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Araabia
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Antigua ja Barbuda
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Aafrika Regionaalne
Tööstusomandi Organisatsioon (ARIPO)
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Bosnia ja
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Valgevene
Belize
Kanada
Kesk-Aafrika
Vabariik
Kongo
Šveits
Côte d'Ivoire
Cooki saared
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Cabo Verde
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Tšehhi
Saksamaa
Djibouti
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Dominikaani
Vabariik

DZ
EA

EC
EE
EG
EH
EM

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

Alžeeria
Euraasia
Patendiorganisatsioon (EAPO)
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Egiptus
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Ühtlustamise
Amet (kaubamärgid
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Euroopa
Patendiamet (EPO)
Eritrea
Hispaania
Etioopia
Soome
Fidži
Falklandi (Malviini)
saared
Mikroneesia
Fääri saared
Prantsusmaa
Gabon
Ühendkuningriik
(Suurbritannia)
Pärsia Lahe
Koostöönõukogu
Grenada
Gruusia
Guernsey
Ghana
Gibraltar
Gröönimaa
Gambia
Guinea
Ekvatoriaal-Guinea
Kreeka
Lõuna-Georgia ja
Lõuna-Sandwichi
saared
Guatemala
Guinea-Bissau
Guyana
Hongkong
Honduras
Horvaatia
Haiti
Ungari
Ülemaailmse
Intellektuaalomandi
Organisatsiooni
(WIPO) Rahvusvaheline Büroo
Indoneesia
Iiri
Iisrael
Man’i saar
India
Iraak
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Island
Itaalia
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JP
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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
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT

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

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

WS
YE
ZA
ZM
ZR
ZW

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

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

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200400703
28.04.2004

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

(540)

ENERGY COCOON
(731) Taotleja: NEOQI AS
Piirimäe 15, Tänassilma küla, Saku vald,
76401 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 10: meditsiiniseadmed ja -riistad, v.a vesiraviaparatuur
ja -seadmed, massaažiaparaadid, vibromassaažiaparaadid ning nende
toodete osad ja lisaseadmed.
Klass 11: valgustusseadmed, õhuioniseerimisaparaadid;
loetletud toodete osad ja lisaseadmed.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200501056
17.08.2005

M200401261
05.08.2004

Festival Klaaspärlimäng / Glasperlenspiel
(731) Taotleja: ERP OÜ
Estonia pst 4, 10148 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)8 Klass 41: meelelahutus- ja kultuurialalne tegevus; etenduste,
ballide, pidude, vaatemängude, revüüde ja meelelahutuslike võistluste
lavastamine, produtseerimine, korraldamine; esinemiste korraldamine,
meelelahutuskunstnike teenused; orkestriteenused; dekoratsioonide ja
helitehnikaseadmete laenutamine, üürimine; salvestusstuudioteenused;
filmitootmine, produtseerimine; raadio- ja teleprogrammide tootmine;
seminaride ja konverentside korraldamine ja läbiviimine; kultuurialaste
näituste korraldamine; loteriide korraldamine; meelelahutus- ja kultuurialase teabe edastamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200501367
21.10.2005

(540)
(540)

ROLLE
(731) Taotleja: AS Hallik
O. Müntheri 1, Tamsalu,
46106 Lääne-Viru maakond, EE
(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)8 Klass 29: lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud
puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim
ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, batoonleib, koorikleib,
vormileib, röstileib, batoonsai, kooriksai, vormisai, röstisai, batoonsepik,
kooriksepik, vormisepik, röstisepik, kuklid, plaadikoogid, vormikoogid,
pirukad, moosipallid, tordipõhjad, taignad; 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 43: toitlustamine; tähtajaline majutus.

(591) Värvide loetelu: must, tumepunane.
(731) Taotleja: ERP OÜ
Estonia pst 4, 10148 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 41: meelelahutus- ja kultuurialalne tegevus; etenduste,
ballide, pidude, vaatemängude, revüüde ja meelelahutuslike võistluste
lavastamine, produtseerimine, korraldamine; esinemiste korraldamine,
meelelahutuskunstnike teenused; orkestriteenused; dekoratsioonide ja
helitehnikaseadmete laenutamine, üürimine; salvestusstuudioteenused;
filmitootmine, produtseerimine; raadio- ja teleprogrammide tootmine;
seminaride ja konverentside korraldamine ja läbiviimine; kultuurialaste
näituste korraldamine; loteriide korraldamine; meelelahutus- ja kultuurialase teabe edastamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(210) Taotl nr
M200500104
(220) Taotl kuup
28.01.2005
(521) Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime
(540)

D2D
(731) Taotleja: D2D OÜ
Lastekodu 41a, 10144 Tallinn, EE
(511)8 Klass 39: siseriiklikud kullerpostiteenused;
töötlemine; laoteenused; kaupade pakkimine.

postituseelne

M200501698
22.12.2005

(540)

Eesti Polo Klubi
Estonian Polo Club
(731) Taotleja: MTÜ Ajamuuseum
Purdi mõis, Purdi, Paide vald,
72601 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 18: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis
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ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid;
päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid, piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600270
10.03.2006

(540)

Digikaubamaja
(731) Taotleja: WcamTec OÜ
Tammsaare tee 73-3, 13415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 35: reklaam.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600333
22.03.2006

mine; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; poeakende
(vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; müügikampaaniad, -reklaam
(teenus); reklaamiaja rentimine massiteabevahendites; reklaamtekstide
publitseerimine, avaldamine; raadioreklaam; reklaami levitamine (posti
teel); reklaammaterjalide levitamine; reklaam; reklaam (postimüügi-);
telereklaam.
Klass 37: ehitustegevus; remont; ehitiste tihendustööd
(tihendamine), hermetiseerimine; ehitiste isolatsioonitööd, isoleerimine;
informatsioon (remondi), remonditeave; ehitusteave, -info; müürsepatööd;
tellingute ehitamine ja paigaldus; ehitusjärelevalve; tapeetimine; ehitiste
puhastamine (välispinnad); ehitusseadmete, -masinate üürimine;
buldooserite üürimine; ekskavaatorite üürimine; tõstukite rentimine,
üürimine (ehitusseadmed); torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; krohvitööd, krohvimine;
ehitiste lammutamine; ladude ehitus ja remont; lainemurdjate, kaitsemuulide ehitamine; allvee-ehitus; tehaste, vabrikute ehitamine; ehitus
(näitusekioskite ja kaupluste); ehitamine, ehitus; kliimaseadmete
paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus.
Klass 40: materjalitöötlusteave, -info; metsatöötlemine;
materjalide tellitud kokkuseadmine (teenusena).
Klass 42: arhitektuur; projektiuuringud (tehnilised); inseneriteenused; materjalitestid, materjalide teimimine, testimine, katsetamine;
tehnilised uuringud; arhitektuurikonsultatsioonid, -nõuanne, nõustamine;
sisekujundus; ehitusprojekteerimine; tarindustööd; inseneriteenused.

(540)

FENSTER
(731) Taotleja: Andrei Jepihhin
Sarapuu põik 2-22, Tabasalu,
12012 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 6: hinged, liigendid, šarniirid

(metallist); koputid;
lehtalumiinium, alumiiniumfoolium; lehtmetall, metalliplaadid; metallist
lukud (v.a elektrilised); lukuriivid; lingiriivid (metallist).
Klass 16: trükised, sh visiitkaardid, ümbrikud, firmablanketid, brošüürid, pisitrükised, piletid, albumid, fotod, päevapildid,
kleebised (kantseleitarbed); kalendrid, paber- või plastpakendid; paber,
papp (kartong) ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse.
Klass 19: vineer, lehtvineer, vineertahvlid; väravad, tõkkepuud (v.a metallist), graniit; puit (töödeldud); vineerpuit, vineeripakk;
vormipuit; kivid; ehituskivid; killustik; tehiskivid; ehitussõrestikud (v.a
metallist); ehitised, ehitustarindid, rajatised (v.a metallist); ehitised,
ehitustarindid, rajatised (teisaldatavad) (v.a metallist); katusekatted (v.a
metallist); laada-, näituse-, messikioskid; tellingud (v.a metallist); puit
(töödeldud); puidupooltooted; trepid (v.a metallist); trepiastmed (v.a
metallist); armatuurmaterjalid (ehitusmaterjalid) (v.a metallist); plangud,
lauad (ehituspuit); teekattematerjalid; ehitusmaterjalid (v.a metallist);
mosaiik (ehitusmaterjal); marmor; eeskojatarindid (ehitusmaterjal) (v.a
metallist); põrandad (v.a metallist); seinakatted (ehitusmaterjalid) (v.a
metallist); latid, krohvipirrud (v.a metallist); roovid (puusepatöö);
põrandakilbid; puittahveldised, puitpaneelid; seinavooderdised (ehitusmaterjalid) (v.a metallist); tarad (v.a metallist); teivastarad (v.a metallist);
teebarjäärid (v.a metallist); võred, võrestikud (v.a metallist); kasvuhooned
(teisaldatavad) (v.a metallist); parkettpõrandad; vaheseinad, lahtrid,
jaotised (v.a metallist); põrandad (v.a metallist); valmistellingud (v.a
metallist); plaadid, kivid (ehitusmaterjal) (v.a metallist); plaatpõrandad
(v.a metallist); põrandaplaadid (v.a metallist); sillutusplaadid, sillutustahvlid (v.a metallist); katted, vooderdised (ehitusmaterjalid) (v.a
metallist); puitsillutis; sillutiseplokid (v.a metallist); dokid (paatide,
laevade mittemetallist sildumisujuv-); puidust vooderdusliistud; sulundvaiad (v.a metallist); reklaamitulbad, kuulutusetulbad (v.a metallist);
telegraafipostid (v.a metallist); katuserood, roodsarikad; äravoolutorud
(v.a metallist); drenaažitorud (v.a metallist); põranda parketikilbid;
silotornid (v.a metallist); raudteeliiprid (v.a metallist); ehituspaneelid (v.a
metallist), ehitusklaas; alabasterklaas, piimklaas; sardklaas; graanulid
(teetähistuse klaas); isoleerklaas (ehitusmaterjal).
Klass 35: jae- ja hulgikaubandus; impordi-ekspordikontorid,
-agentuurid; kaubandusteabeagentuurid; kaupade demonstreerimine;
turu-uuringud; arvutivõrgureklaam; äriinfo; reklaammaterjalide kaasajastamine, moderniseerimine; kaubandus- või reklaamnäituste korralda-

(210) Taotl nr
M200600365
(220) Taotl kuup
24.03.2006
(521) Üldtuntud kaubamärk
(540)

Eesti Telefilm
(731) Taotleja: Eesti Rahvusringhääling
Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: foto-, filmi- ja optikavahendid ning -seadmed; heli
või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; infotöötlusseadmed
ja arvutid; magnetandmekandjad, esmajoones heli- ja/või kujutisekandjad,
sh heliplaadid, videokassetid, CD-d, CD-ROM-id, DVD-d ja teised
magnetsalvestisekandjad, interaktiivsed laserkettad, eelnevalt salvestatud
audio- ja videolindid, -kassetid, CD-d ja DVD-d.
Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane
tegevus; sh telesaadete, programmide lavastamine, valmistamine,
produtseerimine; televisiooniosaated, sh meelelahutus-, dokumentaal-,
uudiste- ja lastesaated; dubleerimine; esinemiste korraldamine; etenduse-,
näitemängudekoratsioonide rentimine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide rentimine; filmiprojektide ja muu juurdekuuluva
rentimine; filmitootmine, -produtseerimine; helisalvestiste rentimine;
helitehnikaseadmete rentimine; meelelahutusteave; kinofilmide rentimine;
kontsertesinemised elavettekandena; lindistusstuudioteenused; montaaž;
stsenaristiteenused; vaatemängude, revüüde ja teiste sarnaste ürituste
lavastamine ning
produtseerimine; valgustusseadmete rentimine;
videofilmide tootmine ja produtseerimine; videofilmide montaaž; videosalvestiste ja -filmide rentimine; haridus- ja meelelahutusvõistluste
korraldamine; instrueerimis-, juhendamis-, õpetamisteenused; kasvatusja haridusteenused; väljaõpe, koolitus; kõigi loetletud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

(210) Taotl nr
M200600504
(220) Taotl kuup
20.04.2006
(521) Üldtuntud kaubamärk
(540)

Eesti kirjakeele
seletussõnaraamat
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(731) Taotleja: EESTI KEELE INSTITUUT
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 9: elektroonilised raamatud ja trükised, elektroonilised

(540)

trükised (allalaetavad).
Klass 16: trükised.

Klass 41: raamatute ja tekstide kirjastamine, avaldamine.

(210) Taotl nr
M200600508
(220) Taotl kuup
20.04.2006
(521) Üldtuntud kaubamärk
(540)

Õigekeelsussõnaraamat

(731) Taotleja: V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)
SE-117 97 Stockholm, SE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: Austraalia päritoluga veinid.

(731) Taotleja: EESTI KEELE INSTITUUT
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 9: elektroonilised raamatud ja trükised, elektroonilised

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

trükised (allalaetavad).
Klass 16: trükised.

(540)

Klass 41: raamatute ja tekstide kirjastamine, avaldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600808
13.06.2006

M200600806
13.06.2006

(540)

(731) Taotleja: V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)
SE-117 97 Stockholm, SE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: Austraalia päritoluga veinid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(731) Taotleja: V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)
SE-117 97 Stockholm, SE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: Austraalia päritoluga veinid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600807
13.06.2006

M200600813
15.06.2006

(540)

PINTMANNCLAY
(731) Taotleja: OÜ Pintmann Grupp
Männiku 43a, Võru, 65603 Võru maakond, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 19: savi baasil valmistatud monteeritavad konstruktsioonid; seinakonstruktsioonid; seinapaneelid, seinakivid, savitahvlid;
savist ehituselemendid; savikilbid.
Klass 37: savitubade ehitus, paigaldus, hooldus; ehitusteave.

