvpüksid; püksid; retuusid
(püksid); säärised; trikookaubad, trikotaaž; turbanid; võimlemisrõivad.

ÕLLEVÕLUR
(732) Omanik: V. Kase OÜ
Betooni 9, 51014 Tartu, EE
(511)10 Klass 32: käsitööõlu, linnaseõlu, õlu, õllesisaldusega joogid,
karastusjoogid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52524
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400352
Taotl kuup
13.03.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52526
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201000395
Taotl kuup
12.04.2010
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, sinine, must, roheline.
(732) Omanik: OÜ Aluoja
Mõisavahe 29-26, 50707 Tartu, EE
(511)9 Klass 6: metallehitusmaterjalid; rauakaubad, väikesed
(732) Omanik: AS ESTONIA Klaverivabrik
Kungla 41, 10413 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 15: klaverid ja nende osad ning tarvikud, sh klaverikeeled, klaveriklahvid, klaveriklahvistikud ja -klaviatuurid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
52525
Reg kuup
04.02.2015
Taotl nr
M201400398
Taotl kuup
26.03.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 04.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

metallkaubad, lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse.
Klass 7: masinad ja tööpingid; mootorid ja jõuseadmed (v.a
maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad).
Klass 8: käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid.

Klass 20: tööriistakastid; halukorvid (v.a metallist); riidevarnad, -nagid; kastid, karbid; riidepuud; puidust ja plastikust tööriistakäepidemed, mis ei kuulu teistesse klassidesse.
Klass 21: puhastus- ja koristustarbed; köögis ja majapidamises kasutatavad säilitusanumad.
Klass 35: kaupade, nimelt metallehitusmaterjalide, rauakaupade, väikeste metallkaupade, lihtmetallist kaupade, mis ei kuulu
teistesse klassidesse, masinate ja tööpinkide, mootorite ja jõuseadmete
(v.a maismaasõidukitele), põllutööriistade (v.a käsi-tööriistad),
käsi-tööriistade ja käsi-töövahendite, tööriistakastide, halukorvide (v.a
metallist), riidevarnade, -nagide, kastide, karpide, riidepuude, puidust ja
plastikust tööriistakäepidemete, mis ei kuulu teistesse klassidesse,
puhastus- ja koristustarvete, köögis ja majapidamises kasutatavate
säilitusanumate reklaam.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52527
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201200478
Taotl kuup
18.05.2012
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

NORDIC SPRINGS
(732) Omanik: AS Mediato
Vilmsi 6, 10126 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kaie Puur
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(511)10 Klass 32: alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52528
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201300025
Taotl kuup
04.01.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, must.
(732) Omanik: AB Medical Group Eesti OÜ
Reti tee 12, Peetri alevik, Rae vald,
75312 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
3: kosmeetikavahendid;
(511) 10 Klass

dekoratiivkosmeetikavahendid; iluravimaskid; kosmeetikakomplektid; meigivahendid; meigipuuder; meigieemaldid; parfümeeriatooted; parfüümid;
parfüümõlid; eeterlikud õlid; kosmeetilised õlid; lõhnavesi; deodorandid
inimestele või loomadele; tualettveed; tualettveega immutatud salvrätid;
kosmeetilised nahahooldusvahendid, -kreemid; põsepuna; läikiv põsepuna; kosmeetilised päevitusvahendid; päiksekaitsevahendid; seep;
raviseep; kulmukosmeetikavahendid; kulmupliiatsid; kulmuvärvid;
ripsmekosmeetikavahendid; ripsmetušš; kunstripsmed; ripsmekleebid;
küünehoolduspreparaadid; küünelakk; küünelakieemaldid; tehisküüned;
hambapuhastusvahendid; hambapoleerained; valgendavad hambageelid;
hingeõhku värskendavad aerosoolid; suuveed (v.a meditsiinilised);
hambapulbrid ja -pastad; huulepulgad; huuleläiked; kosmeetilised
pliiatsid; juuksehooldusvahendid; juukseveed; juuksegeelid; juuksevärvid;
juuksetoonimisained; juukselakk; lokivedelikud; valejuuksekleebid;
šampoonid; habemeajamisjärgsed näoveed; habemevärvid; habemeajamisseep; karvaärastid; raseerained; vuntsivaha; higistusvastased
vahendid (tualett-tarbed); kosmeetilised vannipreparaadid; kosmeetiline
vatt; kosmeetilised värvid; kosmeetilised värvieemaldid; kosmeetilised
kleebid; puhastusvahendid (v.a meditsiinilised ja tööstuslikud); puhastusvahendiga immutatud lapid; puhastustupsud (tualett-tarbed); puhastusõlid; tuuleklaasipuhastusvedelikud; viiruk; viirukikepikesed; päevituskreemid; päevitusõlid.
Klass 5: meditsiinilised hügieenitarbed; kontaktläätsede
puhastusvahendid; silmakompressivedelikud; meditsiiniotstarbelised
silmalapid; farmatseutiliste vedelikega immutatud salvrätid; meditsiinilised silmatilgad; silmavitamiinid (toidulisandid); hügieenisidemed;
imikute mähkmed.
Klass
8: habemepügamismasinad; habemenoakarbid;
habemeajamisvahendite karbid; habemenoa terituse rihmad;
juukselokkimisvahendid (käsi-tööriistad); elektrilised ja mitteelektrilised
juukselõikusmasinad; karvaärastuspintsetid; elektrilised ja mitteelektrilised karvaärastusvahendid; käärid; elektrilised või mitteelektrilised
küünelõikurid; elektrilised või mitteelektrilised küünepoleerijad;
küünetangid; küüneviilid; elektrilised küüneviilid; lokitangid; näpitsad;
pintsetid; elektrilised või mitteelektrilised pardlid; tätoveerimisseadmed;
pediküürikomplektid; maniküürikomplektid; elektrilised maniküürikomplektid; uhmrid; uhmrinuiad; ripsmekoolutusvahendid.
Klass 9: optikakaubad; prillid (optika); valmisprillid;
lugemisprillid; prilliklaasid; prilliraamid; prilliketid; prillitoosid;
näpitsprillid; näpitsprilliketid; näpitsprillipaelad; näpitsprilliraamid;
näpitsprillitoosid; kontaktläätsed; kontaktläätsekarbid; kontaktläätsevutlarid; binoklid; optilised läätsed; läätsekatted, läätsevutlarid;
okulaarid; optiline klaas; optilised laternad; optilised lambid; spordiprillid; ujumisprillid; päikeseprillid; kaitseprillid; luubid (optika); peeglid
(optika); kontrollpeeglid; peegeldid (optika); meditsiinilised optikainstrumendid; kaitsekindad; individuaalkaitsevahendid.
Klass 11: valgustid; lambid (valgustid); elektrilised tasku-

lambid; turvalambid; soengulambid; solaariumid (päevitusseadmed);
juuksekuivatid; õhukuivatid; bakteritsiidlambid, bakterihävituslambid
õhupuhastuseks.
Klass 16: paberist või papist pakendid; pakkepaber; plastkile
pakkimiseks; paberkotid; trükised; prospektid; kalendrid; märkmikud;
ümbrikud; paberist või papist plakatid; pabertaskurätid; paberist
salvrätikud meigi eemaldamiseks; paberist salvrätikud; paberist või
plastist prügikotid; paberlehvid; paber- või pappkarbid; etiketid (v.a
tekstiilist); tualettpaber; paberist lipud, plagud.
Klass 20: tualettlauad; peeglid; käsipeeglid (tualettpeeglid);
mannekeenid; massaažilauad; juuksuritoolid; ratastega puit- või plastriiulid; väikesed puit- või plastriiulid.
Klass 21: tualett-tarbed; tualett-tarvete karbid, kotid;
tualettharjad; tualettkäsnad; tualettpaberihoidlid; tualettpaberijaoturid;
hammaste ja igemete vesipuhastusseadmed; hambaharjad; hambaorgid;
hambaorgitoosid; habemeajamispintslid; habemeajamispintslite hoidlid;
harjad; kammid; kammituped; hõredad juuksekammid; elektrikammid;
klaaskarbid; majapidamiskindad; lahtritega kosmeetikakarbid, -kohvrid;
kosmeetikatarbed; kulmuharjad; küüneharjad; küürimisharjad; tolmulapid; meigieemaldustarvikud; naha koorimiseks mõeldud abrasiivkäsnad;
poleernahk; puhastamiseks mõeldud seemisnahk; hambaniit; puhastuspadjakesed; parfüümiaurustid; parfüümipihustid; piserdid; poleerimiskindad; puudritoosid; puudritupsud; aroomainepõletid; seebialused;
seebijaoturid; seebikarbid; isiklikuks otstarbeks mõeldud desodoraatorid;
elektrihambaharjad; isotermilised kotid; jahutuspudelid.
Klass 26: valehabemed; valevuntsid; valejuuksed; tupeed,
väikeparukad paljaku katteks; juuksekiharad; juuksepalmikud, patsid;
juuksetutid või ehistutid; parukad; juukseehted; juuksenõelad; juuksepaelad; juuksevõrgud; juukseklambrid; juuksevõrud; juukserullid, v.a
elektrilised; lokirullinõelad; lokirullipaberid; juuste värvimisel kasutatavad mütsid; prossid, preesid, sõled, rinnanõelad (rõivamanused); suled
(rõivamanused); rosetid (pudukaubad); kunstvanikud; kunstlilled;
elastikpaelad; käsihoidjad; jalgratturite püksisääreklambrid; ehismärgid;
läikivast lehtmaterjalist paelad; villased paelad; pesumonogrammid;
pesumärgid; pesunumbrid.
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
52529
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201300338
Taotl kuup
27.03.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

24KITCHEN
(732) Omanik: 24Kitchen Television B.V.
De Passage 144, 1101 AX Amsterdam Zuidoost, NL
(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)10 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestamise, edastamise
ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d,
DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; müntkäitatavad mehhanismid;
infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; ülemaailmse arvutivõrgu ja
juhtmeta seadmete kaudu alla laaditavad helinad, graafika, taustapildid,
mängud ja muusika; arvutitarkvararakendused; hiirematid; dekoratiivmagnetid; päikeseprillid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; õppematerjalid
ja näitvahendid (v.a aparaadid); trükitüübid; klišeed; ajakirjad, perioodika, raamatud; trükitooted, trükitoodang; paberikaubad; kirjatarbed;
kirjutusvahendid; plakatid, müürilehed; postkaardid; mapid, paberiköitmikud; märkmeraamatud; kiirköitjad; kirjaplokid; tühjad kirjutamiskladed; märkmikud, märkmeplokid; aadressraamatud; kalender-
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märkmikud; raamatukaaned; kaitserauakleebised; kleebised; kleebisealbumid; lauakalendrid; seinakalendrid; järjehoidjad; kogumiskaardid;
fotoalbumid; aluseta ja alusele kleebitud fotod; õnnitluskaardid.
Klass 38: side; telesaated, telelevi ja teleringhääling,
teleülekanded; raadiolevi, raadiosaated.
Klass 41: spordialane tegevus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52530
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201300532
Taotl kuup
16.05.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(732) Omanik: OÜ Odessika
J. Sütiste tee 44-68, 13420 Tallinn, EE
(511)10 Klass 32: Odessa regioonist pärit alkoholivabad

joogid;
isotoonilised joogid; alkoholivabad kokteilid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; viinamarjamahlajoogid; mineraal- ja gaseervesi; lauaveed.
Klass 33: Odessa regioonist pärit alkoholjoogid (v.a õlu),
eelkõige Odessa regioonist pärit veinist valmistatud vahuveinid.
Klass 35: import-eksport; kaupade komplekteerimine
ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel
mugavalt kaupu vaadelda ja osta, sh interneti või muu andmesidevõrgu
kaudu; kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad; turu-uuringud;
turundus; äritegevuse siirdeteenused; reklaam, sh interneti või muu
andmesidevõrgu kaudu; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja
teenuste ostmine); ostutellimuste töötlemine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)