Klass 44: meditsiiniteenused, loodusravi, saviravi, kümblusravi, taastusravi, uneteraapia, veeteraapia, füsioteraapia, ravivannid,
ravibasseinid, saunad, savisaunad; puhkekodud, sanatooriumid, järelravipansionaadid; tervishoiualased konsultatsioonid, raviminõuanne.

10
(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 11/2007
M200600990
01.05.2004

(540)

SER
(731) Taotleja: SER Solutions, Inc.
Loudoun Tech Center 21680 Ridgetop Circle,
Dulles, Virginia 20166, US
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 9: arvutitarkvara (mis kuulub klassi 9), sh elektroonilised andmetöötlusprogrammid ja andmebaasid; elektrooniliste
andmetöötlusprogrammide ja andmebaasidega varustatud masinloetavad
andmekandjad.
Klass 16: arvutitarkvara kasutaja käsiraamatud ja arvutitarkvara dokumentatsioon (mis kuuluvad klassi 16).
Klass
42: arvutitarkvara, sh elektrooniliste andmetöötlusprogrammide ja andmebaaside loomine ja hooldus (parendamine
ja uuendamine); tehniline konsultatsioon, ekspertarvamuste esitamine ja
inseneriteenused, kõik elektroonilise andmetöötluse valdkonnas.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200600991
01.05.2004

(540)

(731) Taotleja: OÜ Fine Invest
Mustamäe tee 6b, 10621 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 36: kinnisvaratehingud, maaklerlus, vahendus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601026
04.08.2006

(540)

FROG
(731) Taotleja: OÜ Frog Group
Kadaka tee 32, 10621 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid,
teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, lihtmetallist
trossid ja traadid, v.a elektrilised; rauakaubad, väikesed metallkaubad,
metalltorud, seifid, lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse,
metallimaagid.
Klass 20: mööbel, sh metallmööbel, aia-, õue-, ja linnamööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad,
mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust,
elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest.
Klass 40: materjalitöötlus, sh metalli karastamine, metalliga
katmine (plakeerimine), metallitöötlemine, metallivalutööd.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601029
07.08.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, hall.
(731) Taotleja: SER Solutions, Inc.
Loudoun Tech Center 21680 Ridgetop Circle,
Dulles, Virginia 20166, US
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 9: arvutitarkvara (mis kuulub klassi 9), sh elektroonilised andmetöötlusprogrammid ja andmebaasid; elektrooniliste
andmetöötlusprogrammide ja andmebaasidega varustatud masinloetavad
andmekandjad.
Klass 16: arvutitarkvara kasutaja käsiraamatud ja arvutitarkvara dokumentatsioon (mis kuuluvad klassi 16).
Klass
42: arvutitarkvara, sh elektrooniliste andmetöötlusprogrammide ja andmebaaside loomine ja hooldus (parendamine
ja uuendamine); tehniline konsultatsioon, ekspertarvamuste esitamine ja
inseneriteenused, kõik elektroonilise andmetöötluse valdkonnas.

(731) Taotleja: Mobi Solutions OÜ
Rüütli 6, 51007 Tartu, EE
(511)8 Klass 38: kõneteenused.
Klass 41: meelelahutus, ajaviide, lõbustusteenused; muusika,

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

(540)

M200601003
31.07.2006

foto- ja pilditeenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601030
07.08.2006

Igaühe
(731) Taotleja: Mobi Solutions OÜ
Rüütli 6, 51007 Tartu, EE
(511)8 Klass 38: kõneteenused.
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601102
21.08.2006

(540)

HansaGateway
(731) Taotleja: AS Hansapank
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutite riist- ja tarkvara;
arvutite lisa- ja perifeeriaseadmed.
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, reklaamipinna üürimine; ärijuhtimine;
kontoriteenused; andmetöötlus arvuti abil; arvuti andmebaasidesse info
kogumine ja süstematiseerimine, sh Interneti või muu andmevõrgu abil.
Klass 36: kindlustus; rahalised ja finantstehingud; kinnisvaratehingud; loetletud teenuste osutamine Interneti või muu andmevõrgu
abil; pangandus, Internetipangandus.
Klass 37: ehitustegevus, ehitusinfo; remont, remondiinfo;
paigaldustööd; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus.
Klass 38: side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused;
andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti abil; elektronpost;
veebiühenduse tagamine; teenused andmete ja/või informatsiooni
ülekandmiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; eelloetletud teenusega seotud infoteenused; uudisteagentuurid.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; elektrooniliselt salvestatud andmete
säilitamine.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus.
Klass 42: juriidilised teenused; teaduslikud ja tööstuslikud
uurimused; programmeerimine; arvutiandmebaaside kasutusaja üürimine;
veebisaitide valmistamine, hooldus ja hosting; arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutite riist- ja
tarkvara-alased konsultatsioonid; arvutitarkvara installeerimine; arvutite
riist- ja tarkvara üürimine ning laenutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

pisitrükised; brošüürid; pakkepaber; infolehed; paberist või papist
teadetetahvlid; ajalehed; trükiväljaanded, sh ajakirjad; paber- või
plastpakendid; papptooted; kalendrid; rebitavad kalendrid; pildid;
kataloogid; raamatud; ümbrikud (kirjatarbed); graafikatrükised; kirjutusvahendid; kaaned (kantseleitarbed); õnnitluskaardid; postkaardid;
koonilised paberpakendid; paberivoltimismasinad; perioodika; tindipotialused; kirjutustarbed; trükitooted; prospektid; kantseleitarbed;
paberlipud.
Klass
35: pressiülevaateteenused; reklaammaterjalide
kaasajastamine; tekstitöötlus; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; ajalehtede tellimise organiseerimine (teenus); müügikampaaniad
(teenus); reklaamtekstide avaldamine; reklaammaterjalide levitamine;
reklaami levitamine posti teel; reklaam; hanketeenused teistele ettevõtetele
(kaupade ja teenuste ostmine); reklaamtekstide ettevalmistamine.
Klass 40: šabloontrükkimine; fototrükk; ofsett-trükkimine;
trükkimine; värvilahutusteenused.
Klass 41: raamatute kirjastamine; haridusteave; puhketeave;
meelelahutusteave; kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine;
puhketingimuste loomine; kollokviumide korraldamine ja läbiviimine;
kongresside korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja
läbiviimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine (koolitus);
sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; võistluste korraldamine
(haridus või meelelahutus); loteriide korraldamine; kutsenõustamine
(haridus- või koolitusalane nõuanne); elektronraamatute ja -ajakirjade
kirjastamine arvutivõrgus; tekstide kirjastamine (v.a reklaamtekstid);
meelelahutus; tõlkimine; fotograafia; fotoreporteriteenused.
Klass 42: graafiline kujndus; uurimine ja väljaarendamine
(teenusena); tootekujundus; pakendidisain.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601111
23.08.2006

(540)

(731) Taotleja: E-Tools OÜ
A. Adamsoni 4-18, Pärnu, 80014 Pärnu maakond,
EE
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teensena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised
teenused.

M200601107
21.08.2006

(540)

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

(731) Taotleja: Zakrytoe aktsionernoe obschestvo
''Izdatelsky Dom ''Vkusnaya zhizn''
Volokolamskoe shosse, d.2, str.1, 125993 Moscow,
RU
(740) Esindaja: Toom Pungas
(511)8 Klass 16: täitesulepead; almanahhid; plakatid; märkmikud;

M200601120
25.08.2006
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(731) Taotleja: Muvio OÜ
Õismäe tee 36-91, 13511 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601130
28.08.2006

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

M200601121
25.08.2006
(731) Taotleja: Tolli Vara OÜ
Kohtu 1, Kuressaare, 93812 Saare maakond, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 16: paber, papp (kartong) ja nendest valmistatud tooted,

(540)

(731) Taotleja: Webfactory OÜ
Teatri väljak 3, 10143 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teensena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised
teenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601122
25.08.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: pruun, must.
(731) Taotleja: Arco Vara AS
Jõe 2b, 10151 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)8 Klass 36: kindlustus; rahalised,

finants- ja kinnis-

varatehingud; kinnisvara haldamine, juhtimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601127
25.08.2006

(540)

(731) Taotleja: SSC Ferries OÜ
Kohtu 1, Kuressaare, 93812 Saare maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine

ja
ladustamine; reiside korraldamine; sh meretransport ja merereiside
korraldamine.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, trükitooted; kataloogid,
nimestikud, telefoniraamatud, otsepostituslehed, brošüürid, teatmikud;
ajalehed, ajakirjad, perioodika, kalendrid, käsiraamatud, märkmikud;
diagrammid, graafilised kujutised, arvutustabelid, loendid, nimestikud,
registrid, plaanid, projektid; köitematerjal; fotod; kontoritarbed; kirjatarbed; kirjutusvahendid; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid (maalimiseks); kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a
mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); müügiedendustooted, mis kuuluvad klassi 16; paberist ja plastist pakkematerjal,
mis ei kuulu teistesse klassidesse, plastiklehed, pakkimis- ja pakendamiskotid ning -taskud; kõik eelnimetatud kaubad muuhulgas suveniiridena; trükitüübid; klišeed.
Klass 35: messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil;
äri- ja kaubandusinfo; kaubandusteenused, sealhulgas kaupade jae- ja
hulgimüük (kolmandatele isikutele); kaubanduslik vahendustegevus,
eksport-import; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste
ostmine); näidiste levitamine; müügikampaaniad; spetsialisti ärialased
konsultatsioonid; ärijuhtimine; tööstus- ja kaubandusettevõtete abistamine
ärilises asjaajamises ja kaubandustegevuses; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kontoriteenused; reklaamiteenused; reklaamtekstide
publitseerimine; reklaamipinna üürimine; avalikkusega suhtlemine;
pressiülevaateteenused.
Klass 36: kinnisvaratehingud; administraatorite teenused
kinnisvara alal, kinnisvara üürimis-, hindamis- ja finantseerimisteenused;
kinnisvara haldamine, juhtimine ning arendus; kinnisvara hindamine,
inventariseerimine; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara vahendusteenused; investitsioonifirmade, holding-kompaniide (valdusühingute)
teenused.
Klass 41: haridus-, koolitus- ja kasvatusteenused; meelelahutus, ajaviide; spordi- ja kultuurialane tegevus; meelelahutuse, ajaviite
ja puhkuse korraldamine; kontsertesinemised elavettekandena; lauljate ja
tantsijate esitlused; esinemiste korraldamine (impressaarioteenused);
näitus-vaatemängude lavastamine ja korraldamine; haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; kohtade broneerimine etendustele;
dekoratsioonide üürimine; raadio- ja teleprogrammide valmistamine,
videolindile salvestamine, salvestuste üürimine; trükiste kirjastamine,
avaldamine; digitaalkuvamisteenused; klubiteenused (meelelahutus või
haridus); diskoteegiteenused; terviseklubid ja füüsilised treeningud;
kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; visuaalse kunsti või kirjandusteoste esitluste korraldamine kultuurilistel või hariduslikel eesmärkidel; mänguteenused arvutivõrgus.
Klass 43: toitlustusteenused, toitude ja jookide valmistamine
tarbimiseks; restorani-, baari- ja kohvikuteenused; koosolekuruumide
üürimine, rentimine; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine,
rentimine, laenutus; tähtajaline majutus; turismibaasid; reisijatele
majutuskohtade reserveerimine, s.h reisiagentuuride ja maaklerite
vahendusel.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601131
29.08.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: tumesinine, roheline, valge.
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(731) Taotleja: Balti Investeeringute Grupi Pank AS
Rüütli 23, Tartu, 51006 Tartu maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.

mängudega seotud informatsioon.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601147
31.08.2006

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

M200601135
29.08.2006

ALMOL

(540)

(731) Taotleja: SAGMEL, INC.
1580 South Milwaukee, Suite 415, Libertyville,
IL 60048, US
(740) Esindaja: Tarmo Rosman
(511)8 Klass 5: hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid,
herbitsiidid; veterinaariatarbed, farmaatsiatarbed, ravimid ja toidulisandid
(meditsiinilised), sh mao- ja soolehaiguste ravimise preparaadid.