3/2015

Reg nr
52532
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201300922
Taotl kuup
26.09.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(732) Omanik: ALTIA EESTI AS
Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald,
76901 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)10 Klass 33: veinid ja veinitooted.
Klass 35: veinialased müügikampaaniad; veinide demonstreerimine; reklaam, sh veinide jaemüügi reklaam meediakanalites;
veinikelnerite (sommeljeede), veinihuviliste ärialane nõustamine ja neile
ärialaste konsultatsioonide andmine; veininäidiste, veiniproovide
levitamine; reklaammaterjalide levitamine veinide ja veinikelnerite
(sommeljeede) kohta; veinide müügikampaaniate korraldamine ja
läbiviimine.
Klass 41: veinikelnerite (sommeljeede) võistluste korraldamine; kursuste korraldamine ja läbiviimine veinikelneritele (sommeljeedele); koolituskampaaniate korraldamine ja läbiviimine veinikelneritele
(sommeljeedele); instrueerimis-, juhendamis- ja õpetamisteenused
veinikelneritele (sommeljeedele); info meelelahutus- ja vabaajaürituste
kohta; puhketeave; loteriide korraldamine veinimüügi kampaania käigus;
veinikelnerite (sommeljeede) veinialane praktiline väljaõpe, treening,
demonstratsioonid; veinialaste tekstide, v.a reklaamtekstide avaldamine;
veinikelnereid (sommeljeesid) tutvustavate tekstide, v.a reklaamtekstide
avaldamine; veinikelnerite (sommeljeede) õpitubade korraldamine ja
läbiviimine; veinialaste õpitubade korraldamine ja läbiviimine.
Klass 43: veinikelnerite (sommeljeede) ja veinihuviliste veini
serveerimise alane nõustamine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
52531
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201300814
Taotl kuup
29.08.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

Fruitland
(732) Omanik: Rimi Eesti Food AS
Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald,
75301 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
tarretised, keedised, kompotid; munad; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 31: 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.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52533
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201300923
Taotl kuup
26.09.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: roosa, valge.
(732) Omanik: Rimi Eesti Food AS
Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald,
75301 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
tarretised, keedised, kompotid; munad; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 31: elusloomad; värske puu- ja köögivili; seemned;
looduslikud taimed ja lilled; sööt; linnased.
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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
52534
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201300984
Taotl kuup
07.02.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

LEK
(732) Omanik: NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 5: farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid;

meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja
dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid,
sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52535
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201301091
Taotl kuup
12.11.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(591) Värvide loetelu: lilla, valge.
(732) Omanik: Annuse OÜ
Annuse, Vea küla, Pala vald,
49422 Jõgeva maakond, EE
(740) Esindaja: Kaie Puur
(511)10 Klass 44: hambaravi ja sellega

seonduvad meditsiiniteenused; konsultatsioonid ja nõustamine hambaravi alal.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52537
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400057
Taotl kuup
14.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

FOUR POINTS
(732) Omanik: Worldwide Franchise Systems, Inc.
One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52538
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400082
Taotl kuup
21.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)
(540)

CHL
(591) Värvide loetelu: kollane, oranž, must, valge.
(732) Omanik: Martin Aule
Kirsipuu pst 16, Maardu, 74117 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Katrin Koitel-Veidik
(511)10 Klass 41: meelelahutusvõistluste korraldamine; meelelahutus, ajaviide, lõbustus.
Klass 43: toitlustusteenused; restoranid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52536
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201301260
Taotl kuup
31.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(732) Omanik: Anhui Forklift Truck Group Co., Ltd.
15 Wangjiang West Road, Hefei, Anhui, CN
(740) Esindaja: Juta-Maris Uustalu
(511)10 Klass 12: laadurautod, tõstukautod; treilerid, raskeveohaagised; kraanaga veoautod; elektrimootoriga veoautod; akupatareidega
veoautod; maismaasõidukite käigukastid; maismaasõidukite alusraamistikud; maismaasõidukite ülekandemehhanismid; maismaasõidukite
mootorikarterid, v.a masinaosad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)
(540)

Reg nr
52539
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400140
Taotl kuup
04.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014
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(591) Värvide loetelu: roheline, must.
(732) Omanik: RAMM Ehituse OÜ
Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn, EE
(511)10 Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd;

3/2015

(540)

ehitus-

konsultatsioon.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52540
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400155
Taotl kuup
06.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: punase eri toonid, halli eri toonid,
valge.
(732) Omanik: Merrillmann OÜ
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja
(591) Värvide loetelu: must, punane.
(732) Omanik: AS Sokotel
Viru väljak 4, 10111 Tallinn, EE
(511)10 Klass 43: hotellid; toitlustusteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52541
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400156
Taotl kuup
05.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

LIISA
(732) Omanik: Global Wine House OÜ
Kõrtsi tee 3, Lehmja küla, Rae vald,
75306 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), sh veinid ja vahuveinid

teenuste ostmine); hinnavõrdlusteenused; müügiautomaatide üürimine,
rentimine, laenutus; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);
uute ja kasutatud autode jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele);
sõidukiparkide äritegevuse juhtimine teenusena (sh sõidukiparkide
haldamine).
Klass 37: abi sõiduki rikke korral (remont); autode pesemine,
autopesulad; mootorsõidukite hooldus ja remont; mootorsõidukite
pesemine; rehvide remont ja vahetamine; remonditeave, -info; sõidukihooldus; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja
hooldus); sõidukite pesemine; sõidukite poleerimine; sõidukite puhastamine; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; abi sõiduki rikke korral (pukseerimine); autode rent, üürimine, laenutus; autojuhiteenused; autotransport,
-veod; busside rent; bussitransport, -veod; huvireiside korraldamine;
juhiga autorent, transfeeriteenused; kohtade ettetellimine, reserveerimine
reisidele; sõidukite pukseerimine; reiside reserveerimine, ettetellimine;
reisijate saatmine, eskortteenused; reisijate vedu; reisimarsruudi planeerimine; sõidukite juhtimise teenused; sõidukite katusepakiraamide
üürimine, laenutus, rentimine; sõidukite lisavarustuse rentimine, üürimine,
laenutus (navigatsiooniseadmed, laste turvatoolid, katuseboksid,
autokülmikud, tahvelarvutid, DVD-mängijad jms); sõidukite üürimine,
laenutus, rentimine; sõidukite pikaajaline rentimine, üürimine, laenutus;
sõidukite liisimine; sõidukite parkimine ning parkimisteenused; transpordi, sõidukite eeltellimine, reserveerimine; transporditeave, -info;
võidusõiduautode üürimine, rentimine, laenutus.

ning veini baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52542
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400158
Taotl kuup
06.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52543
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400222
Taotl kuup
13.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

Dinoart
(732) Omanik: LORENZO PHARMA OÜ
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Koidu 20-19, 10136 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 5: farmaatsiapreparaadid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52544
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400223
Taotl kuup
13.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

sioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52547
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400228
Taotl kuup
14.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

(540)

Biohyl
(732) Omanik: LORENZO PHARMA OÜ
Koidu 20-19, 10136 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 5: farmaatsiapreparaadid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52545
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400226
Taotl kuup
14.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

VENORUTON
(732) Omanik: NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 5: farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid;

meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja
dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid,
sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(591) Värvide loetelu: valge, must, oranž, punane.
(732) Omanik: Helios kirjastus OÜ
Pajusaare tee 3, Peetri küla, Rae vald,
75312 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 16: trükised; õppematerjalid ja näitvahendid

(v.a
aparaadid); brošüürid, graafikatrükised, kaardid, kalendrid, kataloogid;
perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised; pildid, plaanid, plakatid,
postkaardid, prospektid, raamatud, ristsõnad, ajalehed, ajakirjad,
joonistusplokid, koomiksid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52548
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400229
Taotl kuup
14.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

Reg nr
52546
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400227
Taotl kuup
14.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

TAVEGYL
(732) Omanik: NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 5: farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid;

meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja
dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid,
sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfekt-

(591) Värvide loetelu: valge, must, oranž, sinine.
(732) Omanik: Helios kirjastus OÜ
Pajusaare tee 3, Peetri küla, Rae vald,
75312 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 16: trükised; õppematerjalid ja näitvahendid

(v.a
aparaadid); brošüürid, graafikatrükised, kaardid, kalendrid, kataloogid;
perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised; pildid, plaanid, plakatid,
postkaardid, prospektid, raamatud, ristsõnad, ajalehed, ajakirjad,
joonistusplokid, koomiksid.
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Reg nr
52549
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400230
Taotl kuup
14.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

(732) Omanik: T.Mark OÜ
Nõlvaku 19-7, Saue, 76401 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)10 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52550
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400237
Taotl kuup
17.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

3/2015

(732) Omanik: AS A. Le Coq
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)10 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained; aedviljamahlad; puuviljamahlad; marjamahlad;
köögiviljamahlad (joogid); gaseeritud mahlad (joogid); gaseeritud mõru
sidrunijook (bitter lemon); smuutid; alkoholivabad kokteilid; alkoholivabad puuviljaekstraktid; alkoholivabad puuviljamahlajoogid; puuviljamaitselised joogid; alkoholivabad puuviljanektarid; alkoholivaba siider;
alkoholivabad marjamahlajoogid; köögiviljajoogid; joogivesi; lauaveed;
pudelisse villitud joogivesi; gaseerimata vesi (jook); allikavesi; mullivesi,
gaseervesi; maitsestatud veed; maitsestatud gaseervesi; mineraalvesi
(jook); ravitoimeta mineraalvesi; mineraliseeritud vesi (jook); selters,
soodavesi; toonikud (ravitoimeta joogid); osaliselt külmutatud purustatud
jää joogid; karastusjoogid; alkoholivabad gaseeritud joogid; limonaadid;
joogisiirupid; limonaadisiirupid; mahlasiirupid alkoholivabade jookide
valmistamiseks; energiajoogid; energiajoogid (v.a meditsiinilised);
vitamiine sisaldavad joogid; alkoholivabad meejoogid; spordijoogid;
isotoonilised joogid; isotoonilised joogid (v.a meditsiiniliseks otstarbeks);
madala kalorsusega karastusjoogid; alkoholivaba õlu; vähese alkoholisisaldusega õlu; õllepõhised kokteilid; mineraalidega rikastatud õlled; kali
(alkoholivaba jook).
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); alkoholi sisaldavad
karastusjoogid; vähese alkoholisisaldusega joogid (long drink'id); alkoholi
sisaldavad energiajoogid, veini sisaldavad jahutavad kokteilid (cooler'id)
(joogid); veini sisaldavad joogid (spritzer'id); valmissegatud alkoholjoogid, v.a õllepõhised; alkoholi sisaldavad mahlakokteilid; siider
(alkoholisisaldusega); mõdu; alkohoolsed puuviljaekstraktid; puuvilju
sisaldavad alkohoolsed joogid; alkohoolsed puuviljajoogid.

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(591) Värvide loetelu: must, lilla, kollane.
(732) Omanik: Helios kirjastus OÜ
Pajusaare tee 3, Peetri küla, Rae vald,
75312 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 16: trükised; õppematerjalid ja näitvahendid

Reg nr
52552
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400254
Taotl kuup
19.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(v.a
aparaadid); brošüürid, graafikatrükised, kaardid, kalendrid, kataloogid;
perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised; pildid, plaanid, plakatid,
postkaardid, prospektid, raamatud, ristsõnad, ajalehed, ajakirjad,
joonistusplokid, koomiksid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(540)

Reg nr
52551
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400253
Taotl kuup
19.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014
(591) Värvide loetelu: punane, pruun, kollane, must,
valge.
(732) Omanik: AS A. Le Coq
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)10 Klass 32: õlu.
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(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52553
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400272
Taotl kuup
21.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(511)10 Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52556
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400374
Taotl kuup
19.03.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

J. R. SCHRAMM`I KELLER
(732) Omanik: AS A. Le Coq
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)10 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid.

Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu; long drink).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52554
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400301
Taotl kuup
28.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

vabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
Klass 43: toitlustusteenused; baariteenused, kohvikud,
restoranid; tähtajaline majutus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52557
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400394
Taotl kuup
25.03.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(540)

(732) Omanik: Gourmet Coffee OÜ
L. Koidula 13a, 10125 Tallinn, EE
(511)10 Klass 30: kohv; röstimata roheline kohv.
Klass 43: kohvikud; selvekohvikud, kafeteeriad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(732) Omanik: RÜÜTLI KORP OÜ
Rüütli 11, 51007 Tartu, EE
(740) Esindaja: Kaie Puur
(511)10 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholi-

Reg nr
52555
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400316
Taotl kuup
04.03.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

(732) Omanik: Jevgeni Smirnov
Pärnu mnt 110-100, 11313 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)10 Klass 9: foto-, filmi-, optikaseadmed ja -instrumendid;
optiline klaas; prillid; binoklid; luubid; päikeseprillid; prilliraamid;
prilliklaasid ja -läätsed; prillitoosid; prilliketid ja -paelad ning teised
optikakaubad; eelnimetatud kaupade osad ja tarvikud.
Klass 35: spetsialisti ärialased konsultatsioonid; kaubandusteenused, sh kaupade jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele);
kaubanduslik vahendustegevus, eksport-import; hanketeenused teistele
ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); näidiste levitamine; müügikampaaniad; äri- ja kaubandusinfo; reklaam; ärijuhtimine, ärikorraldus;
tööstus- ja kaubandusettevõtete abistamine ärilises asjaajamises ja
kaubandustegevuses; kontoriteenused.
Klass 44: meditsiiniteenused, k.a nõustamine; tervishoid;
optikuteenused; optometristiteenused ja -konsultatsioonid.

Zeus
(732) Omanik: Salmen Šois
Toom-Rüütli 7-5, 10130 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel

(111)
(151)
(210)
(220)

Reg nr
Reg kuup
Taotl nr
Taotl kuup

52558
12.02.2015
M201400399
26.03.2014
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(181) Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
(442) Avaldam kuup
01.12.2014
(540)

(591) Värvide loetelu: helesinine, tumesinine, valge,
kuldne, pruun.
(732) Omanik: OÜ Eesti Leivatööstus
Ringtee 2, 51013 Tartu, EE
(740) Esindaja: Kaie Puur
(511)10 Klass 30: leib, sai, kondiitritooted, koogid, keeksid, tordid;
taigen; küpsised, vahvlid; saiakesed, pirukad; piparkoogid, kuivikud;
võileivad; makaronitooted; maiustused, martsipan, mandlimaiustused;
kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; šokolaad; riis; jahu, jahutooted ja
muud teraviljasaadused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; jae- ja hulgimüügiteenused
(kolmandatele isikutele), internetipõhine müük.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52559
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400432
Taotl kuup
07.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

3/2015

(591) Värvide loetelu: kollane, sinine.
(732) Omanik: EWSA OÜ
Peterburi tee 47, 13619 Tallinn, EE
(511)10 Klass 39: transpordilogistika.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52561
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400439
Taotl kuup
08.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(732) Omanik: Ecutec OÜ
Kadaka tee 185, 12618 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: sõidukite ja nende varuosade import ja eksport;
sõidukite varuosade ning tarvikute jae- ja hulgimüük (kolmandatele
isikutele).
Klass 37: mootorsõidukite hooldus ja remont; sõidukite
pesemine, puhastamine, poleerimine; sõidukite määrimine, poleerimine;
rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus), sõidukite
rooste-, korrosioonivastane töötlemine; eelnimetatud teenuste alane teave
ja konsultatsioon.

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(591) Värvide loetelu: tumelilla, valge.
(732) Omanik: Cofi AS
Estonia pst 9, 10143 Tallinn, EE
(511)10 Klass 16: trükised.
Klass 35: reklaam; ärikorraldus ja

(540)

Reg nr
52562
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400464
Taotl kuup
09.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

-juhtimine; kontori-

teenused.

Klass

36:

kindlustus; rahalised, finants- ja kinnis-

varatehingud.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52560
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400436
Taotl kuup
07.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, helesinine, tumesinine,
kollane.
(732) Omanik: MTÜ Laagna Loovus
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Raadiku 3-6, 13812 Tallinn, EE
(511) Klass 44: rehabilitatsioon puuetega lastele.

(511)10 Klass 2: värvained, värvid, emaillakid ja lakid.
Klass 17: isoleervärvid ja isoleerlakid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

10

Reg nr
52563
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400484
Taotl kuup
15.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

Reg nr
52566
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400509
Taotl kuup
22.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: must, punane.
(732) Omanik: KOTRYNA OÜ
Valge 13, 11415 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: mänguasjade, lasterõivaste,

lastekärude ning

jalgrataste jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52564
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400485
Taotl kuup
14.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

GLYCODUR
(732) Omanik: Federal-Mogul Wiesbaden GmbH
Stielstrasse 11, 65201 Wiesbaden, DE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 7: liug- ja hõõrdelaagrid, friktsioonkatted (masinadetailid).

Klass

12:

friktsioonkatted (maapealsetele transpordi-

(732) Omanik: AS KARME
Karksi küla, Karksi vald, 69104 Viljandi maakond,
EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)10 Klass 32: õlu.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

vahenditele).

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52565
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400488
Taotl kuup
14.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(732) Omanik: COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.
VIA ALTA, 10, 30020 MARCON (VE), IT
(740) Esindaja: Raivo Koitel

Reg nr
52567
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400510
Taotl kuup
22.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014
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(732) Omanik: AS KARME
Karksi küla, Karksi vald, 69104 Viljandi maakond,
EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)10 Klass 32: õlu.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

Reg nr
52568
Reg kuup
12.02.2015
Taotl nr
M201400589
Taotl kuup
08.05.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 12.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30 2014 042 398 (320) 27.03.2014 (330) DE

3/2015

(540)

EESTI ÖÖJOOKS
(732) Omanik: Marko Torm
Tähe 5, Rakvere, 44314 Lääne-Viru maakond, EE
(511)10 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 28: mängud, mänguasjad, sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(540)

(591) Värvide loetelu: tumesinine.
(732) Omanik: Scanoffice Oy
Tiilenlyöjänkuja 9 A, FIN-01720 Vantaa, FI
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 11: soojuspumbad, õhksoojuspumbad, maasoojuspumbad, õhk-vesi-soojuspumbad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52571
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201300222
Taotl kuup
26.02.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

Reg nr
52569
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M200900832
Taotl kuup
26.08.2009
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

CityAlko
(732) Omanik: Osaühing Aldar Eesti
F.G. Adoffi 11, Rakvere,
44310 Lääne-Viru maakond, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)9 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

jae- ja
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); sh kaubandus- ja tööstusalane juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, kaupade
demonstreerimine, poeakende kaunistamine ja dekoreerimine, reklaamtekstide avaldamine, reklaammaterjalide levitamine, kaupade jaemüügi
reklaam meediakanalites, raadio-, tele- ja välisreklaam, reklaampindade
üürimine, ärialased konsultatsioonid, äriinfo, turu-uuringud, kõigi
eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(521)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52570
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201200608
Taotl kuup
04.07.2012
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014
Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime
25 - rõivad, jalatsid, peakatted. 41 - meelelahutus, spordi- ja
kultuurialane tegevus.

(591) Värvide loetelu: roheline (Pantone 361).
(732) Omanik: AS EESTI GAAS
Liivalaia 9, 10118 Tallinn, EE
(511)10 Klass 4: kütteained, eriti maagaas, küttegaas.
Klass 18: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis
ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; kotid, käekotid; reisikohvrid
ja -kotid; võtmetaskud; rahataskud, -kotid; päikese- ja vihmavarjud;
jalutuskepid; sadulsepatooted.
Klass 24: riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; lipud, v.a paberist; vimplid, v.a paberist; voodikatted; lauakatted,
v.a paberist.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

Klass 28: mängud, mänguasjad, sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; golfipallid; jõulukuuseehted.
Klass 34: tubakas, suitsetamistarbed; tikud; tulemasinad,
välgumihklid, sigaretisüütlid; gaasiballoonid tulemasinatele.
Klass 39: transporditeenused; energia, soojuse ja kütuste
transport ja jaotamine, eriti gaasiliste kütuste transport ja jaotamine
torujuhtmete kaudu; kütuse ladustamine, eriti maa-alustes poorsetes kivija koobasladudes.
Klass 42: inseneriteenused, eriti energiasektoris, sh ka
gaasitranspordi- ja gaasiutiliseerimissektoris; energiasäästlikkuse
konsultatsioonid; geoloogilised mõõtmised; geoloogilised uuringud;
tehnilised projektiuuringud; kartograafia; andmetöötlusprogrammide, eriti
energiasektori programmide väljaarendamine ja tehniline tugi; andmebaasi väljaarendamine.