(731) Taotleja: E.R. Squibb & Sons, L.L.C.
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 5: meditsiinilised ja kirurgilised sidemed

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601153
01.09.2006

(540)
ja haava-

sidemed, haavatäidised.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601136
29.08.2006

(540)

RÕÕMU KAUBAMAJA
(731) Taotleja: Keila Tarbijate Ühistu
Haapsalu mnt 57, Keila, 76607 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 16: trükised, sh perioodilised väljaanded, ajalehed,
ajakirjad, reklaamlehed.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

Klass 35: kaupade jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele
isikutele), sh Interneti kaudu, messide korraldamine äri või reklaami
eesmärgil, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601137
30.08.2006

(540)

(731) Taotleja: Sven Veltmann
Rauna 6, Saue, 76506 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 35: reklaam.
Klass 41: meelelahutusteenused, sh mängude pakkumine
Interneti ja mobiiltelefonside vahendusel; Internetiportaalis pakutavate

(731) Taotleja: Vlaktor Trading Limited
Arch. Makariou III, 134, Yiota Court,
Flat/Office 102 P.C., 3021 Limassol, CY
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained, k.a alkoholivabad aperatiivid; veed (joogid);
naturaalsed mineraalveed; alkoholivabad kokteilid; puuvilja-, tsitruseja/või köögiviljamahlade põhised kokteilid; toormahlapõhised kokteilid
(k.a vürtsidega); kontsentraadid alkoholivabade jookide valmistamiseks
(k.a mahlapõhised, maitsestatud loodustoorme asendaja põhised,
loodusliku toormaterjali põhised); limonaadid; alkoholivabad joogid
(gaseeritud, gaseerimata); joogid (puuviljamahlapõhised, tsitrusepõhised
ja köögiviljapõhised, vürtsitatud ja aromatiseeritud toortaimematerjalist,
looduslikega identsetest aromatisaatoritest, fermenteeritud joogid, k.a
gaseerjoogid); isotoonilised joogid; mineraalveepõhised joogid; mahlajoogid; linnasejoogid; vadakujoogid; alkoholivabad meejoogid; tinktuurid
ja ekstraktid alkoholivabade jookide valmistamiseks; puuviljanektarid;
oržaad; gaseerjookide valmistuspulbrid; allikavesi; sarsaparillajook;
limonaadisiirupid; joogisiirupid; mullivesi; tomatimahl (jook); apelsinimahl; puuviljamahlad; köögiviljamahlad; gaseervee valmistusained;
liköörivalmistusained; mineraalvee valmistusained; joogivalmistusained;
veinivirre; kääritamata viinamarjamahl; õllevirre; linnasevirre; gaseerjoogitabletid; šerbett; alkoholivabad puuviljaekstraktid; humalaekstraktid
õlle valmistamiseks; joogiessentsid.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), k.a akvaviit (köömneviin);
alkoholjoogid erinevate organoleptiliste ja värviskaaladega taimse
toormaterjali baasil; aperitiivid; arrak; arza (kumõssiviin); palsamid;
bambooze (bambuseviin); brändi; veinid; piquette, viinamarjavein;
viinamarjaveinid (k.a originaalveinid); veinijoogid; viski; vodka;
erivodka; gorilka (pipraviin); grappa (viinamarjaviin); džinn; digestiivid;
genever (kadakamarjamaitseline piiritusjook); kalvados; cashasa
(suhkruroopõhine piiritusjook); kizlyarka (viinamarjaviin); kokteilid;
vähese alkoholisisaldusega kokteilid; alkohoolsed kokteilid, mis sisaldavad vodkat ja/või erivodkat ja/või bitterit; alkohoolsed kokteilid, mis
sisaldavad puuvilja-, tsitruse- ja köögiviljamahla; veinikokteilid;
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kooreliköör; liköörid (kõrge alkoholisisaldusega, dessert, emulgeeritud);
liköörijoogid (k.a vähese alkoholisisaldusega); mayotay (riisiviin); mojito;
mescal (agaaviviin); puuviljaliköörid; puuvilju sisaldavad alkoholjoogid;
vähese alkoholisisaldusega puuviljamahladega gaseerjoogid; suure
alkoholisisaldusega joogid aiataimedest valmistatud alkoholi baasil;
dessertjoogid; linnase-piiritusjoogid; piiritusjoogid; destilleeritud joogid;
mõdu; tsitruse piiritusleotised, mis sisaldavad puuvilju, marju, taimi,
vürtsikaid ja aromaatseid osiseid, ja muud leotised; ekstraktid (magusad,
poolmagusad, mõrud); tatraliköörid; tatra-linnaseliköörid; piparmündiliköörid; naturaalveinid (k.a gaseeritud ja aromatiseeritud); pastis;
alkoholitööstuse pooltooted; pulke (agaavipõhine alkoholijook); punš;
rumm; sake; siider; ploomiviin (slivovits); viinamarja eriveinid (k.a
aromatiseeritud); maitsestatud piiritusjoogid; alkoholiga puuviljamahl,
leotised ja puuviljaleotised; värvitud piiritusjoogid; riisialkohol; rektifitseeritud ja joodav etüülpiiritus; tequila; travaritsa (ürdiviin), tutovka
(mooruspuuviljaviin); ouzo (aniisiliköör); hanshina (hirsiviin); tšatša;
alkohoolsed ekstraktid; alkohoolsed puuviljaekstraktid; alkohoolsed
essentsid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

alkoholitööstuse pooltooted; pulke (agaavipõhine alkoholijook); punš;
rumm; sake; siider; ploomiviin (slivovits); viinamarja eriveinid (k.a
aromatiseeritud); maitsestatud piiritusjoogid; alkoholiga puuviljamahl,
leotised ja puuviljaleotised; värvitud piiritusjoogid; riisialkohol; rektifitseeritud ja joodav etüülpiiritus; tequila; travaritsa (ürdiviin), tutovka
(mooruspuuviljaviin); ouzo (aniisiliköör); hanshina (hirsiviin); tšatša;
alkohoolsed ekstraktid; alkohoolsed puuviljaekstraktid; alkohoolsed
essentsid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601202
13.09.2006

(540)

M200601154
01.09.2006

(540)

MARUSSYA
(731) Taotleja: Vlaktor Trading Limited
Arch. Makariou III, 134, Yiota Court,
Flat/Office 102 P.C., 3021 Limassol, CY
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained, k.a alkoholivabad aperatiivid; veed (joogid);
naturaalsed mineraalveed; alkoholivabad kokteilid; puuvilja-, tsitruseja/või köögiviljamahlade põhised kokteilid; toormahlapõhised kokteilid
(k.a vürtsidega); kontsentraadid alkoholivabade jookide valmistamiseks
(k.a mahlapõhised, maitsestatud loodustoorme asendaja põhised,
loodusliku toormaterjali põhised); limonaadid; alkoholivabad joogid
(gaseeritud, gaseerimata); joogid (puuviljamahlapõhised, tsitrusepõhised
ja köögiviljapõhised, vürtsitatud ja aromatiseeritud toortaimematerjalist,
looduslikega identsetest aromatisaatoritest, fermenteeritud joogid, k.a
gaseerjoogid); isotoonilised joogid; mineraalveepõhised joogid; mahlajoogid; linnasejoogid; vadakujoogid; alkoholivabad meejoogid; tinktuurid
ja ekstraktid alkoholivabade jookide valmistamiseks; puuviljanektarid;
oržaad; gaseerjookide valmistuspulbrid; allikavesi; sarsaparillajook;
limonaadisiirupid; joogisiirupid; mullivesi; tomatimahl (jook); apelsinimahl; puuviljamahlad; köögiviljamahlad; gaseervee valmistusained;
liköörivalmistusained; mineraalvee valmistusained; joogivalmistusained;
veinivirre; kääritamata viinamarjamahl; õllevirre; linnasevirre; gaseerjoogitabletid; serbett; alkoholivabad puuviljaekstraktid; humalaekstraktid
õlle valmistamiseks; joogiessentsid.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), k.a akvaviit (köömneviin);
alkoholjoogid erinevate organoleptiliste ja värviskaaladega taimse
toormaterjali baasil; aperitiivid; arrak; arza (kumõssiviin); palsamid;
bambooze (bambuseviin); brändi; veinid; piquette, viinamarjavein;
viinamarjaveinid (k.a originaalveinid); veinijoogid; viski; vodka;
erivodka; gorilka (pipraviin); grappa (viinamarjaviin); džinn; digestiivid;
genever (kadakamarjamaitseline piiritusjook); kalvados; cashasa
(suhkruroopõhine piiritusjook); kizlyarka (viinamarjaviin); kokteilid;
vähese alkoholisisaldusega kokteilid; alkohoolsed kokteilid, mis sisaldavad vodkat ja/või erivodkat ja/või bitterit; alkohoolsed kokteilid, mis
sisaldavad puuvilja-, tsitruse- ja köögiviljamahla; veinikokteilid;
kooreliköör; liköörid (kõrge alkoholisisaldusega, dessert, emulgeeritud);
liköörijoogid (k.a vähese alkoholisisaldusega); mayotay (riisiviin); mojito;
mescal (agaaviviin); puuviljaliköörid; puuvilju sisaldavad alkoholjoogid;
vähese alkoholisisaldusega puuviljamahladega gaseerjoogid; suure
alkoholisisaldusega joogid aiataimedest valmistatud alkoholi baasil;
dessertjoogid; linnase-piiritusjoogid; piiritusjoogid; destilleeritud joogid;
mõdu; tsitruse piiritusleotised, mis sisaldavad puuvilju, marju, taimi,
vürtsikaid ja aromaatseid osiseid, ja muud leotised; ekstraktid (magusad,
poolmagusad, mõrud); tatraliköörid; tatra-linnaseliköörid; piparmündiliköörid; naturaalveinid (k.a gaseeritud ja aromatiseeritud); pastis;

(591) Värvide loetelu: sinine, hõbedane.
(731) Taotleja: Vlaktor Trading Limited
Arch. Makariou III, 134, Yiota Court,
Flat/Office 102 P.C., 3021 Limassol, CY
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained, k.a alkoholivabad aperitiivid; veed (joogid);
naturaalsed mineraalveed; alkoholivabad kokteilid; puuvilja-, tsitruseja/või köögiviljamahlade põhised kokteilid; toormahlapõhised kokteilid
(k.a vürtsidega); kontsentraadid alkoholivabade jookide valmistamiseks
(k.a mahlapõhised, maitsestatud loodustoorme asendaja põhised,
loodusliku toormaterjali põhised); limonaadid; alkoholivabad joogid
(gaseeritud, gaseerimata); joogid (puuviljamahlapõhised, tsitrusepõhised
ja köögiviljapõhised, vürtsitatud ja aromatiseeritud toortaimematerjalist,
looduslikega identsetest aromatisaatoritest, fermenteeritud joogid, k.a
gaseerjoogid); isotoonilised joogid; mineraalveepõhised joogid; mahlajoogid; linnasejoogid; vadakujoogid; alkoholivabad meejoogid; tinktuurid
ja ekstraktid alkoholivabade jookide valmistamiseks; puuviljanektarid;
oržaad; gaseerjookide valmistuspulbrid; allikavesi; sarsaparillajook;
limonaadisiirupid; joogisiirupid; mullivesi; tomatimahl (jook); õunamahl;
puuviljamahlad; köögiviljamahlad; gaseerveevalmistusained; liköörivalmistusained; mineraalveevalmistusained; joogivalmistusained;
veinivirre; kääritamata viinamarjamahl; õllevirre; linnasevirre; gaseerjoogitabletid; šerbett; alkoholivabad puuviljaekstraktid; humalaekstraktid
õlle valmistamiseks; joogiessentsid.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), k.a akvaviit (köömneviin);
alkoholjoogid erinevate organoleptiliste ja värviskaaladega taimse
toormaterjali baasil; aperitiivid; arrak; arza (kumõssiviin); palsamid;
bambooze (bambuseviin); brändi; veinid; piquette, viinamarjavein;
viinamarjaveinid (k.a originaalveinid); veinijoogid; viski; vodka;
erivodka; gorilka (pipraviin); grappa (viinamarjaviin); džinn; digestiivid;
genever (kadakamarjamaitseline piiritusjook); kalvados; cashasa
(suhkruroopõhine piiritusjook); kizlyarka (viinamarjaviin); kokteilid;
vähese alkoholisisaldusega kokteilid; alkohoolsed kokteilid, mis sisaldavad vodkat ja/või erivodkat ja/või bitterit; alkohoolsed kokteilid, mis
sisaldavad puuvilja-, tsitruse- ja köögiviljamahla; veinikokteilid;
kooreliköör; liköörid (kõrge alkoholisisaldusega, dessert, emulgeeritud);
liköörijoogid (k.a vähese alkoholisisaldusega); mayotay (riisiviin); mojito;
mescal (agaaviviin); puuviljaliköörid; puuvilju sisaldavad alkoholjoogid;
vähese alkoholisisaldusega puuviljamahladega gaseerjoogid; suure
alkoholisisaldusega joogid aiandusliku alkoholi baasil; dessertjoogid;
linnase-piiritusjoogid; piiritusjoogid; destilleeritud joogid; mõdu; tsitruse
piiritusleotised, mis sisaldavad puuvilju, marju, taimi, vürtsikaid ja
aromaatseid osiseid, ja muud leotised; ekstraktid (magusad, poolmagusad,
mõrud); tatraliköörid; tatra-linnaseliköörid; piparmündiliköörid; naturaalveinid (k.a gaseeritud ja aromatiseeritud); pastis; alkoholitööstuse
pooltooted; pulke (agaavipõhine alkoholjook); punš; rumm; sake; siider;
ploomiviin (slivovits); viinamarja eriveinid (k.a aromatiseeritud);
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maitsestatud piiritusjoogid; alkoholiga puuviljamahl, leotised ja puuviljaleotised; värvitud piiritusjoogid; riisialkohol; rektifitseeritud ja joodav
etüülpiiritus; tequila; travaritsa (ürdiviin), tutovka (mooruspuuviljaviin);
ouzo (aniisiliköör); hanshina (hirsiviin); tšatša; alkohoolsed ekstraktid;
alkohoolsed puuviljaekstraktid; alkohoolsed essentsid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601203
13.09.2006

(540)