111

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 3/2015
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52572
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201300645
Taotl kuup
25.06.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
02.05.2014

(540)

(540)

Puutepunkt
(732) Omanik: OÜ Haridusmeedia
Faehlmanni 12, 10125 Tallinn, EE
(511)10 Klass 41: raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52573
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201300661
Taotl kuup
04.07.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, valge, hall.
(732) Omanik: Eesti Tarbijateühistute Keskühistu
Kalda 7c, 11625 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)10 Klass 9: infotöötlusseadmed ja arvutid; kodeeritud magnetkaardid, sh maksekaardid, deebet- ja krediitkaardid, pangakaardid,
kliendikaardid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; kaupade
eksponeerimine; müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); äriinfo ja ärikonsultatsioonid; tarbijakampaaniad;
klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine; müüki ja reklaami ergutavate skeemide
organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; eelnimetatud teenuste
alane teave ja konsultatsioon.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; elektroonilised rahaülekanded; finantsinfo; järelmaksuga ostu
finantseerimine; krediitkaarditeenused; järelmaksukaarditeenused;
rahavahetus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52575
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201301075
Taotl kuup
06.11.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, pruun, valge, must,
kuldne.
(732) Omanik: Jevgenia Šabõgina
Padriku tee 4/1-12, 11912 Tallinn, EE
(511)10 Klass 32: Tšehhi päritolu õlu.
Klass 33: Tšehhi päritolu alkoholjoogid (v.a õlu).
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52574
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201301074
Taotl kuup
06.11.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(591) Värvide loetelu: must, roheline, valge.
(732) Omanik: Eesti Tarbijateühistute Keskühistu
Kalda 7c, 11625 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)10 Klass 9: infotöötlusseadmed ja arvutid; kodeeritud magnetkaardid, sh maksekaardid, deebet- ja krediitkaardid, pangakaardid,
kliendikaardid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; kaupade
eksponeerimine; müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); äriinfo ja ärikonsultatsioonid; tarbijakampaaniad;
klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine; müüki ja reklaami ergutavate skeemide
organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; eelnimetatud teenuste
alane teave ja konsultatsioon.
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Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; elektroonilised rahaülekanded; finantsinfo; järelmaksuga
ostu finantseerimine; krediitkaarditeenused; järelmaksukaarditeenused;
rahavahetus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52576
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201301181
Taotl kuup
09.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

3/2015

planeerimise valdkonnas; arvutiprogrammide koostamine; arvutitarkvara
kavandamine, arendamine ja väljatöötamine; arvutitarkvara muutmise,
uuendamise ja täiendamise teenused; arvutitarkvara omavaheline
ühendamine ja testimine; arvutisüsteemide analüüs; infotehnoloogiaalased
konsultatsioonid interneti, infosüsteemide ja andmevõrkude valdkonnas;
arvutitarkvara üürimine ja laenutus; kõigi eelnimetatud teenustega seotud
info- ja konsultatsiooniteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52578
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201301240
Taotl kuup
23.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.10.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, oranž.
(732) Omanik: United Loggers OÜ
Rätsepa talu, Saksa küla, Kehtna vald,
79005 Rapla maakond, EE
(511)10 Klass 4: hakkpuit küttena; pressitud puidulaastust kütusetooted; puit (küttepuit); tulehakatis; puitgraanulid (kütus).
Klass 19: pooltöödeldud puit, osaliselt töödeldud puit;
töödeldud puit.
Klass 31: ümarpuit; koorimata puit; saagimata puit.

Klass

40:

metsalangetamine; metsatöötlemine; energia-

tootmine.

Klass 44: metsandusteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52577
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201301198
Taotl kuup
11.12.2013
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, valge.
(732) Omanik: OÜ LASUURIA
Kadaka tee 1, 10621 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: majapidamiskaupade jae- ja hulgimüük kolmandatele isikutele.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52579
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400081
Taotl kuup
20.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014

(540)

EESTI VABAERAKOND
(591) Värvide loetelu: sinine, valge.
(732) Omanik: FCR Media AS
Madara 29, 10612 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)10 Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised

uuringud ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; veebilehtede
kujundamine ja koostamine; veebisaitide loomine, hooldus ja ülalpidamine teenusena; sihtotstarbeliste rakenduste hostimine; andmebaaside
hostimine; platvormi pakkumine teenusena (PaaS) arvutitarkvara
platvormide näol, mis võimaldavad kasutajatel kasutada, hooldada ja
hallata tarkvara; tarkvara pakkumine teenusena (SaaS) arvutitarkvara
platvormide näol, mis võimaldavad kasutajatel läbi viia elektroonilisi
äritehinguid e-kaubanduse, kliendisuhete halduse ja ettevõtte ressursi-

(732) Omanik: Jaanus Ojangu
Rohumaa 14, 10617 Tallinn, EE
(511)10 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.

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus.
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(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(300)
(310)

(540)

Reg nr
52580
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400105
Taotl kuup
24.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
03.11.2014
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Z-419918 (320) 07.10.2013 (330) PL

AJAX AROMA SENSATIONS
(732) Omanik: Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)10 Klass 3: universaalsed puhastusvahendid, üldpuhastusvahendid, v.a meditsiinilised ja tööstuslikud.

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52583
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400255
Taotl kuup
19.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(732) Omanik: Mleczarnia Turek Sp. z o.o.
Ul. Milewskiego 11, 62700 Turek, PL
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)10 Klass 29: piim, juust ja piimatooted; toiduõlid

ja toidu-

rasvad.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52581
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400132
Taotl kuup
31.01.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, beež.
(732) Omanik: AS HAGAR
O. Müntheri 1, Tamsalu, Tamsalu vald,
46106 Lääne-Viru maakond, EE
(740) Esindaja: Ingrid Matsina
(511)10 Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; pagaritooted; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid;
sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52582
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400136
Taotl kuup
03.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(591) Värvide loetelu: hõbedane, sinine, valge.
(732) Omanik: Haage Joogid OÜ
Pärnu mnt 234, 11624 Tallinn, EE
(511)10 Klass 32: mineraalvesi (jook).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52584
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400273
Taotl kuup
21.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

MATI MOBIILIÄRI
(732) Omanik: Mati Aun
Oja 2-5, 13516 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)10 Klass 35: elektroonikaseadmete, sideseadmete, infotöötlusseadmete, arvutite, navigatsiooniseadmete, kodutehnika, kontoritehnika,
autotehnika, audio- ja videotehnika, tööriistade, mõõteriistade ning nende
lisaseadmete, tarvikute ja manuste jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud informatsiooni- ja konsultatsiooniteenused.
Klass 37: elektroonikaseadmete, sideseadmete, infotöötlus-
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seadmete, arvutite, navigatsiooniseadmete, kodutehnika, kontoritehnika,
autotehnika, audio- ja videotehnika, tööriistade, mõõteriistade ning nende
lisaseadmete, tarvikute ja manuste paigaldus-, remondi- ja hooldusteenused; eeltoodud teenustega seotud informatsiooni- ja konsultatsiooniteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52585
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400283
Taotl kuup
25.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

3/2015

(540)

(732) Omanik: Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yunnan,
Yuxi, CN
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 34: elektroonilised sigaretid kasutamiseks alternatiivina traditsioonilistele sigarettidele; elektroonilised sigaretid;
elektrooniliste sigarettide uuesti täidetavad tühjad kassetid; närimistubakas; tubakapulber, nimelt huuletubakas; nuusktubakas; tubaka
aseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised.

(540)

(732) Omanik: Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yunnan,
Yuxi, CN
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 34: elektroonilised sigaretid kasutamiseks alternatiivina traditsioonilistele sigarettidele; elektroonilised sigaretid;
elektrooniliste sigarettide uuesti täidetavad tühjad kassetid; närimistubakas; tubakapulber, nimelt huuletubakas; nuusktubakas; tubaka
aseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52586
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400284
Taotl kuup
25.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52588
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400287
Taotl kuup
25.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

GIGI
(732) Omanik: Gigi Cosmetic Laboratories Ltd.
7 Hamifalim St., 49002 Petah-Tikva, IL
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 3: keha- ja iluhooldusvahendid, eriti

seebid,
parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52589
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400300
Taotl kuup
27.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)
(732) Omanik: Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yunnan,
Yuxi, CN
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 34: elektroonilised sigaretid kasutamiseks alternatiivina traditsioonilistele sigarettidele; elektroonilised sigaretid;
elektrooniliste sigarettide uuesti täidetavad tühjad kassetid; närimistubakas; tubakapulber, nimelt huuletubakas; nuusktubakas; tubaka
aseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52587
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400285
Taotl kuup
25.02.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

WINDSOR
(732) Omanik: Blount, Inc.
4909 SE International Way, Portland,
Oregon 97222, US
(740) Esindaja: Urmas Kernu
(511)10 Klass 7: mehhaaniliste kettsaagide osad ja tarvikud, nimelt
saeketid, juhtvardad, ketirattad.
Klass 8: käsi-tööriistad kettsaagidele, nimelt saeketiviilid ja
nende hoidlid, kruustangid saeketi kinnitamiseks teritamisel, saeketitükeldajad, saekettide viilimisjuhikud, saeketijuhtplaadid, saeketiteritid,
saekettide tükeldamisalasid, saekettide sügavusmõõdikud (saw chain
depth gauge jointers), määrdepritsid ja saejuhikupingutid, langetuskiilu
plaadid ja kiilud.

(111) Reg nr
(151) Reg kuup
(210) Taotl nr

52590
17.02.2015
M201400420
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(220) Taotl kuup
02.04.2014
(181) Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
(442) Avaldam kuup
01.12.2014

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)

Reg nr
52593
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400481
Taotl kuup
14.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(732) Omanik: Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, DE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 5: farmatseutilised preparaadid.
(732) Omanik: Itallex Kaubandus OÜ
Vana-Viru 11a/Uus 2, 10111 Tallinn, EE
(511)10 Klass 35: meeste ja naiste ülerõivaste, jalatsite ja

akses-

suaaride jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele).

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52591
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400475
Taotl kuup
11.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52594
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400483
Taotl kuup
15.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(540)

FABROC
(732) Omanik: Tycroc OÜ
Väike-Ameerika 8, 10129 Tallinn, EE
(511)10 Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid;

mittemetallist
jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad
ehitised; mittemetallist mälestusmärgid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52592
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400479
Taotl kuup
13.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

ESTORAN

(591) Värvide loetelu: kollane, roheline, valge, must,
oranž, punane.
(732) Omanik: OÜ Kaubserv
Linnu tee 64, 13418 Tallinn, EE
(511)10 Klass 4: mootorikütus.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52595
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400490
Taotl kuup
14.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)
(732) Omanik: Helmet Raja
Salme 49-4, 10413 Tallinn, EE
(511)10 Klass 43: toitlustusteenused.

(591) Värvide loetelu: roheline, sinine, oranž.
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(732) Omanik: F-Est OÜ
Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ingrid Matsina
(511)10 Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieenija iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; katseklaasiviljastamisteenused; kunstliku viljastamise teenused; tervishoiualased
nõustamisteenused; ämmaemandateenused; alternatiivmeditsiiniteenused;
arstiabi; füsioteraapia; haiglad; kliinikute, kliiniliste haiglate meditsiiniteenused; meditsiinilise aparatuuri rent; psühholoogiteenused;
põetamine; spaateenused; sanitaarseadmete üürimine, rentimine, laenutus;
teraapiateenused; tervishoid; verepangateenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52596
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400494
Taotl kuup
15.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52598
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400538
Taotl kuup
28.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

NIMBUS
(732) Omanik: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)10 Klass 5: kahjuritõrjepreparaadid, insektitsiidid, fungitsiidid,
herbitsiidid, pestitsiidid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

(540)

3/2015

Reg nr
52599
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400567
Taotl kuup
30.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

KOORIJÄÄTIS
(591) Värvide loetelu: must, valge, kollane, oranž, sinine,
roheline, lilla, beež, kuldne, hall.
(732) Omanik: Gert Laasme
Laulupeo 15-3, 10128 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus; varieteed; ööklubid; klubiteenused (meelelahutus
või haridus); ballide, tantsupidude korraldamine; diskoteenused.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52597
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400496
Taotl kuup
15.04.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(732) Omanik: Premia Tallinna Külmhoone AS
Betooni 4, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)10 Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool;
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52600
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400570
Taotl kuup
02.05.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(540)

RETROPLANEET
(732) Omanik: Gert Laasme
Laulupeo 15-3, 10128 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)10 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus;

spordi- ja
kultuurialane tegevus; varieteed; ööklubid; klubiteenused (meelelahutus
või haridus); ballide, tantsupidude korraldamine; diskoteenused.