ZHURAVLI
(731) Taotleja: Vlaktor Trading Limited
Arch. Makariou III, 134, Yiota Court,
Flat/Office 102 P.C., 3021 Limassol, CY
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained, k.a alkoholivabad aperitiivid; veed (joogid);
naturaalsed mineraalveed; alkoholivabad kokteilid; puuvilja-, tsitruseja/või köögiviljamahlade põhised kokteilid; toormahlapõhised kokteilid
(k.a vürtsidega); kontsentraadid alkoholivabade jookide valmistamiseks
(k.a mahlapõhised, maitsestatud loodustoorme asendaja põhised,
loodusliku toormaterjali põhised); limonaadid; alkoholivabad joogid
(gaseeritud, gaseerimata); joogid (puuviljamahlapõhised, tsitrusepõhised
ja köögiviljapõhised, vürtsitatud ja aromatiseeritud toortaimematerjalist,
looduslikega identsetest aromatisaatoritest, fermenteeritud joogid, k.a
gaseerjoogid); isotoonilised joogid; mineraalveepõhised joogid; mahlajoogid; linnasejoogid; vadakujoogid; alkoholivabad meejoogid; tinktuurid
ja ekstraktid alkoholivabade jookide valmistamiseks; puuviljanektarid;
oržaad; gaseerjookide valmistuspulbrid; allikavesi; sarsaparillajook;
limonaadisiirupid; joogisiirupid; mullivesi; tomatimahl (jook); õunamahl;
puuviljamahlad; köögiviljamahlad; gaseerveevalmistusained; liköörivalmistusained; mineraalveevalmistusained; joogivalmistusained;
veinivirre; kääritamata viinamarjamahl; õllevirre; linnasevirre; gaseerjoogitabletid; šerbett; alkoholivabad puuviljaekstraktid; humalaekstraktid
õlle valmistamiseks; joogiessentsid.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), k.a; akvaviit (köömneviin);
alkoholjoogid erinevate organoleptiliste ja värviskaaladega taimse
toormaterjali baasil; aperitiivid; arrak; arza (kumõssiviin); palsamid;
bambooze (bambuseviin); brändi; veinid; piquette, viinamarjavein;
viinamarjaveinid (k.a originaalveinid); veinijoogid; viski; vodka;
erivodka; gorilka (pipraviin); grappa (viinamarjaviin); džinn; digestiivid;
genever (kadakamarjamaitseline piiritusjook); kalvados; cashasa
(suhkruroopõhine piiritusjook); kizlyarka (viinamarjaviin); kokteilid;
vähese alkoholisisaldusega kokteilid; alkohoolsed kokteilid, mis sisaldavad vodkat ja/või erivodkat ja/või bitterit; alkohoolsed kokteilid, mis
sisaldavad puuvilja-, tsitruse- ja köögiviljamahla; veinikokteilid;
kooreliköör; liköörid (kõrge alkoholisisaldusega, dessert, emulgeeritud);
liköörijoogid (k.a vähese alkoholisisaldusega); mayotay (riisiviin); mojito;
mescal (agaaviviin); puuviljaliköörid; puuvilju sisaldavad alkoholjoogid;
vähese alkoholisisaldusega puuviljamahladega gaseerjoogid; suure
alkoholisisaldusega joogid aiandusliku alkoholi baasil; dessertjoogid;
linnase-piiritusjoogid; piiritusjoogid; destilleeritud joogid; mõdu; tsitruse
piiritusleotised, mis sisaldavad puuvilju, marju, taimi, vürtsikaid ja
aromaatseid osiseid, ja muud leotised; ekstraktid (magusad, poolmagusad,
mõrud); tatraliköörid; tatra-linnaseliköörid; piparmündiliköörid; naturaalveinid (k.a gaseeritud ja aromatiseeritud); pastis; alkoholitööstuse
pooltooted; pulke (agaavipõhine alkoholjook); punš; rumm; sake; siider;
ploomiviin (slivovits); viinamarja eriveinid (k.a aromatiseeritud);
maitsestatud piiritusjoogid; alkoholiga puuviljamahl, leotised ja puuviljaleotised; värvitud piiritusjoogid; riisialkohol; rektifitseeritud ja joodav
etüülpiiritus; tequila; travaritsa (ürdiviin), tutovka (mooruspuuviljaviin);
ouzo (aniisiliköör); hanshina (hirsiviin); tšatša; alkohoolsed ekstraktid;
alkohoolsed puuviljaekstraktid; alkohoolsed essentsid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601206
14.09.2006

(540)

(731) Taotleja: Internationale Spar Centrale B.V.
Rokin 101, 1012 KM Amsterdam, NL
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 35: jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele)
selvekauplustes ja hüpermarketites, jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh Interneti vahendusel, järgmiste kaupade suhtes:
toiduained ja joogid, alkohoolsed joogid, apteegikaubad, sh farmaatsia-,
kosmeetika- ja puhastustooted, aianduskaubad, DIY (tee seda ise) kaubad,
k.a tööriistad, mööbel, kodukujunduskaubad, elektroonika, k.a
majapidamisseadmed, audio- ja videoseadmed, kaamerad, fotoaparaadid,
telekommunikatsiooniseadmed, arvutid, mänguasjad, spordikaubad,
rõivad, peakatted ja jalatsid, sõidukid, k.a jalgrattad, eespool nimetatud
mittetoidukaupade tarvikud, osad ja lisaseadmed; müügikampaaniad;
reklaam, toodete demonstreerimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601208
14.09.2006

(540)

(731) Taotleja: Eesti Kunstiakadeemia
Tartu mnt 1, 10145 Tallinn, EE
(511)8 Klass 41: haridus, väljaõpe, meelelahutus,

spordi- ja

kultuurialane tegevus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601209
14.07.2004

(540)

(731) Taotleja: CALZATURIFICIO BOCCACCINI
S.R.L.
Via Cavour,35, 63018 Porto Sant' Elpidio, IT
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601210
14.09.2006
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(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, valge, kollane.
(731) Taotleja: Lukupood OÜ
Narva mnt 27b, 51013 Tartu, EE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 6: metall-lukud (v.a elektrilised), luku- ja ukseriivid,
lukusüsteemid, võtmed ja võtmetoorikud, silindrid, metallist turvaketid,
metallist võtmerõngad, klassi 6 kuuluvad peenmetallkaubad, sh lukussepa
varustus; kõigi eelnimetatud kaupade osad ja varustus.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 37: lukkude remont, paigaldus ja hooldus.

Klass 40: võtmete valmistamine.
Klass 45: lukkude avamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601211
14.09.2006

(540)

arvutiprogrammid, sh tootmisprotsesside ressursside juhtimise arvutiprogrammid.
Klass 35: arvuti andmebaasidesse info kogumine ja info
süstematiseerimine; arvutivõrgureklaam; andmeotsing arvutifailides
(kolmandatele isikutele); andmetöötlus arvuti abil; arvutite jae- ja
hulgimüük (kolmandatele isikutele), sh Interneti kaudu; messide
korraldamine äri või reklaami eesmärgil; kaubandus- ja reklaamnäituste
korraldamine; ärialased konsultatsioonid; majandusprognoosid;
turu-uuringud; äriuuringud; äritegevuse juhtimisabi.
Klass 37: arvutustehnika, arvutiriistvara ja arvutivõrkude
paigaldus, hooldus ja remont; andmesidesüsteemide väljaehitamine,
paigaldus ja hooldus.
Klass 38: globaalsesse ja lokaalsesse arvutivõrku juurdepääsu
ja ühenduse pakkumine teenusena; info ja kuvaedastus arvuti abil;
telekommunikatsiooni valdkonnas osutatavad marsruutimis- ja hargnemisteenused; infoedastus, arvutiside, elektronpost; konverentssideteenused.
Klass 41: arvuti riistvara ja tarkvara valdkonda kuuluv
koolitus ja väljaõpe; sümpoosionide, kongresside, konverentside ja
seminaride korraldamine ja läbiviimine; kultuuri- ja haldusnäituste
korraldamine; kutsenõustamine (haridus- või koolitusalane nõuanne).
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara, arvutisüsteemide ja arvutitarkvara projekteerimine
ning arendus; tootmisprotsesside ressursside juhtimisel ja logistikas
kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutitarkvara koostamine; arvutite ja
arvutitarkvara üürimine; arvuti kasutusaja liisimine andmetöötluseks;
arvuti andmebaaside taastamine; arvutiriistvara ja -tarkvaraalased
konsultatsioonid; veebisaitide loomine, majutamine ja haldamine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601214
15.09.2006

(540)

HEA ELU MÕTE
(731) Taotleja: Mario Rosentau
Pajusi mnt 10-9, Põltsamaa, 48106 Jõgeva maakond,
EE
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; kultuurialane
tegevus, erinevad kirjastamistegevused.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised
teenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601212
14.09.2006

(540)

USESOFT
(731) Taotleja: AS Usesoft
Tobiase 8, 10147 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tehniliste süsteemide
juurde kuuluv arvutiriistvara; arvutitarkvara (salvestised); salvestatud

VÄVARS
(731) Taotleja: OÜ VÄVARS
Vävars talu, Sviby küla, Vormsi vald,
91301 Lääne maakond, EE
(511)8 Klass 14: juveeltooted
Klass 24: kodutekstiil, majapidamistekstiil.
Klass 25: rõivad.

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

M200601216
15.09.2006
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(591) Värvide loetelu: valge, punane, oranž, kollane,
must, rohelise ja sinise erinevad toonid.
(731) Taotleja: Tymbark S.A.
Tymbark 156, 34-650 Tymbark, PL
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 29: tarretised, jogurt, kompotid, suhkrustatud puuviljad,
marmelaad, piimatooted, puuviljadega piimatooted, puuviljamahladega
piimajoogid, koored, külmutatud puuvili, puuviljasalatid, köögiviljasalatid, piimajoogid, juust, külmutatud köögivili, külmutatud
puuvilja-köögiviljasegud, keedetud köögivili, konservitud köögivili,
marineeritud köögivili, kuivatatud köögivili, keedetud puuvili, kuivatatud
puuvili, konservitud puuvili, puuviljapüreed, köögiviljapüree, või,
võikreem, tuhksuhkurdatud puuviljad, puuviljakrõpsud, puuviljamehu,
kefiir, piimavadak.
Klass 32: porgandil põhinevad joogid, porgandil põhinevad
naturaalsed paksud joogid, alkoholivabad joogid, mahlad, joogid, nimelt
puuviljamahlad, köögiviljamahlad, paksud puuviljamahlad, paksud
köögiviljamahlad, multiköögiviljamahlad, multipuuviljamahlad,
puuvilja-köögiviljamahlad, 100% puuviljamahlad, 100% multipuuviljamahlad, tomatimahl, porgandimahl, puuviljamaitselised joogid, gaseeritud
vesi, mineraalvesi, puuviljajoogid, köögiviljajoogid, puuviljanektarid,
puuvilja-köögiviljajoogid, siirupid, nektarid, isotoonilised joogid,
vitaminiseeritud joogid, mineraalidega joogid, pulbritest valmistatavad
joogid, joogivalmistuspulbrid, joogivalmistustabletid, joogisiirupid,
lauaveed, šerbetid, joogiessentsid, veinivirre, puuviljaekstraktid,
köögiviljaekstraktid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601226
19.09.2006

(540)

JUMALIK JUUST
(731) Taotleja: PIIMANDUSÜHISTU E-PIIM
Pikk 2, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)8 Klass 29: juust.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601227
01.05.2004

(540)

PAYLESS SHOESOURCE
(731) Taotleja: Payless ShoeSource Worldwide, Inc.
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson Street, Suite 202,
Topeka, Kansas 66603, US
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 25: jalatsid.
Klass 35: jalatsite jaemüük (kolmandatele isikutele); ärialase
juhtimise konsultatsioonid, sh assisteerimine ja nõustamine jalatsite
jaemüügikaupluste asutamise ja juhtimise osas.
Klass 42: tehniline konsultatsioon ja nõustamine jalatsite
jaemüügikaupluste asutamise ja juhtimise osas.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601228
20.09.2006

(540)

CONVADOR
(731) Taotleja: V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)
SE-117 97, Stockholm, SE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601231
20.09.2006

(540)

DoVIS
(731) Taotleja: AS DATEL
Endla 4, 10142 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
CD-d, DVD-d, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid;
kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutite
seadmed ja liidesed; arvutiprogrammid ja tarkvara, sõltumata salvestusja edastusvahenditest, programmid kaardi- ja plaaniandmete, töövoogude,
dokumentide ja reeglite süstematiseerimine, kasutamiseks, haldamiseks
ja töötlemiseks, sh veebipõhised teemarakenduste komplektlahendused;
andmekandjate salvestatud tarkvara; arvutivõrgust allalaetav tarkvara;
teleri vahendusel kasutatavad mängu- ja ajaviiteseadmed; elektroonilised
trükised.
Klass 16: paber, papp (kartong) ja nendest valmistatud tooted,
mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid
(maalimiseks); kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed.
Klass 35: andmeotsing arvutifailides (kolmandatele isikutele),
andmetöötlus arvuti abil; arvuti abil protsessi või toimingu etapi määramine; arvuti andmebaasidesse info kogumine, töötlemine ja süstematiseerimine; reklaam, arvutivõrgureklaam, reklaampinna üürimine;
ärijuhtimine, äriinfo; kontoriteenused; hanketeenused teistele ettevõtetele
(kaupade ja teenuste ostmine); näidiste levitamine; kirjalike teadete ja
registreeringute, ümberkirjutamise, koostamise, kompileerimise või
süstematiseerimise teenused, samuti matemaatiliste või statistikaandmete
kompileerimise või kasutamise teenused.
Klass 37: arvutiriistvara ja tarkvara paigaldus, hooldus ja
parandus.
Klass 38: side, telekommunikatsiooniteenused, arvutiside;
info- ja kuvaedastus arvuti abil; globaalsetesse arvutivõrku juurdepääsu
pakkumine; elektroonilise teadetetahvli teenused (BBS-teenused).
Klass 42: arvutiriistvara, -tarkvara ning -süsteemide projekteerimine ja arendused, andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt
kujult elektroonilisele; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine;
arvuti andmebaaside taastamine; arvutiprogrammide koostamine,
kaasajastamine, dubleerimine; arvutitarkvara kujundamine ja hooldamine;
arvutite ja arvutitarkvara rent, tarkvara ajutise kasutamise võimaldamine;
otsingumootoritega kindlustamine; veebisaitide disain, haldamisteenused
ja hosting; arvutiriistvara-alased konsultatsioonid, arvutitarkvara-alased
konsultatsioonid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601233
20.09.2006
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(540)