(591) Värvide loetelu: must, punane.
(732) Omanik: Autex Autoteenindus OÜ
Tulika 9, 10613 Tallinn, EE
(511)10 Klass 37: abi sõiduki rikke korral (remont).
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(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52601
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400585
Taotl kuup
07.05.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52603
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400592
Taotl kuup
08.05.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(591) Värvide loetelu: punase eri toonid, kollane, valge,
oranž, roheline, sinine, must.
(732) Omanik: Premia Tallinna Külmhoone AS
Betooni 4, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)10 Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
(591) Värvide loetelu: kollane, sinine, punane, beež,
valge, must.
(732) Omanik: Premia Tallinna Külmhoone AS
Betooni 4, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)10 Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja
saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool;
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52602
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400588
Taotl kuup
08.05.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

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

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)

Reg nr
52604
Reg kuup
17.02.2015
Taotl nr
M201400691
Taotl kuup
16.06.2014
Kehtivuse lõppemise kuup 17.02.2025
Avaldam kuup
01.12.2014

(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, sinine.
(732) Omanik: Marknor OÜ
Meresihi tee 36, Kelvingi küla,
74018 Harju maakond, EE
(511)10 Klass 36: kinnisvara haldamine, juhtimine;

kinnisvara
hindamine; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvaraagentuurid;
kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvaravahendusteenused; korterite
üürimine, rentimine.

(591) Värvide loetelu: punane, must, hall, kollane, valge.
(732) Omanik: Stereo Meedia OÜ
Paavli 6b, 10412 Tallinn, EE
(511)10 Klass 22: tekstiilist varikatused, telgid.
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IV. REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED VÕI PARANDUSED
KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE

(111)
07094
07360
07746
08834
09537
10658
12062
12853
14332
14471
14535
14599
14659
14664
14665
14666
14701
14740
14741
14762
14764
14766
14779
14780
14789
14797
14798
14799
14800
14801
14802
14806
14807
14840
14861
14899
14910
14912
14913
14916
14921
14924
14928

(181)
08.05.2025
16.02.2025
24.04.2025
11.09.2025
23.04.2025
18.03.2025
15.01.2025
02.02.2025
06.12.2024
11.01.2025
16.01.2025
26.01.2025
26.01.2025
26.01.2025
26.01.2025
26.01.2025
01.02.2025
07.02.2025
07.02.2025
07.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
08.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025

14941
14949
14976
15043
15050
15089
15132
15133
15151
15157
15159
15174
15176
15184
15200
15235
15237
15248
15253
15259
15267
15270
15285
15329
15343
15398
15401
15482
15508
15510
15516
15527
15543
15585
15621
15635
15656
15666
15677
15707
15723
15724
15726

27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
02.03.2025
07.03.2025
07.03.2025
15.03.2025
15.03.2025
15.03.2025
15.03.2025
15.03.2025
27.03.2025
27.03.2025
27.03.2025
27.03.2025
27.03.2025
27.03.2025
27.03.2025
27.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
31.03.2025
31.03.2025
05.04.2025
05.04.2025
12.04.2025
12.04.2025
12.04.2025
12.04.2025
12.04.2025
19.04.2025
21.04.2025
04.05.2025
04.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
19.05.2025
19.05.2025
19.05.2025

16014
16065
16074
16176
16177
16184
16294
16426
16427
16509
16524
16750
17356
17548
17549
18021
39584
39619
39710
39749
39831
40038
40241
40510
40533
40560
40563
40566
40573
40601
40605
40608
40615
40621
40632
40634
40635
40638
40646
40657
40665
40674
40686

29.06.2025
29.06.2025
29.06.2025
30.06.2025
30.06.2025
30.06.2025
05.07.2025
15.08.2025
15.08.2025
18.08.2025
18.08.2025
12.09.2025
06.10.2025
23.10.2025
23.10.2025
13.12.2025
02.08.2024
11.08.2024
18.08.2024
25.08.2024
08.09.2024
12.10.2024
16.11.2024
25.01.2025
25.01.2025
01.02.2025
01.02.2025
01.02.2025
11.02.2025
11.02.2025
11.02.2025
11.02.2025
11.02.2025
11.02.2025
21.02.2025
21.02.2025
21.02.2025
21.02.2025
21.02.2025
21.02.2025
21.02.2025
01.03.2025
01.03.2025

40697
40788
40789
40790
40797
40809
40825
40830
40854
40856
40875
40876
40882
40910
40926
40941
40978
41023
41024
41037
41046
41100
41118
41226
41330
41373
41374
41375
41518
41519
41539
41540
41541
41636
41648
41654
41765
41772
41849
41878
42092

KAUBAMÄRGI LITSENTSIMINE
LITSENTSILEPINGU KOHTA TEHTUD KANDE KUSTUTAMINE

Reg nr:
Litsentsisaaja:
Registrikande jõustumise kuupäev:

41330
Osaühing Friis Kinnisvara Teenused, Tiigi 6, 51003 Tartu, EE
18.02.2015

01.03.2025
14.03.2025
14.03.2025
14.03.2025
14.03.2025
14.03.2025
18.03.2025
18.03.2025
23.03.2025
23.03.2025
23.03.2025
23.03.2025
23.03.2025
04.04.2025
08.04.2025
08.04.2025
13.04.2025
22.04.2025
22.04.2025
22.04.2025
22.04.2025
11.05.2025
11.05.2025
09.06.2025
30.06.2025
14.07.2025
14.07.2025
14.07.2025
23.08.2025
23.08.2025
23.08.2025
23.08.2025
23.08.2025
15.09.2025
15.09.2025
15.09.2025
13.10.2025
13.10.2025
07.11.2025
11.11.2025
11.01.2026
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KAUBAMÄRGI VÕÕRANDAMINE
Reg nr

Uus omanik

Registrikande
jõustumise
kuupäev

11564

Perlon-Monofil GmbH, Chempark Dormagen, 41538 Dormagen, DE

06.02.2015

14899

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, Saint Paul, Minnesota 55102, US

17.02.2015

15332

Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Långgatan 14, 341 81 Ljungby, SE

06.02.2015

19499

BRACCO SUISSE S.A., Via Cantonale, Galleria 2, 6928 Manno, CH

27.01.2015

19500

BRACCO SUISSE S.A., Via Cantonale, Galleria 2, 6928 Manno, CH

27.01.2015

25368

IMPER ITALIA S.P.A., Via Volta 8, Frazione Mappano, 10071 Borgaro Torinese,
Torino, IT

17.02.2015

25646

Jurimia Oy, Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, FI

20.02.2015

25647

Jurimia Oy, Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, FI

20.02.2015

31489

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group, Ringaskiddy, Co. Cork, IE

28.01.2015

31949

One Jeanswear Group Inc., 1441 Broadway, New York, New York 10018, US

03.02.2015

33406

One Jeanswear Group Inc., 1441 Broadway, New York, New York 10018, US

03.02.2015

33407

One Jeanswear Group Inc., 1441 Broadway, New York, New York 10018, US

03.02.2015

33408

One Jeanswear Group Inc., 1441 Broadway, New York, New York 10018, US

03.02.2015

37919

MIH Allegro BV, Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp, NL

09.02.2015

39584

Virumaa Suurköök OÜ, Parkali 4, 44308 Rakvere, EE

29.01.2015

39710

Astramar Shipping OÜ, Pirita tee 26-62, 10127 Tallinn, EE

16.02.2015

39745

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

39758

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

40479

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

40480

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

40629

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

40934

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

40950

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

41026

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

41029

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

41330

Friis Kinnisvara Teenused OÜ, Tiigi 6, 51003 Tartu, EE

18.02.2015
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Reg nr

Uus omanik

Registrikande
jõustumise
kuupäev

42554

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

43681

Straik Catering OÜ, Pilliroo 36B, Alliku küla, Saue vald, 76401 Harju maakond, EE

12.02.2015

45745

AS Äripäev, Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn, EE

29.01.2015

46414

MIH Allegro BV, Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp, NL

09.02.2015

46547

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

46766

Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia “Roshen”, vul. Electrikiv, 26/9,
04176 Kyiv, UA

06.02.2015

46908

MIH Allegro BV, Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp, NL

09.02.2015

46922

HEGO LIMITED, Leoforos Spyrou Kyprianou, 67,
KYRIAKIDES BUSINESS CENTER, 4003 Limassol, CY

27.01.2015

47442

Agri Trading Company OÜ, Lembitu 1e, 50406 Tartu, EE

11.02.2015

48396

MIH Allegro BV, Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp, NL

09.02.2015

49156

Ivlis OÜ, Nurme 1, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond, EE

23.02.2015

49540

MIH Allegro BV, Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp, NL

09.02.2015

49541

MIH Allegro BV, Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp, NL

09.02.2015

50447

Heringson Advisory OÜ, Maakri 23a, 10145 Tallinn, EE

26.01.2015

50857

IT TV REMONT OÜ, Pärnu mnt 302-3, 11624 Tallinn, EE

05.02.2015

51690

Unico Studio OÜ, Laeva 2, 10111 Tallinn, EE

29.01.2015

51906

Unico Studio OÜ, Laeva 2, 10111 Tallinn, EE

29.01.2015

KAUBAMÄRGI ÜLEMINEK
Reg nr

Uus omanik

Registrikande
jõustumise
kuupäev

15237

Mykora Oy, Mykorantie 28, 27400 Kiukainen, FI

17.02.2015

40788

Eesti Rahvusringhääling, Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE

10.02.2015

40789

Eesti Rahvusringhääling, Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE

10.02.2015

40882

Eesti Rahvusringhääling, Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE

10.02.2015

41330

Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, Tartu mnt 7, 10145 Tallinn, EE

18.02.2015

41518

Eesti Rahvusringhääling, Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE

10.02.2015

41519

Eesti Rahvusringhääling, Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE

10.02.2015

42093

Cloetta Suomi Oy, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku, FI

20.02.2015
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Registrikande
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07358

Budějovicky Budvar, národní podnik (also trading as Budweiser Budvar,
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale), K.Světlé 512/4,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No.: 370 21, CZ

30.01.2015

07359

Budějovicky Budvar, národní podnik (also trading as Budweiser Budvar,
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale), K.Světlé 512/4,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No.: 370 21, CZ

30.01.2015

07360

Budějovicky Budvar, národní podnik (also trading as Budweiser Budvar,
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale), K.Světlé 512/4,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No.: 370 21, CZ

30.01.2015

07361

Budějovicky Budvar, národní podnik (also trading as Budweiser Budvar,
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale), K.Světlé 512/4,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No.: 370 21, CZ

30.01.2015

10658

Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, DE

03.02.2015

14448

Wendy's International, LLC, One Dave Thomas Boulevard, Dublin, Ohio 43017, US

09.02.2015

14449

Wendy's International, LLC, One Dave Thomas Boulevard, Dublin, Ohio 43017, US

09.02.2015

14535

Cloetta Suomi Oy, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku, FI

09.02.2015

14741

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44, 8050 Zurich, CH

09.02.2015

14861

HOTELL OLÜMPIA AS, Liivalaia 33, 10118 Tallinn, EE

04.02.2015

14950

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

15089

OÜ Robinsoni Restoranid, Narva mnt 46-8, 10150 Tallinn, EE

26.01.2015

15259

Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 Amstelveen, NL

26.01.2015

15267

L-Fashion Group Oy, Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti, FI

26.01.2015

15270

Ifolor Oy, Posliinitehtaankatu 1, 04260 Kerava, FI

28.01.2015

15329

Condé Nast Verlag GmbH, Karlstraße 23, 80333 München, DE

10.02.2015

15398

Mary Kay Inc. (a Delaware corporation), 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
US