(540)

BEER COLOURS
(591) Värvide loetelu: punane (Pantone PMS 485), hall
(Pantone PMS 425).
(731) Taotleja: NORDIC DIGITAL AS
Tööstuse tee 6, Ülenurme alevik, Ülenurme vald,
61701 Tartu maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), eelkõige tööstus- ja elektroonikakaupade müük; hanketeenused
teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja
reklaamnäituste korraldamine; kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad, -reklaam; näidiste levitamine; turu-uuringud; konsultatsioonid (ärialased); äriinfo, sh Interneti vahendusel; reklaam, reklaampindade rentimine, reklaammaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
sise- ja välireklaam, internetireklaam.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601234
21.09.2006

(540)

(731) Taotleja: AS A. Le Coq
Tähtvere 56/62, 50050 Tartu, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)8 Klass 21: maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist
või sellega kaetud); klaas-, portselan-, ja fajansstooted, mis ei kuulu
teistesse klassidesse; lauanõud (v.a noad, kahvlid ja lusikad); õlleklaasid;
õllekannud; kaanega joogikannud (v.a väärismetallist); teeserviisid;
kohviserviisid; joogipitside komplektid; serveerimiskandikud; vaagnad;
puuviljavaagnad; kausid; taldrikud; tassid, alustassid; kruusid; karahvinid; laevakorvid; munapeekrid; salvrätihoidikud; soolatopsid; suhkrutopsid; teekannud; kohvikannud; maitseainetopsid; küünlajalad; vaasid;
majoolika; pudeliavajad; paber- või plasttaldrikud; paber- või plasttopsid;
ehisvaagnad (v.a väärismetallist); jääjoogi ja jää valmistamise anumad;
jäänõud; pöörlevad kandikud; keedupotid, kastrulid; klaaspudelid;
klaaspurgid.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
Klass 35: reklaam; reklaamiteenus, avalikkusega suhtlemine;
kohvikute ärialane juhtimine; äriuuringud; jae- ja hulgimüügiteenused
kolmandatele isikutele; reklaammaterjalide levitamine; reklaampindade
üürimine; näidiste, proovide levitamine; kaupade demonstreerimine;
kontoriteenused.
Klass 43: toitlusteenused; kohvikud; restoranid; selverestoranid; selvekohvikud; baariteenused; toidubaarid, püstijalabaarid,
einelauad; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine,
laenutus; tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(731) Taotleja: Goldtime OÜ
Vanemuise 64-15, Tartu, 50410 Tartu maakond, EE
(511)8 Klass 14: väärismetallid ja nende sulamid ning neist
valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised
instrumendid (kellad ja kronomeetrid).
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), eelkõige kellade, juveelide ja väärismetallist toodete müük.
Klass 37: kellassepatööd.

Klass 40: kullassepatööd, graveerimine.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601251
22.09.2006

(540)

MERI CHRISTMAS
(731) Taotleja: Viking Line Abp
Norragatan 4, 22100 Mariehamn, FI
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 39: transport (veondus); kaupade

pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; meretransport ja merereiside korraldamine, praamitransport, jäälõhkumistööd, laevade madalikult lahtivõtmine, laevapäästetööd, lootsimine, allveepäästetööd.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601252
25.09.2006

M200601253
25.09.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: punane (Pantone 485).
(731) Taotleja: OÜ Patrika
Lunini 40B, 50406 Tartu, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed,
meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid;
toidulisandid (meditsiinilised), diagnostikapreparaadid.
Klass 35: reklaam; müügikampaaniad; kaupade demonstreerimine; näidiste ja reklaammaterjalide levitamine; kaupade, eelkõige
ravimite ning muude apteegikaupade jae- ja hulgimüügiteenused
(kolmandatele isikutele); kõikide nimetatud teenuste osutamine ja
Interneti vahendusel.
Klass 44: meditsiiniteenused, raviminõuanne, ravimiinfo.

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

M200601254
25.09.2006
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(731) Taotleja: MÜHLBACH INTERJÖÖR OÜ
Padriku tee 4/7-2, 11912 Tallinn, EE
(511)8 Klass 20: mööbel.
Klass 42: sisekujundus, tootekujundus, tööstusdisain.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(540)

M200601255
25.09.2006

(540)

ULTRAVIT
(731) Taotleja: Alcon, Inc.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 10: oftalmilised kirurgilised aparaadid, instrumendid,

(591) Värvide loetelu: must, kollane.
(731) Taotleja: Hotell Rakvere OÜ
Tallinna 14, 44306 Rakvere, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 43: tähtajaline majutus; hotellid;

hotellimajutus;
hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; elamispinna tähtajaline
ettetellimine ja reserveerimine; elamispinna tähtajaline üürimine;
koosoleku-, seminari- ja konverentsiruumide rentimine; toitlustusteenused, baarid, kohvikud, restoranid; loetletud teenustega seotud
konsultatsiooni- ja infoteenused.

riistad ja seadmed.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601256
25.09.2006

M200601262
27.09.2006

(540)

(540)

Mõtted mõjutavad maailma
(731) Taotleja: Logistikaekspert OÜ
Paide tee 30, Koeru, 73001 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601257
26.09.2006

(731) Taotleja: Sahara OÜ
Esku 1-8, 11913 Tallinn, EE
(511)8 Klass 4: küünlad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601265
28.09.2006

(540)

GARDEN COCKTAIL

(540)

(731) Taotleja: Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft
Bahnhofstrasse, CH-8240 Thayngen, CH
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.

(731) Taotleja: Remmelghein OÜ
Tartu mnt 6-16, 10145 Tallinn, EE
(511)8 Klass 9: arvutitarkvara (salvestised),

arvutiprogrammid,

salvestatud infokandjad (optilised).
Klass 16: ajakirjad (perioodika), ajalehed.

Klass 38: elektronpost, elektroonilise teadetetahvli teenused
(BBS-teenused) [telekommunikatsiooniteenused], info- ja kuvaedastus
arvuti abil, infoedastus, kaabeltelevisioonisaated, kaabellevi, raadiolevi,
raadiosaated, sideinfo.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601259
27.09.2006

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

M200601266
28.09.2006
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(731) Taotleja: OÜ Diariss
Mängu 13a-3, 11623 Tallinn, EE
(511)8 Klass 41: haridus, väljaõpe, treening (praktiline), õpetamine,

(540)

koolitus.

Klass 44: hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601268
28.09.2006

(540)

(731) Taotleja: Derg Grupp OÜ
Pärnu mnt 388a, 11612 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

Klass 37: ehitustegevus, katusepanekuteenused.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601269
28.09.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: beež, pruun, lilla, must, valge,
sinine, kuldne.
(731) Taotleja: OÜ UATL-JURIIDILINE BÜROO
Narva mnt 1-350, 10111 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Ott Moorlat
(511)8 Klass 35: turu-uuringud, äritegevuse siirdeteenused,
eksport-import, info kogumine ja süstematiseerimine arvuti andmebaasides, andmetöötlus arvuti abil, ärialased konsultatsioonid, äritegevuse
juhtimise nõustamine, kutsealased ärinõuanded, maksudokumentatsiooni
koostamine.
Klass 36: finantskonsultatsioonid, usaldusisiku teenused,
käendusteenused, rahandusanalüüsid, võlgade sissenõudekontorid,
maaklerlus; kapitalimahutused, investeeringud.
Klass 42: juriidilised teenused, õigusabi juriidiliste dokumentide vormistamisel, õigusuuringud, arbitraažiteenused, ekspertiisid,
juriidilised konsultatsioonid, kohtuasjade ettevalmistamine ja esindamine
kohtus ning kohtuväliselt.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601272
02.10.2006

(540)

MeediaAbi
(731) Taotleja: MelTin Grupp OÜ
A. Adamsoni 29-8, 10137 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei

(591) Värvide loetelu: roheline, valge, sinine, beež.
(731) Taotleja: Balti Investeeringute Grupi Pank AS
Rüütli 23, Tartu, 51006 Tartu maakond, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnis-

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

Klass

41:

haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja

kultuurialane tegevus.

varatehingud.

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

M200601270
29.09.2006

M200601274
02.10.2006

(540)

RIIGIPIRUKAS
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(731) Taotleja: AS Euroleib
Karja 19, Paide, 72720 Järva maakond, EE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep;
äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601276
02.10.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: kollane, sinine, punane, valge.
(731) Taotleja: NUTMARK-GESTAO DE DIREITOS
DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL, LDA.
Av. Arriaga, 30 3H, 9000 Funchal Madeira, PT
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi

Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merekarbist, merevaigust,
pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 21: maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist
või sellega kaetud); kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid); harjamaterjal; puhastus- ja koristustarbed; põrandakaabitsad; töötlemata või
pooltöödeldud klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja fajansstooted,
mis ei kuulu teistesse klassidesse.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 28: mängud, mänguasjad, spordi- ja võimlemisriistad,
mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained, jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid, sool, sinep;
äädikas, vürtsikastmed; vürtsid, jää.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601282
04.10.2006

(540)

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

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601277
03.10.2006

(540)

(731) Taotleja: LAURELL INVESTMENT AS
Pärnu mnt 555, Jälgimäe, Saku vald,
76401 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 43: toitlustusteenused, tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601283
04.10.2006

(540)

(731) Taotleja: Jevgeni Smirnov
Tammsaare tee 74-74, 13413 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 9: foto-, filmi-, optikaseadmed ja -instrumendid,
(591) Värvide loetelu: punane (Pantone 1797C), kollane
(Pantone Process Yellow C), valge (Trans White).
(731) Taotleja: Rakvere Linnavalitsus
Tallinna 5, Rakvere, 44306 Lääne-Viru maakond,
EE
(511)8 Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;
majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjal ja näitvahendid
(v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.

optiline klaas, prillid, binoklid, luubid, päikeseprillid, prilliraamid,
prilliklaasid ja -läätsed, prillitoosid, prilliketid ja paelad ning teised klassi
9 kuuluvad 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.
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(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601284
04.10.2006

(540)

(731) Taotleja: Jevgeni Smirnov
Tammsaare tee 74-74, 13413 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 9: foto-, filmi-, optikaseadmed ja -instrumendid,
optiline klaas, prillid, binoklid, luubid, päikeseprillid, prilliraamid,
prilliklaasid ja -läätsed, prillitoosid, prilliketid ja paelad ning teised klassi
9 kuuluvad optikakaubad, eelnimetatud kaupade osad ja tarvikud.
Klass 35: spetsialisti ärialased konsultatsioonid; kaubandusteenused, sealhulgas 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.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601287
04.10.2006

(540)

BLAGOFF
(731) Taotleja: Dotšerneje predprijatije ''Imidž Holding''
aktsionernoi kompanii ''Imidž Holding Aps''
ul. Pervomaiskaja, d. 2-b, s. Novoje Zaporožje,
Zaporožski rajon, 70420 Zaporožskaja obl., UA
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601288
05.10.2006

läbiviimine; väljaõpe, meelelahutus, meelelahutusteave, puhketeave;
spordi- ja kultuurialane tegevus; klubiteenused (meelelahutus või
haridus); fotograafia; fotoreporteriteenused; iludusvõistluste korraldamine;
kirjastamine; tõlkimine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine
arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaetavad).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601291
05.10.2006

(540)

MUMA
(731) Taotleja: DELIBALT PRODUCTION OÜ
Pärna talu, Kärevere küla, Laeva vald,
60502 Tartu maakond, EE
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep;
äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601293
06.10.2006

(540)

CRINAN
(731) Taotleja: KODE Komorowski Sp. j.
ul. Pawia 28/23, 01-058 Warszawa, PL
(740) Esindaja: Arvo Salumäe
(511)8 Klass 1: liim (v.a olme- ja kantseleiliim).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601294
06.10.2006

(540)

MUUSA
(731) Taotleja: MUUSA GRUPP OÜ
Kibuvitsa 23-5, 10613 Tallinn, EE
(511)8 Klass 9: elektroonilised trükised (allalaetavad),

magnetandmekandjad, optilised andmekandjad, heliplaadid, helikandjad,
audiovisuaalsed õppevahendid, hiirematid.
Klass 16: trükised, ajakirjad, ajalehed; paber, papp ja nendest
valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; köitematerjal; fotod;
kirjatarbed; kunstnikutarbed; pintslid; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); kantseleitarbed (v.a mööbel); plastist pakkematerjal, mis ei
kuulu teistesse klassidesse.
Klass 35: reklaam, arvutivõrgureklaam, reklaamtekstide
ettevalmistamine, reklaamtekstide publitseerimine; arvuti andmebaasidesse info kogumine, arvuti andmebaasides info süstematiseerimine,
andmetöötlus arvuti abil, ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgikaubandus (kolmandatele isikutele).
Klass 41: haridus, haridusteave, seminaride korraldamine ja

(540)

LILTO
(731) Taotleja: AS LILTO
Mustamäe tee 59, 10621 Tallinn, EE
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 45: turvateenused vara ja isikute kaitseks.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601295
06.10.2006
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(540)

(731) Taotleja: AS ABC King
Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Indrek Eelmets
(511)8 Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine; kontoriteenused;
ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; jae- ja hulgikaubandusteenused
(kolmandatele isikutele), sh Interneti vahendusel; hanketeenused teistele
ettevõtetele; kaubandusteave; tööstus- või kaubandusettevõtete asutamisel
ja töötamisel osutatavad juhtimisalased teenused; projektijuhtimine;
äriinfo; müügikampaaniad, -reklaam; müügikohtade varustamine kaubaga
ja kaupade väljapanek ning väljapanekute regulaarne monitooring
(kolmandatele isikutele); kaupade levitamine ja transpordiga seotud
ärijuhtimise ja -administreerimise teenused.