27.01.2015

15516

Arena Distribution S.A., Via Maggio 1, 6900 Lugano, CH

27.01.2015

15621

Gray Line Corporation, P.O. Box 18267, Denver, Colorado 80218-0267, US

03.02.2015

15677

Berol Corporation, 3 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, US

03.02.2015

15707

Spirits International B.V., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, LU

09.02.2015

16074

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080, US

02.02.2015

16872

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

16873

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

16874

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

16875

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

122
Reg nr

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 3/2015
Muudetud andmed

Registrikande
jõustumise
kuupäev

16876

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

17350

Barry Callebaut Nederland B.V., de Ambachten 35, 4881 XZ Zundert, NL

12.02.2015

17356

BPB UNITED KINGDOM LIMITED, Saint-Gobain House, Binley Business Park,
Coventry, CV3 2TT, GB

03.02.2015

18677

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

19217

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

19368

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

20435

Cloetta Suomi Oy, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku, FI

19.02.2015

22704

OÜ Robinsoni Restoranid, Narva mnt 46-8, 10150 Tallinn, EE

26.01.2015

22817

Crucell Sweden AB, Lundagatan 2, S-10521 Stockholm, SE

17.02.2015

22934

Cloetta Suomi Oy, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku, FI

19.02.2015

24249

Cloetta Suomi Oy, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku, FI

19.02.2015

25766

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

26581

Budějovicky Budvar, národní podnik (also trading as Budweiser Budvar,
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale), K.Světlé 512/4,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No.: 370 21, CZ

30.01.2015

26582

Budějovicky Budvar, národní podnik (also trading as Budweiser Budvar,
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale), K.Světlé 512/4,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No.: 370 21, CZ

30.01.2015

27926

The Juice Plus+ Company, LLC, 140 Crescent Drive, Collierville, Tennessee 38017, US

09.02.2015

28174

OÜ Robinsoni Restoranid, Narva mnt 46-8, 10150 Tallinn, EE

26.01.2015

28189

Budějovicky Budvar, národní podnik (also trading as Budweiser Budvar,
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale), K.Světlé 512/4,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No.: 370 21, CZ

30.01.2015

29401

The Juice Plus+ Company, LLC, 140 Crescent Drive, Collierville, Tennessee 38017, US

09.02.2015

29513

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

29514

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

29515

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

29885

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

30173

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

31689

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

32117

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

32482

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

33029

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

34180

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

35235

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015
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35515

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

35939

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

35941

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

35942

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

37442

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

37867

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

37868

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

38102

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

11.02.2015

39024

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

39303

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

40177

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

40218

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

11.02.2015

40241

CV Keskus OÜ, Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn, EE

19.02.2015

40418

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

40458

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

11.02.2015

40510

OÜ MARAT, Punane 6, 13619 Tallinn, EE

26.01.2015

40533

WALLY YACHTS S.A., 5, Avenue Gaston Diderich, Luxembourg, LU

27.01.2015

40707

SSL Products Limited, 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

29.01.2015

40876

Dreamland Home OÜ, Leola 49, 71018 Viljandi, EE

16.02.2015

40909

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

41023

Obshestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu ''GLAVSPIRTTREST'', ul. Oktyabrskaya 46,
Pushkino, 141201 Moscow Region, RU

13.02.2015

41024

Obshestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu ''GLAVSPIRTTREST'', ul. Oktyabrskaya 46,
Pushkino, 141201 Moscow Region, RU

13.02.2015

41118

AS Reideni plaat, Paide mnt 7, Pärnu, 80042 Pärnu maakond, EE

17.02.2015

41195

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

41226

Cloetta Suomi Oy, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku, FI

09.02.2015

41539

Mary Kay Inc. (a Delaware corporation), 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
US

27.01.2015

41540

Mary Kay Inc. (a Delaware corporation), 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
US

27.01.2015

41541

Mary Kay Inc. (a Delaware corporation), 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
US

27.01.2015

41648

Mary Kay Inc. (a Delaware corporation), 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
US

27.01.2015

41748

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015
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41878

ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar, ZG, CH

27.01.2015

42412

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

11.02.2015

42413

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

11.02.2015

42416

OÜ Robinsoni Restoranid, Narva mnt 46-8, 10150 Tallinn, EE

26.01.2015

42716

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

42787

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

42934

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

11.02.2015

43111

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

43157

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

12.02.2015

43539

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

44051

Cloetta Suomi Oy, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku, FI

19.02.2015

44125

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

44260

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

11.02.2015

44261

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

11.02.2015

44409

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

45052

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

45564

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

46037

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

46038

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

46039

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

46040

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

47358

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

47503

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

29.01.2015

50973

OÜ Robinsoni Restoranid, Narva mnt 46-8, 10150 Tallinn, EE

26.01.2015

51824

Budějovicky Budvar, národní podnik (also trading as Budweiser Budvar,
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale), K.Světlé 512/4,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No.: 370 21, CZ

30.01.2015

51865

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

51866

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

52164

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, EE

11.02.2015

52202

Kattocenter Tallinn OÜ, Laki 20/Kadaka tee 7, 12915 Tallinn, EE

26.01.2015

52203

Kattocenter Tallinn OÜ, Laki 20/Kadaka tee 7, 12915 Tallinn, EE

26.01.2015

52340

OÜ Robinsoni Restoranid, Narva mnt 46-8, 10150 Tallinn, EE

26.01.2015
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31245

Klass 25: rõivad, peakatted.
Klass 42: rõivaste kavandamine, moedisain; moesalongid; moeteave; moealased videosalvestused; tootedisain,

23.02.2015

tootekujundus; spetsialisti konsultatsioonid (v.a ärilised); disainialaste arvutiprogrammide koostamine; kirjalike
tekstide toimetamine; kutsenõustus.

40507

Klass 37: remont; paigaldustööd; arvutite, arvutiriistvara, arvutite välisseadmete, arvutisüsteemide ja
arvutivõrkude parandus-, remondi- ja paigaldusteenused; kontoriseadmete parandus ja paigaldus; arvutiriistvara
hooldus.
Klass 38: juurdepääsu tagamine arvutivõrkudele ja globaalsetele arvutivõrkudele ning nendega ühenduse
tagamine; traadita sideteenused, eelkõige kõne ja andmete edastamine elektroonsete vahendite abil; juurdepääsu
tagamine kinnistele sisevõrkudele (intranetile) ja/või internetile ja nendega ühenduse tagamine; juurdepääsu
tagamine andmesidevõrkudele ja nendega ühenduse tagamine; juurdepääsu tagamine internetifoorumitele, veebile
ja serveriteenustele; elektroonne andmeedastus globaalsete sidevõrkude, sh interneti ja televisiooni- ja
satelliitvõrkude kaudu; telefoniteenused; mobiiltelefonside-teenused; side kiudoptiliste võrkude kaudu; side- ja
teadete edastamiseks kasutatavate aparaatide ning seadmete rentimine ja üürimine; teadete, andmete ja kujutiste
edastamine arvuti abil; elektroonsete teadetetahvlite teenused; kõigi eelnevalt loetletud teenustega seotud
infoteenused; arvutiprogrammide elektrooniline edastamine interneti kaudu.
Klass 41: haridus; väljaõpe; väljaõpe, mis puudutab arvutite, arvutiriistvara, arvutitarkvara, arvutisüsteemide,
arvutite välisseadmete ja arvutivõrkude kasutamist; hariduskonverentside korraldamine ja läbiviimine; kõik eelnevalt
loetletud teenused on kas täielikult või osaliselt seotud arvutitega, arvutitarkvaraga, arvuti- ja sidetehnoloogiatega,
nendega seotud teenustega, nende tööstusharudega, mis tegelevad arvutite, sidetehnoloogiate ja infotehnoloogiatega
ja niisuguste tehnoloogiate väljatöötamisega.
Klass 42: teadus- ja tehnoloogia-alased teenused ja uuringud ja nendega seotud projekteerimisteenused;
tööstusanalüüs ja -uuringud; inseneriteenused; arvutiriist- ja -tarkvara-alased konsultatsioonid; arvutiprogrammide
koostamine; arvutiprogrammide pakkumine andmesidevõrkude, eelkõige interneti ja ülemaailmse veebi (www)
kaudu; andmebaasidele juurdepääsu võimaldamine; (interaktiivsed) on-line-teenused, eelkõige seoses arvutitarkja -riistvaraga; arvutitarkvara ajakohastamine ja moderniseerimine; arvutitarkvara edasiarendused; arvutitarkvara
üürimine ja laenutus; andmetöötlusprogrammide väljatöötamine ja edasiarendamine; andmetöötlusseadmete üürimine
ja laenutus; andmebaaside kasutusaja üürimine; juurdepääsu võimaldamine andmesidevõrkudele, eelkõige internetile,
internetifoorumitele, ülemaailmsele veebile (www) ja serverite teenustele; arvutisüsteemide integreerimisteenused;
erinevatel teemadel (interaktiivse) on-line-informatsiooniga, sh arvutiriist- ja -tarkvara, arvutite välisseadmete ja
arvutivõrke puudutava informatsiooniga varustamine; arvutite riistvara, tarkvara, perifeerseadmeid ning arvutivõrke
puudutava informatsiooniga varustamine, informatsiooni kohandamine ja infoarendus; veebisaitide loomine,
haldamine, hooldamine ja majutamine (hostimine); internetikonsultatsioonid ja hostimisteenused;
arvutitarkvara-rakenduste hostimise teenused; arvutisüsteemide analüüs; arvutite diagnostikateenused; arvutivigade
kõrvaldamine; arvutitarkvara hooldus; globaalsetest arvutivõrkudest andmete saamiseks vajalike otsingumootoritega
kindlustamine; arvutivõrkudes informatsioonile, veebisaitidele ja teistele ressurssidele indeksite loomine; arvutiriistja -tarkvara, lisaseadmete ja arvutivõrkude kohandamine vastavalt kasutaja soovile; andmete krüpteerimine; arvutite
liisimine ja üürimine.

27.01.2015

50559

Klass 37: gaasi- ja elektriseadmete paigaldus, remont, seadistamine ja hooldus; elektrikutööd; ventilatsioonitööd;

11.02.2015

ehitusjärelevalve; ehitusseadmete ja -masinate üürimine ja rent; ehitus- ja remonditeave; kaevetööd;
avariiremonditööd, sh elektriavariide likvideerimine; lammutustööd.
Klass 39: kaupade pakendamine ja ladustamine; ehitusmaterjalide, sh killustiku ja liiva transport; transporditeave;
ehitussõidukite üürimine ja rent.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja
uurimused teenusena, sh ehitusprojekteerimine; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; füüsikalised, geoloogilised,
keemilised ja keskkonnakaitsealased uuringud; mehaanikauuringud; mõõdistamine; tehnilised projektiuuringud;
inseneriteenused; elektripaigaldiste kontroll ja ülevaatus; mõõtevahendite taatlemine ja kalibreerimine.

50559

(521) Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime
kl 37: gaasiseadmete paigaldus, remont, seadistamine ja hooldus; ventilatsioonitööd; ehitus- ja remonditeave;
kaevetööd.
kl 42: tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; ehitusprojekteerimine; tehnilised projektiuuringud;
inseneriteenused; mõõtevahendite taatlemine ja kalibreerimine.