(591) Värvide loetelu: kollane, must, roheline.
(731) Taotleja: SÕBRA TAKSO OÜ
Katusepapi 16, 11412 Tallinn, EE
(511)8 Klass 39: transport, veondus, taksoteenus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601301
06.10.2006

(540)

M200601296
06.10.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, must.
(731) Taotleja: InvestPartner Kinnisvara OÜ
Joa 3a-27, 10127 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.

Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.
Klass 40: materjalitöötlus.

Klass

41:

haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja

kultuurialane tegevus.

(591) Värvide loetelu: punane, kollane, must, valge.
(731) Taotleja: SÕBRA TAKSO OÜ
Katusepapi 16, 11412 Tallinn, EE
(511)8 Klass 39: transport, veondus, taksoteenus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601298
06.10.2006

Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised
teenused.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601302
06.10.2006

(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: must, punane.
(731) Taotleja: OÜ Number 1
Kesktee 75, 12113 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.

(591) Värvide loetelu: roosa, valge.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601353
19.10.2006
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(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601362
20.10.2006

(540)

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

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup
(591) Värvide loetelu: valge, must, punane, hall, tumehall.
(731) Taotleja: Obštšestvo s ogranitšennoi
otvetstvennostju ''Mezon Griz''
Respublika Tatarstan, ul. Esperanto, 35/98,
420059 g. Kazan, RU
(740) Esindaja: Juta-Maris Uustalu
(511)8 Klass 33: viin.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601356
20.10.2006

(540)

M200601363
20.10.2006

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

M200601365
20.10.2006

(540)

(731) Taotleja: AS Keila Autokeskus
Paldiski mnt 35/4, Keila, 76606 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele,
sealhulgas sõidukite, autoelamute, haakeseadmete ja järelhaagiste jaening hulgimüük.
Klass 37: sõidukite hooldus ja remont, pesemine, puhastamine; sõidukite hooldusjaamad; autopesulad; rehvide protekteerimine,
vulkaniseerimine.

(591) Värvide loetelu: sinine, oranž, kollane, valge.
(731) Taotleja: AS Tallinna Külmhoone
Betooni 4, 11415 Tallinn, EE
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
praetud, konservitud, kuivatatud, küpsetatud, marineeritud ja keedetud
puuvili ja köögivili; tarretised, moosid, keedised, puuviljakompotid;
munad, toiduõlid ja toidurasvad, supid, supikogud, suppide valmissegud,
kartulilaastud ja kartulikrõpsud, puljongikonsentraadid, puljongid, salatid,
köögiviljasalatid.
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; jogurt, joogid (tee); maiustused;
teejoogid; jäätee; kakaojoogid; kohvijoogid, šokolaadijoogid, kastmed,
makarontooted.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601368
23.10.2006

(540)

(731) Taotleja: Eesti Kunstiakadeemia
Tartu mnt 1, 10145 Tallinn, EE
(511)8 Klass 41: haridus, väljaõpe, meelelahutus,
kultuurialane tegevus.

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

valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; juveeltooted, vääriskivid.
Klass 35: juveeltoodete ja kellade jae- ja hulgimüügiteenused
(kolmandatele isikutele).

M200601370
23.10.2006

(540)

IXUNIPRA
(731) Taotleja: Bristol-Myers Squibb Company
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 5: inimestele mõeldud farmatseutilised preparaadid.

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

Taotl nr
M200601371
Taotl kuup
23.10.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78/871200 (320) 27.04.2006 (330) US - kl 5
78/871211 (320) 27.04.2006 (330) US - kl 29

(540)

INCREDIMILK

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601390
25.10.2006

(540)

KIRP
(731) Taotleja: Sihtasutus Kultuurileht
Voorimehe 9, 10146 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 9: elektroonilised trükised.
Klass 16: trükised, perioodika, ajalehed, ajakirjad.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601391
25.10.2006

(540)
(731) Taotleja: Mead Johnson & Company
2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47220, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 5: toitelisanditega rikastatud piim.
Klass 29: piim ja piimatooted, mis on rikastatud toitelisanditega, nimelt vitamiine, mineraale, toidudieet- ja toitelisandeid
sisaldavad piimajoogid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601377
24.10.2006

(540)

Teine Kodu 2Kodu

KRASNAYA LINIYA
(731) Taotleja: Obshchestvo s ogranichennoi
otvetstvennostyu ''ALMAZ-M''
d. 53, Vokzalnaya ul., Odintsovo,
RU-143000 Moscow region, RU
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-,
küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, kosmeetilised salvrätid, juukseveed;
hambapastad.
Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed;
hügieenisidemed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid,
sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(731) Taotleja: Baltic Real Estate Investment Centre OÜ
Tartu mnt 65, 10115 Tallinn, EE
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

kultuurialane tegevus.

(540)

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601388
25.10.2006

(540)

(731) Taotleja: OÜ Kamee Ehe
Raua 2-12, 50104 Tartu, EE
(511)8 Klass 14: väärismetallid ja nende

sulamid ning neist

M200601392
25.10.2006
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(591) Värvide loetelu: punane, kollane, valge.
(731) Taotleja: Obshchestvo s ogranichennoi
otvetstvennostyu ''ALMAZ-M''
d. 53, Vokzalnaya ul., Odintsovo,
RU-143000 Moscow region, RU
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-,
küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, kosmeetilised salvrätid, juukseveed;
hambapastad.
Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed;
hügieenisidemed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid,
sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601396
25.10.2006

(540)

Saiaspets Pets
(731) Taotleja: Oy Karl Fazer Ab
PO Box 44, FI-00101 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 30: jahu ja muud teraviljasaadused

ning -tooted,
pagaritooted, sh leib, sai ning leiva- ja saiatooted, kuklid; kondiitritooted
ja maiustused, küpsised; küpsetuspulber.

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

Rukis rokib

(540)

Mesimumm

(731) Taotleja: Oy Karl Fazer Ab
PO Box 44, FI-00101 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 30: jahu ja muud teraviljasaadused

(731) Taotleja: DOLCE PRESS OÜ
Tehnika 51-5, 10136 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 16: trükised.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601408
27.10.2006

ning -tooted,
pagaritooted, sh leib, sai ning leiva- ja saiatooted, kuklid; kondiitritooted
ja maiustused, küpsised; küpsetuspulber.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601398
25.10.2006

M200601410
27.10.2006

(540)
(540)

RENDEZ-VOUS

MAGNETAR
(731) Taotleja: Magnetar Capital L.L.C
1603 Orrington, 13th Floor, Evanston,
Illinois 60201, US
(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)8 Klass 36: kindlustus; rahalised, finants-

(731) Taotleja: V & S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)
117 97 Stockholm, SE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).
ja kinnis-

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

varatehingud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601399
25.10.2006

M200601411
27.10.2006

(540)

(540)

MAGNETAR CAPITAL
(731) Taotleja: Magnetar Capital L.L.C
1603 Orrington, 13th Floor, Evanston,
Illinois 60201, US
(740) Esindaja: Riina Pärn
(511)8 Klass 36: kindlustus; rahalised, finants-

ja kinnis-

varatehingud.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601407
27.10.2006

(731) Taotleja: V & S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)
117 97 Stockholm, SE
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(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601450
08.11.2006

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

M200601438
03.11.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, must, heleoranž.
(731) Taotleja: Oy Marli Ab
Pansiontie 47, FI-20210 Turku, FI
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 32: puuviljajoogid, -mahlad ja -karastusjoogid,
mahlakontsentraadid ja teised joogivalmistusained.

(210) Taotl nr
(220) Taotl kuup

M200601449
08.11.2006

(540)

AKDOV
(731) Taotleja: Obštšestvo s ogranitšennoi
otvetstvennostju ''Mezon Griz''
ul. Esperanto, 35/98, Respublika Tatarstan,
420059 g. Kazan, RU
(740) Esindaja: Juta-Maris Uustalu
(511)8 Klass 32: alkoholivabad aperitiivid; alkoholivabad joogid;
puuviljajoogid; veed; isotoonilised joogid; alkoholivabad kokteilid;
limonaadid; maapähklipiimajoogid; piimavadakul põhinevad joogid;
mandlipiimajoogid; puuviljamehuga nektarid; oržaad; õlu; gaseerjoogipulbrid; sarsaparillijook (alkoholivaba jook); limonaadisiirupid;
joogisiirupid; tomatimahl; õunamahl; köögiviljamahlad; puuviljamahlad;
gaseerveevalmistusained; liköörivalmistusained; mineraalveevalmistusained; joogivalmistusained; virded; viinamarjavirre; õllevirre;
linnasevirre; gaseerjoogitabletid; alkoholivabad puuviljaekstraktid;
humalaekstraktid õlle valmistamiseks; essentsid jookide valmistamiseks.
Klass 33: alkoholjoogid; destilleerimise teel saadud joogid;
alkohoolsed puuviljajoogid; aperitiivid; arrak; brändi; veinid; veinid
viinamarjade pressjäätmetest; viski; vodka; kibedad nastoikad; džinn;
digestiivid; kokteilid; liköörid; mõdu; piparmündinastoika; riisipiiritus;
rumm; sake; siidrid; piiritusjoogid; piiritusekstraktid; puuviljapiiritusekstraktid; piiritusessentsid.

(731) Taotleja: Dotšerneje predprijatije ''Imidž Holding''
aktsionernoi kompanii ''Imidž Holding Aps''
ul. Pervomaiskaja, d. 2-b, s. Novoje Zaporožje,
Zaporožski rajon, 70420 Zaporožskaja obl., UA
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).
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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

197858
R200603095
16.01.1957
11.10.2006

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

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

320440
R200603098
12.09.1966
01.11.2006

(540)

(540)

"Zirkulin"

THE TUDOR

(730) Omanik: ROHA ARZNEIMITTEL GMBH
100, Rockwinkeler Heerstrasse, BREMEN 28355,
DE
(511)7 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46, 2007/6

(730) Omanik: MONTRES TUDOR S.A.
3, rue Francois-Dussaud, Genève 26 CH-1211, CH
(511)7 Klass: 14
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

316868
R200603096
13.07.1966
19.10.2006

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

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

353100
R200602842
20.12.1968
19.09.2006

(540)

ELEVIT

(540)

(730) Omanik: GÜTERMANN & CO AG
Claridenstrasse 25, ZURICH CH-8002, CH
(511)7 Klass: 23
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

316886
R200603097
13.07.1966
19.10.2006

(540)

VICI
(730) Omanik: GÜTERMANN & CO AG
Claridenstrasse 25, ZURICH CH-8002, CH
(511)7 Klass: 23
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

(730) Omanik: BAYER CONSUMER CARE AG
Peter Merian Str. 84, Basel CH-4052, CH
(511)7 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

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

416086
R200602933
25.06.1975
30.08.2006

(540)

SORBISTERIT
(730) Omanik: FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kröner-Strasse 1, Bad Homburg 61352, DE
(511)7 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/44

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

424050
R200603231
05.08.1976
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(891) Hilisema märkimise kuup

13.10.2006

(540)

LORADO
(730) Omanik: WÜNSCHE
HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL
MBH & CO. KG
Domstrasse 19, Hamburg 20095, DE
(511)7 Klass: 29
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

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

498335
R200603005
30.08.1985
08.09.2006

(540)

(730) Omanik: PIETRANERA S.P.A.
2, via Masaccio, REGGIO EMILIA I-42100, IT
(511)7 Klass: 11, 20
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

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

521573
R200603100
11.02.1988
03.07.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, punane, valge.
(730) Omanik: EMBORG FOODS GMBH
Lärchenweg 1, Neu-Isenburg 63263, DE
(511)7 Klass: 29, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

523395
R200602843
22.04.1988
19.07.2006

(540)

CHANTY
(730) Omanik: CHANTY SPITZENFABRIK GMBH &
CO. KG

40, Messenhäuser Strasse. RÖDERMARK 63322,
DE
(511)7 Klass: 24
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

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

549433
R200603101
23.01.1990
14.09.2006

(540)

TIPPYS
(730) Omanik: LEMOINE HOLLAND B.V.
Vaassenseweg 71, EMST NL-8166 AT, NL
(511)7 Klass: 3, 5, 16
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46, 2006/52

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

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

562300
R200603102
25.10.1990
26.10.2006

(540)

MALTOFER
(730) Omanik: VIFOR (INTERNATIONAL) AG
VIFOR (INTERNATIONAL) LTD,
VIFOR (INTERNATIONAL) INC.
Rechenstrasse 37, St-Gall CH-9014, CH
(511)7 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

575649
R200600463
10.09.1991
18.08.2005

(540)

CHÉRIE
(730) Omanik: CALZATURIFICIO CHERIE - S.P.A.
Via Macerata,
MONTE SAN GIUSTO (MC) I-62015, IT
(511)7 Klass 18: Animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/5, 2007/11
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Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

623955
R200602844
31.08.1994
31.07.2006

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
58, Monnikenwerve, BRUGGE B-8000, BE
(511)7 Klass: 31
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/41

(540)

SPEEDSTER
(730) Omanik: DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG
Porscheplatz 1, Stuttgart 70435, DE
(511)7 Klass: 9, 18
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

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

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

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

646991
R200602845
22.11.1995
08.08.2006

(540)

627386
R200602605
18.07.1994
29.05.2006

(540)

FAKRO
(730) Omanik: FAKRO PP SP. Z O.O.
144a, ul. Węgierska,
PL-33 300 NOWY SĄCZ PL-33, PL
(511)7 Klass: 37
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/40

(730) Omanik: CARLO PAZOLINI ITALIA SRL
Via Silvio Zavatti, 1,
CIVITANOVA MARCHE (MC) I-62012, IT
7
(511) Klass: 18, 24, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

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

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

639202
R200602935
07.07.1995
09.10.2006

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

647401
R200603028
11.12.1995
10.08.2006

(540)

(540)

DRILL
(730) Omanik: PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance, BOULOGNE F-92100, FR
(511)7 Klass: 5, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/44

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

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

(540)

BI VIT
(730) Omanik: BIVIT,

644430A
R200602699
05.10.1995
18.09.2006

(730) Omanik: KERAMIK HOLDING AG LAUFEN
Wahlenstrasse 46, Laufen CH-4242, CH
(511)7 Klass: 11, 19, 20, 21
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

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

660106
R200602487
08.09.1995
03.07.2006
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(591) Värvide loetelu: punane.
(730) Omanik: HTS SUISSE SA
Industriestrasse 20, Glattbrugg CH-8152, CH
(511)7 Klass 1: Chemical products, namely filter materials;
preservatives; adhesives used in industry; all the above goods included in
this class.
Klass 3: Bleaching, laundering, cleaning, polishing,
degreasing preparations; soaps, soapy solutions, perfumes, dermatological
and hand creams; cleaning products.
Klass 4: Industrial oils and greases, lubricants, technical
binding agents, all the above goods included in this class.
Klass 5: Disinfectant solutions and products; deodorant
solutions and products other than for personal use.
Klass 6: Towel dispensers (of metal).

with toilet facilities, waste bins, dispensers for towels, soap and aerosols
for indoor use, paper towel containers and dispensers, unwinders and
distributors for toilet paper.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/39

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

POLYNEON

Klass 7: Turbines, engines except for those for land vehicles,
electric motors other than those for land vehicles; dishwashers, cleaning
machines; electricity generators; electrically controlled valves.
Klass 8: Hand tools and instruments (hand operated); cutlery;
electric razors.
Klass 9: Electric and electronic apparatus, tools and
instruments for energy production; electromechanical appliances, namely
relays; electric couplings, electrical indicator instruments, batteries,
electrical couplings, dosing apparatus, manometers, valve buttons for
manometers, electric cables, hydrometers, circuit breakers, fuses and
circuit breakers, electric sensors, automatic pilot devices.
Klass 11: Sanitary apparatus and installations, filters, air
filters, filters for air conditioning, air filtering installations, taps, mixer
taps for water pipes, regulating and safety accessories for water apparatus,
regulating accessories for water apparatus and for water pipes,
deodorizing apparatus for water, apparatus and machines for purifying air,
installations, apparatus and machines for purifying water, safety
accessories for water apparatus and for water pipes, disinfectant
dispensers for toilets, ventilators; devices for deodorizing and/or
perfuming and/or disinfecting premises, in particular aerosol dispensers
for premises functioning when a door is used, disinfecting apparatus,
dispensers of cleaning products and disinfectants for toilets, deodorizing
apparatus; drain cocks, water pipe installations, water purification
apparatus and installations; toilets, toilet bowls and lids, toilet flushers,
flushing cisterns for toilets, automonomous cleaning and disinfection
installations for toilets; water filtering apparatus; hand driers for toilets.
Klass 16: Paper, cardboard articles, cardboard and goods
made thereof, included in this class; packaging and transport materials
made of paper, cardboard and synthetic materials, included in this class;
paper towels, toilet paper, toilet seat covers made from paper and synthetic
materials.
Klass 20: Furniture, mirrors, frames; cases made of synthetic
materials, in particular bathroom cupboards, synthetic receptacles, hinges,
iron fittings, dowels, handles, fish-plates for fastening, container closures,
all the above goods included in this class; non-metallic towel dispensers.
Klass 21: Sponges and brushes; glassware, porcelain and
earthenware included in this class; soap and paper towels dispensers;
unwinders and distributors for toilet paper; toilet utensils; collecting
receptacles, namely waste bins for disposal of used personal hygienic and
sanitary articles, towel rails.
Klass 24: Towels of cloth and synthetic materials imitating
cloth.
Klass 27: Ground mats and carpets.

Klass 36: Financial services.
Klass 37: Repair and construction

services; servicing of
sanitary installations and facilities, namely toilet facilitiess, soap
dispensers, dispensers of aerosol for indoor use, towel dispensers, waste
bins and their corresponding parts; cleaning and washing of linen;
installations for public hygiene and sanitary premises, namely toilets,
cloakrooms, washrooms and bathrooms, saunas with toilet facilities, waste
bins, dispensers for towels, soap and aerosols for indoor use, paper
containers and dispensers, unwinders and distributors for toilet paper;
repair, maintenance, servicing and cleaning of the items listed above.
Klass 42: Rental of sanitary installations and devices and also
sanitary sector articles, namely toilet facilities, dispensers for soap, for
aerosols for indoors use, towel dispensers, waste bins and their
corresponding parts; rental of installations for public hygiene and sanitary
facilities, namely toilets, cloakrooms, washrooms and bathrooms, saunas

663006
R200603106
20.09.2006

(730) Omanik: MADEIRA GARNFABRIK, RUDOLF
SCHMIDT KG
Zinkmattenstrasse 38, Freiburg 79108, DE
(511)8 Klass: 23
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46, 2007/17

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

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

709244
R200600411
08.01.1999
11.08.2005

(540)

UPC
(730) Omanik: LIBERTY GLOBAL EUROPE N.V.
Boeing Avenue 53, Schiphol-Rijk NL-1119 PE, NL
(511)7 Klass: 9, 38, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/4, 2006/52

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

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

714230
R200602938
16.04.1999
09.08.2006

(540)

(730) Omanik: JOSEF WITT GMBH
4-12, Schillerstrasse, Weiden 92612, DE
7
(511) Klass: 14, 16, 20, 24, 25, 27
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/44

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

717129
R200602846
08.03.1999
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(891) Hilisema märkimise kuup

30.01.2006

(540)

VACONO

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

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

730857
R200603109
11.02.2000
31.10.2006

(540)

(730) Omanik: VACONO ALUMINIUM COVERS
GMBH
Friedrichstrasse 80, Postfach 1165,
Rheinfelden 79601, DE
(511)7 Klass: 6, 11, 17, 19, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

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

718174
R200601515
30.07.1999
29.12.2005

(540)

STOWSHELF
(730) Omanik: SISTEMCO AG
Fabrikstrasse, CHAM CH-6300, CH
(511)7 Klass: 6, 20
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/24

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

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

720968
R200603008
06.10.1999
27.06.2006

(730) Omanik: REPCOM SA
16, chemin des Crêts-de-Champel, Case postale 72,
Genève CH-1206, CH
(511)7 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

732812
R200603133
31.03.2000
31.10.2006

(540)

RICHARD MILLE

(540)

(730) Omanik: TURLEN HOLDING SA C/O C.M.
MANAGEMENT SERVICES S.A.
Rue de l`Avenir 23, Delémont CH-2800, CH
(511)7 Klass: 14
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

744194
R200602847
26.07.2000
15.09.2006

(540)
(730) Omanik: BOCONCEPT A/S
Fabriksvej 4, Ølgod DK-6870, DK
(511)7 Klass: 20, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45, 2007/1

(730) Omanik: DEVELOP GMBH
Europaallee 17, Langenhagen 30855, DE
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(511)7 Klass: 2, 9, 16
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

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

748873
R200603009
13.12.2000
08.09.2006

(540)

processing and earth moving, mixing machines, pumps.
Klass 19: Prefabricated buildings (except erectable metal
buildings), kerb stones, building roofs, all mentioned good completely or
substantially made from non-metallic materials, non-metallic building
materials especially piles, cement and mortar, parts of aforementioned
goods.
Klass 20: Storage bins of steel and/or plastics for building
materials and rubble, excluding the aforementioned goods for use in
kitchens.
Klass 37: Construction, repair, maintenance and wrecking of
buildings and engineering structures, assembling and insertion of piles for
buildings; construction, installation, renovation, mortar reinforcement,
cement reinforcement, maintenance and repair of foundations;
stabilisation works, pile driving and reinforcement of earth, ground or
building ground by cement and mortar injection, by compaction and/or
injection of reinforcement materials and/or pile driving; sealing of porous
earth layers; tunneling and ground drilling; repair, reconstruction,
maintenance and pile supporting of buildings, walls, bridges, tunnels, pits,
airport take-off runways, dikes, dams, docks, quays, landing bridges,
piers, groins and planks; precaution against, prevention and correction of
way giving and sinking of buildings as well as engineering, wrecking,
construction and repair included in this class, excluding installation and
repair of kitchens.
Klass 42: Monitoring, engineering consultancy, engineering
drawing, services of architects as well as building and construction
consulting, designing and planning of living and business buildings;
designing and planning of engineering buildings, services in the area of
environment protection, of contracting and of consulting included in this
class.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/3

(591) Värvide loetelu: valge, kollane, punane, roheline,
must, oranž.
(730) Omanik: RAUCH FRUCHTSÄFTE
GESELLSCHAFT MBH
Langgasse 1, RANKWEIL A-6830, AT
(511)7 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

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

752995
R200600370
21.08.2000
05.09.2005

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

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

778550
R200603112
11.03.2002
25.10.2006

(540)

SAG
(730) Omanik: VIRBAC S.A.
1ère avenue 2065 m - LID, CARROS F-06516, FR
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

789794
R200603011
07.10.2002
02.10.2006

(540)

FRIDTJOF NANSEN
(730) Omanik: KELLER GRUNDBAU GMBH
Kaiserleistrasse 44, Offenbach 63067, DE
(511)7 Klass 6: Buildings as erectable metal structures, prefabricated
silos, prefabricated buildings, building roofs, building materials, all
mentioned goods made from metal.
Klass 7: Machines and devices for excavation and moving of
earth, building machines, pile driver rams and (earth) compactors,
machines and devices for the preparation of mortar, cement mixers,
drilling machines, drilling devices and drills for ground buildings, earth

(730) Omanik: EUROWINE AS
Sørkedalsveien 10 b, OSLO, NO
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45
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Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

790400
R200603012
11.09.2002
03.10.2006

Aichi 451-0071, JP
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

(540)

(730) Omanik: OBCHTCHESTVO S
OGRANITCHENNOI OTVETSVENNOSTYOU
"ALEKSANDROVY POGREBA"
str. 25, 79a, Altufievskoe chosse.
Moscou RU-127410, RU
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

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

799319
R200603113
24.01.2003
07.04.2006

(540)

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

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

802748
R200602850
14.04.2003
14.09.2006

(540)

FAIRLUCENT
(730) Omanik: NIPPON MENARD COSMETIC CO.,
LTD.
130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi,
Aichi 451-0071, JP
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

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

804781
R200603014
29.11.2002
29.01.2006

(540)

JADBERG
(591) Värvide loetelu: punane, valge.
(730) Omanik: COMITÉ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE
19, avenue de la Paix, Genève CH-1202, CH
(511)8 Klass: 5, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 35,
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

(730) Omanik: MARTIN JADRNÍČEK
Komenského 1530, CZ-763 61 Napajedla, CZ
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

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

805096
R200603114
01.04.2003
17.10.2006

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

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

802746
R200602849
14.04.2003
14.09.2006

(540)

BEAUNESS
(730) Omanik: NIPPON MENARD COSMETIC CO.,
LTD.
130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi,

(730) Omanik: REH KENDERMANN GMBH
WEINKELLEREI
Am Ockenheimer Graben 35, Bingen 55411, DE
(511)8 Klass: 33
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

(540)

807105
R200603337
30.05.2003
13.10.2006

(540)

PHENOTROPIL
(730) Omanik:
AKHAPKINA VALENTINA
IVANOVNA
app. 24, bld. 33, 5th Parkovaya Str.,
Moscow RU-105264, RU
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/48

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

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

813519
R200603116
05.11.2003
21.07.2006

(540)

ARMANI JUNIOR
(730) Omanik: GA MODEFINE S.A.
Via Penate 4, Mendrisio CH-6850, CH
(511)8 Klass: 18, 25, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

820014
R200603117
17.11.2003
13.10.2006

(540)

NUSMILE
(730) Omanik: NUSMILE, LTD.
5524 Cornish, Houston, Texas 77007, US
(511)8 Klass: 10
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

(591) Värvide loetelu: tumesinine, valge.
(730) Omanik:
TORUŃSKIE ZAKŁADY
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA
ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń PL-87-100, PL
(511)8 Klass: 3, 5, 10, 16
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/44

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

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

830855
R200603118
21.05.2004
18.09.2006

(540)

(730) Omanik: WUHU CHERY TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Anshan Road, Wuhu Economy & Technology
Development Zone, ANHUI, CN
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

843785
R200603120
30.08.2004
17.10.2006

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

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

829714
R200602941
20.02.2004
10.04.2006

Shengya
(730) Omanik:
SINTRON VERTRIEBS GMBH
ELECTRONIC IMPORT-EXPORT
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Südring 14, Iffezheim 76473, DE
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

(540)

864141
R200603016
17.12.2004
04.09.2006

(540)

(730) Omanik: MASSIMO COCCIA
Viale Ceccarini, 134, RICCIONE (RN) I-47838, IT
(511)8 Klass: 29, 33, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

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

870340
R200603017
06.12.2004
11.04.2006

(540)

(730) Omanik: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYOU "KING-LION
FOODS"
ul. Lesnaya, 57, Building 4, Moscow RU-103055,
RU
(511)8 Klass: 29, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr 45478,
DE
(511)8 Klass: 3, 29, 30, 31, 32, 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2005/49

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

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

872827
R200602496
25.11.2005
22.05.2006

(540)

BAGRATIONI
(730) Omanik: BESCHIERU RADU, MD
Str. Nicolae Milescu Spătaru 23 ap. 79,
Chişinău MD-2075, MD
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/39

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

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

875261
R200603121
16.12.2005
28.09.2006

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

Rahvusvah reg nr
870477
Rahvusvah reg jrk
R200600061
Rahvusvah reg kuup
02.09.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30512298.3/29 (320) 04.03.2005 (330) DE

SEMIA
(730) Omanik: SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE
CHAUFFAGE
8, avenue Pablo Picasso,
FONTENAY-SOUS-BOIS F-94120, FR
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46
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(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
879137
Rahvusvah reg jrk
R200600886
Rahvusvah reg kuup
11.01.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Ž-1624/2005 (320) 29.11.2005 (330) CS

(730) Omanik: DAIMLERCHRYSLER AG
Epplestrasse 225, Stuttgart 70567, DE
(511)8 Klass: 12, 28
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/22

(540)
(111)
(210)
(151)
(300)
(310)
(730) Omanik: PHARMASWISS SA
Alpenstrasse 14, Zug CH-6300, CH
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/14, 2007/28

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

882724
R200601220
09.07.2005

Rahvusvah reg nr
886341
Rahvusvah reg jrk
R200601565
Rahvusvah reg kuup
09.12.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30559685.3/01 (320) 07.10.2005 (330) DE

(540)

BYK
(730) Omanik: BYK-CHEMIE GMBH
Abelstr. 45, Wesel 46483, DE
(511)8 Klass: 1, 2, 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/26

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

(540)

886397
R200601575
19.01.2006

(540)

(730) Omanik: COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
3, rue de Varembé, Genève 20 CH-1211, CH
(511)8 Klass 41: Education; training; cultural activities.
Klass 42: Scientific services and research and design relating
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/19

(730) Omanik: REINSCHMIDT GMBH
Neureutherstr. 26, München 80799, DE
(511)8 Klass: 18, 25, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/26

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

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

thereto; industrial analysis and research services; legal services.