17.02.2015
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09537

Raivo Koitel

27.01.2015

40479

Aivo Arula

06.02.2015

11564

Elle Mellik

06.02.2015

40480

Aivo Arula

06.02.2015

12062

Elle Mellik

02.02.2015

40608

Kaie Puur

13.02.2015

14535

Indrek Eelmets

09.02.2015

40629

Aivo Arula

06.02.2015

14741

Anneli Kapp

09.02.2015

40788

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

14899

Urmas Kauler

17.02.2015

40882

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

14910

Anneli Kang

18.02.2015

40926

Urmas Kauler

09.02.2015

14912

Anneli Kang

18.02.2015

40934

Aivo Arula

06.02.2015

14913

Anneli Kang

18.02.2015

40950

Aivo Arula

06.02.2015

14916

Anneli Kang

18.02.2015

41026

Aivo Arula

06.02.2015

14921

Anneli Kang

18.02.2015

41029

Aivo Arula

06.02.2015

14924

Anneli Kang

18.02.2015

41226

Indrek Eelmets

09.02.2015

14928

Anneli Kang

18.02.2015

41636

Urmas Kauler

09.02.2015

14976

Olga Treufeldt

16.02.2015

42093

Indrek Eelmets

20.02.2015

15267

Anneli Kang

26.01.2015

42554

Aivo Arula

06.02.2015

15270

Anneli Kang

28.01.2015

42819

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

15516

Raivo Koitel

27.01.2015

43173

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

16014

Raivo Koitel

20.02.2015

43174

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

16074

Elle Mellik

02.02.2015

43270

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

16524

Raivo Koitel

04.02.2015

43276

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

16750

Raivo Koitel

20.02.2015

43277

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

20435

Indrek Eelmets

19.02.2015

43279

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

22934

Indrek Eelmets

19.02.2015

43422

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

24249

Indrek Eelmets

19.02.2015

43423

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

31236

esindaja andmed kustutatud

10.02.2015

44051

Indrek Eelmets

19.02.2015

34180

Aivo Arula

11.02.2015

46547

Aivo Arula

06.02.2015

39745

Aivo Arula

06.02.2015

46766

Aivo Arula

06.02.2015

39758

Aivo Arula

06.02.2015

47358

Aivo Arula

11.02.2015

40241

Ingrid Matsina

19.02.2015

47442

Kaie Puur

11.02.2015
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KAUBAMÄRGI KUSTUTAMINE REGISTRIST
"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 51 lõike 1 alusel on registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:
Reg nr

07858
07937
08235
08242
08337
09646
10865
39421
39422
39424
39425
39426
39427
39430
39431
39432
39434
39435
39436
39437

Kustutamise jõustumise
kuupäev

26.07.2014
26.06.2014
19.07.2014
09.07.2014
24.07.2014
09.07.2014
09.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014

39438
39440
39441
39443
39446
39448
39449
39450
39452
39456
39457
39460
39462
39463
39465
39466
39468
39469
39470
39474

02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014

39475
39477
39478
39479
39482
39483
39485
39486
39487
39489
39490
39491
39493
39494
39496
39497
39498
39499
39500
39501

06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
02.08.2014

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 51 lõike 2 alusel on registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:
Reg nr

45156

Kustutamise jõustumise
kuupäev

28.01.2015

39507
39508
39509
39513
39514
39516
39517
39518
39519
39521
39526
39527
39528
39530
39531
39535
39537
39543

02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
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VI. KAUBAMÄRGIALASED ÕIGUSAKTID JA MUU INFO
RIIKLIKUS PATENDIVOLINIKE REGISTRIS REGISTREERITUD PATENDIVOLINIKE NIMEKIRI
(seisuga 13. jaanuar 2015)
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

Patendibüroo Ustervall OÜ
Kivi 21-6
51009 Tartu
telefon: 744 1980
telefaks: 744 1785
e-post: anijalg@ustervall.ee
http://www.ustervall.ee
võõrkeeled: saksa, vene

Juhan HÄMMALOV

INTELS Patendibüroo OÜ
Magasini 12
51005 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intels@intels.ee
http://www.intels.ee
võõrkeeled: inglise, 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

Martin JÕGI

LASVET Patendibüroo OÜ
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: soome, vene, inglise

Uno JÄÄGER

Inseneribüroo Uneko OÜ
Rüütli 51a, 80010 Pärnu
telefon: 447 1021
telefaks: 447 1001
GSM:
515 1844
e-post: info@uneko.ee
http://www.uneko.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene

Sirje KAHU

Patendibüroo Ustervall OÜ
Kivi 21-6
51009 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

Martina
BÖCKLER-LORVI

Indrek EELMETS

Alla HÄMMALOV

LASVET Patendibüroo OÜ
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
Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Suur-Patarei 2
10415 Tallinn
telefon: 637 9484
telefaks: 637 9485
e-post: indrek.eelmets@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome
INTELS Patendibüroo OÜ
Magasini 12
51005 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intels@intels.ee
http://www.intels.ee
võõrkeeled: inglise, poola, vene
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Anneli KANG

OÜ Synest
Endla 3, 10122 Tallinn
telefon: 660 9786
telefaks: 660 9787
e-post: anneli@synest.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene,
prantsuse, soome, rootsi

Anneli KAPP

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

Urmas KAULER

Urmas KERNU

Ljubov KESSELMAN

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: turvaja@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome
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
OÜ Kesna
Tedre 77-52
10616 Tallinn
telefon: 660 8068
telefaks: 660 8069
e-post: kesna@kesna.ee
http://www.kesna.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Marina KESSELMAN OÜ Kesna
Tedre 77-52
10616 Tallinn
telefon: 660 8068
telefaks: 660 8069
e-post: kesna@kesna.ee
http://www.kesna.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene
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Raivo KOITEL

Katrin
KOITEL-VEIDIK

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

Mart Enn KOPPEL

KOPPEL patendibüroo OÜ
Roseni 10-151
10111 Tallinn
telefon: 677 4136
telefaks: 677 4138
e-post: info@koppelpb.com
http://www.koppelpb.com
võõrkeeled: inglise, vene, soome

Anna KOSAR

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, vene

Heinrich KRUPP

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
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Kalev KÄOSAAR

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Suur-Patarei 2
10415 Tallinn
telefon: 637 9484
telefaks: 637 9485
e-post: kalev.kaosaar@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Kärt LAIGU

kutsetegevus on peatatud

Kristjan LEPPIK

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: turvaja@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Reet MAASIKAMÄE

Ingrid MATSINA

Raivo MATSOO

Elle MELLIK

Mikas MINIOTAS

Patendibüroo Kaitsepurus OÜ
Mulla 4-3
10611 Tallinn
telefon: 673 9097, 566 75197
telefaks: 677 4844
e-post: purus@kaitsepurus.ee
http://www.kaitsepurus.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, saksa,
prantsuse
RM Hirvela Patendibüroo OÜ
Endla 3, 10122 Tallinn
telefon: 614 0816
telefaks: 614 0818
e-post: hirvela@hirvela.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
AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: leedu, inglise, vene
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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 4730, 13503 Tallinn
telefon: 648 2085
telefaks: 654 2844
e-post: ott.moorlat@moorlat.ee
http://www.moorlat.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Anfia MORNA

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: turvaja@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Mari MUST

Raidla Lejins & Norcous
Advokaadibüroo OÜ
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
telefon: 640 7170
telefaks: 640 7171
e-post: mari.must@rln.ee
http:// www.rln.ee
võõrkeeled: inglise, soome

Tõnu NELSAS

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

Jüri OLT

Danteks OÜ
Keskasula 21, Kuremaa
48445 Jõgevamaa
telefon: 508 1671
telefaks: 730 2844
e-post: jyri@danteks.net
http://www.danteks.net
võõrkeeled: inglise, saksa,
soome, vene

Jaak OSTRAT

LASVET Patendibüroo OÜ
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

EESTI KAUBAMÄRGILEHT

3/2015

131

Villu PAVELTS

LASVET Patendibüroo OÜ
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

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

Kaie PUUR

Patendibüroo RestMark
Metida OÜ
WTC Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn
Patendibüroo RestMark
Metida OÜ
Kompanii 1c , 51004 Tartu
telefon: 655 9803
telefaks: 747 7059
e-post: kaie.puur@restmark.ee
http://www.restmark.ee
võõrkeeled: inglise, vene, saksa

Harald TEHVER

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: turvaja@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene

Kadri TOOMSALU

kutsetegevus on peatatud

Olga TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: turvaja@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: turvaja@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Arvi UUKIVI

Patendibüroo Kaitsepurus OÜ
Mulla 4-3, 10611 Tallinn
telefon: 673 9097
566 75197, 566 75198
telefaks: 677 4844
e-post: purus@kaitsepurus.ee
http://www.kaitsepurus.ee
võõrkeeled: vene, inglise

Linnar PUUSEPP

Riina PÄRN

Tarmo ROSMAN

LASVET Patendibüroo OÜ
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
INTELS Patendibüroo OÜ
Magasini 12, 51005 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intels@intels.ee
http://www.intels.ee
võõrkeeled: inglise, vene
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
J. Köleri 8, 10150 Tallinn
telefon: 648 6125
telefaks: 641 0174
e-post: amende@hot.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, soome,
vene

Margus SARAP

Sarap ja Putk Patendibüroo
Kompanii 1C
51004 Tartu
telefon: 747 7058
telefaks: 747 7059
e-post: patent@patent.ee
http://www.patent.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Juta-Maris UUSTALU OÜ Amende Patendibüroo
J. Köleri 8, 10150 Tallinn
telefon: 648 6125
telefaks: 641 0174
e-post: amende@hot.ee
võõrkeeled: inglise, vene
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LIST OF PATENT ATTORNEYS, REGISTERED IN
THE ESTONIAN STATE REGISTER OF PATENT ATTORNEYS
(by 13 January 2015)
Register is established on September 1st 2001
FIELD OF ACTIVITY: TRADE MARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Arno ANIJALG

Patendibüroo Ustervall OÜ
Kivi 21-6
51009 Tartu, Estonia
Phone: +372 744 1980
Fax:
+372 744 1785
E-mail: anijalg@ustervall.ee
Http://www.ustervall.ee
German, Russian, Estonian

Aivo ARULA

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

Martina
BÖCKLER-LORVI

Indrek EELMETS

Alla HÄMMALOV

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, Estonian
Patent Agency Käosaar & Co
Suur-Patarei 2
10415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 637 9484
Fax:
+372 637 9485
E-mail: indrek.eelmets@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Finnish,
Estonian
INTELS Patent and
Trademark Agency
Magasini 12
51005 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intels@intels.ee
Http://www.intels.ee
English, Polish, Russian,
Estonian

Juhan HÄMMALOV

INTELS Patent and
Trademark Agency
Magasini 12
51005 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intels@intels.ee
Http://www.intels.ee
English, German, Russian,
Estonian

Martin JÕGI

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
Finnish, Russian, English,
Estonian

Uno JÄÄGER

Inseneribüroo Uneko Ltd.
Rüütli 51a
80010 Pärnu, Estonia
Phone: +372 447 1021
Fax:
+372 447 1001
GSM: +372 515 1844
E-mail: info@uneko.ee
Http://www.uneko.ee
English, Finnish, Russian,
Estonian

Sirje KAHU

Patendibüroo Ustervall OÜ
Kivi 21-6
51009 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
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Anneli KANG

Synest Ltd.
Endla 3, 10122 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 9786
Fax:
+372 660 9787
E-mail: anneli@synest.ee
English, German, Russian,
French, Finnish, Swedish,
Estonian

Anneli KAPP

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

Urmas KAULER

Urmas KERNU

Ljubov KESSELMAN

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
English, Russian, Finnish,
Estonian
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
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Raivo KOITEL

Katrin
KOITEL-VEIDIK

Patent & Trademark Agency
Koitel
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, Estonian

Mart Enn KOPPEL

KOPPEL patendibüroo OÜ
Roseni 10-151
10111 Tallinn, Estonia
Phone: +372 677 4136
Fax:
+372 677 4138
E-mail: info@koppelpb.com
Http://www.koppelpb.com
English, Russian, Finnish,
Estonian

Anna KOSAR

Patent & Trademark Agency
Koitel
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, 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

Kesna Ltd.
Tedre Str. 77-52
10616 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 8068
Fax:
+372 660 8069
E-mail: kesna@kesna.ee
Http://www.kesna.ee
English, Russian, Estonian

Marina KESSELMAN Kesna Ltd.
Tedre Str. 77-52
10616 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 8068
Fax:
+372 660 8069
E-mail: kesna@kesna.ee
Http://www.kesna.ee
English, German, Russian,
Estonian

Patent & Trademark Agency
Koitel
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
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Jüri KÄOSAAR

Kalev 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
Patent Agency Käosaar & Co
Suur-Patarei 2
10415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 637 9484
Fax:
+372 637 9485
E-mail: kalev.kaosaar@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Estonian

Kärt LAIGU

professional activities have been
suspended

Kristjan LEPPIK

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
English, Russian, Estonian

Reet MAASIKAMÄE

Ingrid MATSINA

Raivo MATSOO

Patent Bureau Kaitsepurus
Mulla Str. 4-3
10611 Tallinn, Estonia
Phone: +372 673 9097
+372 566 75197
Fax:
+372 677 4844
E-mail: purus@kaitsepurus.ee
Http://www.kaitsepurus.ee
English, Russian, Estonian
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, Greman,
French, Estonian
RM Hirvela Patent Bureau
Ltd
Endla 3, 10122 Tallinn, Estonia
Phone: +372 614 0816
Fax:
+372 614 0818
E-mail: hirvela@hirvela.ee
English, Russian, Estonian
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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

Mikas MINIOTAS

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
Lithuanian, English, Russian,
Estonian

Lembit MITT

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

Ott MOORLAT

Moorlat & Co Ltd. Patent
Bureau
P.O. Box 4730
13503 Tallinn, Estonia
Phone: +372 648 2085
Fax:
+372 654 2844
E-mail: ott.moorlat@moorlat.ee
Http://www.moorlat.ee
English, Russian, Estonian

Anfia MORNA

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
English, Russian, Estonian

Mari MUST

Raidla Lejins & Norcous
Advokaadibüroo OÜ
Roosikrantsi 2
10119 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 7170
Fax:
+372 640 7171
E-mail: mari.must@rln.ee
Http:// www.rln.ee
English, Finnish, Estonian
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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
Danteks OÜ
Keskasula 21, Kuremaa
48445 Jõgevamaa, Estonia
Phone: +372 508 1671
Fax:
+372 730 2844
E-mail: jyri@danteks.net
Http://www.danteks.net
English, German, Finnish,
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, German, Finnish,
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, Finnish, Russian,
Estonian
Patendibüroo RestMark
Metida OÜ
WTC Tallinn
Ahtri 8
10151 Tallinn, Estonia
Patendibüroo RestMark
Metida OÜ
Kompanii 1c
51004 Tartu, Estonia
Phone: +372 655 9803
Fax:
+372 747 7059
E-mail: kaie.puur@restmark.ee
Http://www.restmark.ee
English, Russian, German,
Estonian
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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

Riina PÄRN

INTELS Patent and
Trademark Agency
Magasini 12
51005 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intels@intels.ee
Http://www.intels.ee
English, Russian, Estonian

Tarmo ROSMAN

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

Arvo SALUMÄE

AMENDE Patent Agency
Ltd.
J. Köleri 8, 10150 Tallinn,
Estonia
Phone: +372 648 6125
Fax:
+372 641 0174
E-mail: amende@hot.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

Margus SARAP

Sarap ja Putk Patendibüroo
Kompanii 1C
51004 Tartu, Estonia
Phone: +372 747 7058
Fax:
+372 747 7059
E-mail: patent@patent.ee
Http://www.patent.ee
English, 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
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Harald TEHVER

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
English, German, Russian,
Estonian

Kadri TOOMSALU

professional activities have
been suspended

Olga TREUFELDT

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
English, Russian, Estonian

Enn URGAS

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
English, Russian, Estonian

Arvi UUKIVI
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Patent Bureau Kaitsepurus
Mulla Str. 4-3
10611 Tallinn, Estonia
Phone: +372 673 9097
+372 566 75197
+372 566 75198
Fax:
+372 677 4844
E-mail: purus@kaitsepurus.ee
Http://www.kaitsepurus.ee
Russian, English, Estonian

Juta-Maris UUSTALU AMENDE Patent Agency
Ltd.
J. Köleri 8, 10150 Tallinn,
Estonia
Phone: +372 648 6125
Fax:
+372 641 0174
E-mail: amende@hot.ee
English, Russian, Estonian
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X. LOENDID

AVALDATUD KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE OTSUSE
TEADETE NUMBRILINE LOEND
M200400101
M201000289
M201000290
M201200715
M201300155
M201300181
M201300383
M201300389
M201300390
M201300393
M201300560
M201300587
M201300975
M201301016
M201301022
M201301064
M201301223
M201301253
M201301254
M201400003
M201400048
M201400083
M201400095
M201400128
M201400204

M201400248
M201400259
M201400262
M201400289
M201400294
M201400305
M201400306
M201400321
M201400325
M201400337
M201400355
M201400356
M201400361
M201400365
M201400368
M201400370
M201400392
M201400393
M201400403
M201400406
M201400407
M201400409
M201400410
M201400419
M201400421

M201400433
M201400437
M201400447
M201400459
M201400462
M201400470
M201400477
M201400478
M201400492
M201400493
M201400495
M201400502
M201400512
M201400552
M201400553
M201400560
M201400562
M201400572
M201400573
M201400574
M201400575
M201400576
M201400577
M201400584
M201400597

M201400600
M201400602
M201400603
M201400615
M201400617
M201400619
M201400630
M201400646
M201400648
M201400660
M201400674
M201400675
M201400680
M201400687
M201400692
M201400709
M201400713
M201400716
M201400720
M201400748
M201400751
M201400756
M201400757
M201400758
M201400760

M201400761
M201400764
M201400766
M201400767
M201400768
M201400772
M201400774
M201400776
M201400777
M201400780
M201400781
M201400782
M201400783
M201400784
M201400785
M201400786
M201400787
M201400788
M201400789
M201400790
M201400792
M201400793
M201400794
M201400797
M201400798

M201400799
M201400816
M201400833
M201400834
M201400835
M201400836
M201400837
M201400838
M201400843
M201400845
M201400846
M201400850
M201400851
M201400852
M201400853
M201400854
M201400858
M201400859
M201400860
M201400871
M201400872
M201400875
M201400880
M201400882
M201400883

M201400884
M201400889
M201400891
M201400892
M201400893
M201400894
M201400895
M201400896
M201400897
M201400900
M201400901
M201400902
M201400910
M201400912
M201400917
M201400918
M201400935
M201400937
M201400943
M201400949

AVALDATUD RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE
TEADETE NUMBRILINE LOEND
0737052
0797684
0845694
0908144
0908950
0937011
0960305
0960306
1008239
1050969
1051988
1051994
1053958
1062646
1098816
1103247
1119534
1152997
1162591
1172367

1182970
1183514
1186487
1186526
1186750
1187326
1187605
1187686
1188464
1188498
1188657
1190373
1190797
1190993
1192418
1192563
1192564
1192638
1192746
1192798

1193250
1193251
1193253
1193261
1193394
1193606
1193707
1193834
1193883
1193921
1194392
1194452
1194480
1195010
1202543
1203529
1206640
1206783
1207067
1207205

1207334
1207403
1207407
1207578
1207590
1207611
1207650
1207888
1207977
1208029
1208230
1208395
1208396
1208420
1208422
1208465
1208575
1208633
1208681
1208948

1209012
1209050
1209059
1209072
1209178
1209236
1209246
1209247
1209456
1209518
1209530
1209685
1209744
1209774
1209813
1209849
1209905
1209913
1209931
1209953

1209975
1210066
1210185
1210219
1210262
1210353
1210389
1210407
1210408
1210535
1210536
1210606
1210627
1210677
1210679
1210692
1210693
1210752
1210753
1210846

1210919
1210981
1211020
1211094
1211106
1211137
1211139
1211185
1211288
1211324
1211325
1211642
1211743
1211924
1211927
1211955
1211997
1212100
1212159
1212277

1212354
1212536
1212591
1212597
1212855
1213025
1213077
1213220
1213304
1213313
1213490
1213560
1213620
1213663
1213785
1213900
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REGISTREERITUD KAUBAMÄRKIDE REGISTREERIMISE TAOTLUSTE
NUMBRILINE LOEND
Taotl nr
M200900832
M201000395
M201001083
M201200478
M201200597
M201200608
M201200750
M201300025
M201300163
M201300164
M201300220
M201300222
M201300235
M201300338
M201300532
M201300645
M201300661
M201300770
M201300814
M201300922
M201300923
M201300935
M201300984
M201300989
M201300990
M201301033
M201301074
M201301075

Reg nr
52569
52526
52495
52527
52496
52570
52497
52528
52498
52499
52500
52571
52501
52529
52530
52572
52573
52502
52531
52532
52533
52503
52534
52504
52505
52506
52574
52575

M201301091
M201301157
M201301181
M201301198
M201301210
M201301213
M201301228
M201301229
M201301240
M201301248
M201301260
M201400033
M201400035
M201400057
M201400081
M201400082
M201400085
M201400102
M201400105
M201400115
M201400132
M201400136
M201400140
M201400155
M201400156
M201400157
M201400158
M201400175

52535
52507
52576
52577
52508
52509
52510
52511
52578
52512
52536
52513
52514
52537
52579
52538
52515
52516
52580
52517
52581
52582
52539
52540
52541
52518
52542
52519

M201400203
M201400222
M201400223
M201400226
M201400227
M201400228
M201400229
M201400230
M201400235
M201400237
M201400247
M201400253
M201400254
M201400255
M201400272
M201400273
M201400283
M201400284
M201400285
M201400287
M201400300
M201400301
M201400303
M201400316
M201400352
M201400374
M201400394
M201400398

52520
52543
52544
52545
52546
52547
52548
52549
52521
52550
52522
52551
52552
52583
52553
52584
52585
52586
52587
52588
52589
52554
52523
52555
52524
52556
52557
52525

M201400399
M201400420
M201400432
M201400436
M201400439
M201400464
M201400475
M201400479
M201400481
M201400483
M201400484
M201400485
M201400488
M201400490
M201400494
M201400496
M201400509
M201400510
M201400538
M201400567
M201400570
M201400585
M201400588
M201400589
M201400592
M201400691

52558
52590
52559
52560
52561
52562
52591
52592
52593
52594
52563
52564
52565
52595
52596
52597
52566
52567
52598
52599
52600
52601
52602
52568
52603
52604