Rahvusvah reg nr
883804
Rahvusvah reg jrk
R200601342
Rahvusvah reg kuup
22.03.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
305 57 838.3/12 (320) 27.09.2005 (330) DE

(540)

(540)

CAPACITY

Rahvusvah reg nr
890910
Rahvusvah reg jrk
R200601980
Rahvusvah reg kuup
05.05.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006 0619 (320) 31.03.2006 (330) LT
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(730) Omanik: HI-GEAR PRODUCTS INC.
14 Brent Drive, Hudson, MA 01749, US
(511)8 Klass: 2, 3, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/32

(591) Värvide loetelu: must, valge, sinine.
(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr 45478,
DE
(511)8 Klass 33: Alcoholic beverages of Californian origin (except

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

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/32

beers).

891126
R200601963
20.04.2006

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

(540)

891308
R200601994
19.01.2006

(540)

SHOCKWAVE
(730) Omanik: "SMART KOMPJUTERI" DOO
ul. Ivan Milutinovik, br. 1, Skopje 1000, MK
(511)8 Klass 9: Electric couplings; accumulator jars; accumulator

(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr 45478,
DE
(511)8 Klass 33: Alcoholic beverages of Californian origin (except
beers).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/32

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

891131
R200601964
20.04.2006

boxes; acidimeters for accumulators; electric accumulators; chargers for
electric accumulators; grids for accumulators; plates for accumulators;
electric accumulators for vehicles; particle accelerators; acid hydrometers;
acoustic alarms; acoustic conduits; cleaning apparatus for sound recording
disks; speaking tubes; exposure meters; adding machines; apparatus to
check franking; enlarging apparatus (photography); electro-dynamic
apparatus for the remote control of railway points; apparatus for changing
record-player needles; magnets; electromagnetic coils; decorative
magnets; air analysis apparatus; wind socks (for indicating wind
direction); stills for laboratory experiments; whistle alarms; alarms;
alcoholmeters; alidades; food analysis apparatus; fuse wires; ignition
batteries; electric apparatus for remote ignition; cigar lighters for
automobiles; altimeters; amplifiers; amplifying tubes; sound amplifying
apparatus; flash-bulbs; thermionic lamps and tubes; ammeters; testing
apparatus not for medical purposes; calibrating rings; fire extinguishers;
indicators (electricity); anodes; anode batteries; antennas; anticathodes;
anti-interference devices (electricity); anti-glare eyewear; anti-glare visors;
anemometers; apertometers (optics); electric arc welding apparatus;
electric arc cutting apparatus; money counting and sorting machines;
arithmetic machines; sighting telescopes for firearms; distribution boxes
(electricity); surveying instruments; surveying chains; hemline markers;
elevator operating apparatus; apparatus and instruments for astronomy;
lenses for astrophotography; electric devices for attracting and killing
insects; thermoionic valves (radio); coin-operated musical automata;
automatic vending apparatus; motor fire engines; electric alarm bells;
automatic indicators of low pressure in vehicle tires; anti-theft warning
apparatus; fire alarms; azimuth instruments; aerometers; washing trays
(photography); rods for water diviners; personal stereos; scales; luminous
beacons; ballasts for lighting apparatus; meteorological balloons; head
cleaning tapes; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; videotapes;
magnetic tapes; barometers; weighbridges (weighing apparatus); fire
boats; electric batteries; fire beaters; electrically heated hair-curlers; ticket
dispensers; electric coils; holders for electric coils; lens hoods (optics);
luminous or mechanical road signs; terminals (electricity); pressure
indicator plugs for valves; ear plugs; abacuses; electric buzzers;
directional compasses; push buttons for bells; marking buoys; life buoys;
signaling buoys; branch boxes (electricity); distribution boxes
(electricity); junction boxes (electricity); switchboxes (electricity);
cabinets for loudspeakers; tone arms for record players; non-explosive fog
signals of all types; spirit levels; punched card machines for offices;
betatrons; socket covers; frames for photographic transparencies;
accounting machines; cash registers; decompression chambers;
calculating disks; slide-rules; pocket calculators; calculating machines;
calipers; video cameras; cameras (cinematographic apparatus); electrical
conduits; capacity measures; capillary tubes; fuel dispensing pumps for
service stations; magnetic cards; magnetic identity cards; headphones;
cathodes; swimming belts; life belts; photovoltaic cells; heat control
apparatus; darkroom lamps (photography); darkrooms (photography);
boiler control instruments; pince-nez chains; electrothermal hair curlers;
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dog whistles; chemistry apparatus and instruments; chromatography
apparatus for laboratory use; chronographs (apparatus for recording
elapsed time); cinematographic apparatus; apparatus for editing
cinematographic films; exposed cinematographic films; printed circuits;
integrated circuits; flashing lights (luminous signals); clinometers; signal
bells; electrified fences; barcode readers; containers for microscope slides;
electric collectors; self-regulating fuel pumps; control panels (electricity);
electric installations for the remote control of industrial operations;
commutators; electric apparatus for commutation; electrical converters;
comparators; marine compasses; compasses (measuring instruments);
accounting machines; thread counters; pedometers; revolution counters;
counters; optical condensers; electric capacitors; glass covered with an
electrical conductor; electrical conductors; electricity conduits; material
for electricity mains (wires, cables); circuit closers; connectors;
connection boxes; switchboards; connections; contact lenses; electrical
contacts; electrical contacts of precious metal; electric controlling
apparatus; speed checking apparatus for vehicles; electric converters;
pince-nez cords; retorts; retorts' stands; correcting lenses (optics);
cosmographic instruments; slide calipers; circuit breakers; acoustic
couplers; couplers (computer equipment); plugs, sockets and other
contacts; current rectifiers; dressmakers' measures; fire blankets;
incubators for bacterial culture; electronic pens (for visual display units);
crucibles; measuring spoons; apparatus for measuring the thickness of
leather; insulated copper wires; cyclotrons; coaxial cables; starter cables
for motors; fiber-optic cables; electric cables; sheaths for electric cables;
junction sleeves for electric cables; densimeters; densitometers; teeth
protectors; animated cartoons; diagnostic apparatus not for medical
purposes; diaphragms (acoustic); diaphragms (photography); slides;
centering apparatus for photographic transparencies; slide projectors;
distance measuring apparatus; dictating machines; diffraction apparatus
(microscopy); cut-outs; record players; cases fitted with dissecting
instruments (microscopy); distillation apparatus for scientific purposes;
distribution consoles (electricity); distribution boards (electricity); dosage
dispensers; dosing apparatus; dynamometers; electric discharge tubes
other than for lighting; shutter releases (photography); electric make-up
removing appliances; detectors; metal detectors for industrial or military
purposes; counterfeit coin detectors; smoke detectors; water level
indicators; magnetic encoders; time recording apparatus; distance
recording apparatus; pressure recorders; kilometer recorders for vehicles;
spools (photography); teaching apparatus; luminous signs; mechanical
signs; ergometers; material testing instruments and machines; gasoline
pumps for service stations; gasoline gauges; exposure meters (light
meters); furnaces for laboratory experiments; ovens for laboratory
experiments; extinguishers; invoicing machines; electric door closers;
apparatus for fermentation (laboratory apparatus); electric flat irons;
electric soldering irons; fiber-optic cables; optical fibers (light conducting
filaments); safety nets; film cutting apparatus; exposed films; wire
connectors (electricity); identification threads for electric wires; magnetic
wires; telegraph wires; telephone wires; plumb lines; plumb bobs; electric
wires; identification sheaths for electric wires; filters for photography;
filters for respiratory masks; filters for ultraviolet rays for photography;
flash bulbs (photography); floats for swimming; fluorescent screens;
high-frequency apparatus; frequency meters; fuses; jigs (measuring
instruments); galvanic batteries; galvanic cells; galvanizing apparatus;
galvanometers; electroplating apparatus; galena crystals (detectors);
eyeshades; gas testing instruments; gasometers; knee-pads for workers;
sprinkler systems for fire protection; glazing apparatus for photographic
prints; surveying apparatus and instruments; safety restraints (other than
for vehicle seats and sports equipment); loudspeakers; holograms;
hydrometers; hygrometers; heliographic apparatus; fire hose nozzles; fire
engines; inclinometers; slope indicators; quantity indicators; temperature
indicators; vacuum gauges; speed indicators; indicators (electricity);
inductors (electricity); armatures (electricity); mirrors for inspecting work;
intercommunication apparatus; carriers for dark plates (photography);
switches; inverters (electricity); ionization apparatus, not for the treatment
of air; rods (surveying instruments); gauges; mechanisms for
counter-operated apparatus; peepholes for doors; binoculars (optics);
furniture especially made for laboratories; laboratory trays;
lactodensimeters; lactometers; milk scales; batteries for pocket lamps;
optical lamps; thermionic lamps and tubes; magic lanterns; optical
lanterns; signal lanterns; lasers not for medical purposes; cassette players;
contact lenses; optical lenses; letter scales; land surveying instruments;
sounding lines; limiters (electricity); logs; spy-glasses; magnifying glasses
(optics); neon signs; optical goods; spectacle mountings (frames);
instruments containing eyepieces; surveyors' levels; spectacle lenses;
spectacle cases; sunglasses; sports eyewear; spectacles (optics); video
recorders; resuscitation mannequins (teaching apparatus); manometers;
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diving masks; protective masks; respiratory masks (other than for artificial
respiration); mathematical instruments; mercury levels; apparatus for
measuring speed (photography); electric measuring apparatus; measuring
instruments; precision measuring apparatus; distance measuring
apparatus; measures; measuring apparatus; micrometers; micrometer
screws for optical instruments; microphones; microscopes; microtomes;
automatic time switches (with the exception of those used in timepieces);
egg-candlers; mirrors (optics); pince-nez mountings; rules (measuring
instruments); megaphones; metronomes; meteorological instruments;
breathing apparatus for underwater swimming; nose clips for divers and
swimmers; nautical apparatus and instruments; naval signaling apparatus;
satellite navigation systems; navigation apparatus for vehicles (on-board
computers); instruments for navigation; levels (instruments for
determining the horizontal); leveling instruments; objectives (optics);
observation instruments; shutters (photography); octants; eyepieces;
ohmmeters; wavemeters; optical apparatus and instruments; ear (stoppers)
plugs; ear plugs for divers; oscillographs; oxygen transvasing apparatus;
ozonizers; micrometer gauges; luminous or mechanical signaling panels;
lightning conductors; lightning arresters; parking meters; coin-operated
gates for car parks; spark-guards; horn loudspeakers; apparatus for
measuring the thickness of skins; exposed films; weighing apparatus and
instruments; weighing machines; blueprint apparatus; photocopiers;
drying racks for photography; photographic apparatus; drying apparatus
for photographic prints; stands for photographic apparatus; photographic
viewfinders; drainers for use in photography; cases especially made for
photographic apparatus and instruments; screens for photoengraving;
photometers; phototelegraphy apparatus; apparatus and instruments for
physics; solar batteries; electric batteries; automatic steering apparatus for
vehicles; pince-nez; pince-nez cases; pipettes; plane tables (surveying
instruments); planimeters; silicon wafers (for integrated circuits);
sounding leads; weights; time clocks (time recording devices);
light-emitting electronic pointers; pear switches; polarimeters; speaking
tubes; electrical door openers; exposure meters; radio sets; radiotelegraphy
sets; radiotelephony sets; pressure measuring apparatus; prisms (optics);
projection apparatus; projection screens; cathodic anti-corrosion
apparatus; mechanisms for coin-operated apparatus; electronic
publications (downloadable); chips (integrated circuits); masts for wireless
aerials; pyrometers; salinometers; periscopes; radars; life-saving rafts;
radios; vehicle radios; radio-paging apparatus; X-ray photographs other
than for medical purposes; radiological apparatus for industrial purposes;
radiology screens for industrial purposes; electrified rails for mounting
spotlights; protractors (measuring instruments); X-ray producing
apparatus and installations not for medical purposes; protection devices
against X-rays not for medical purposes; wrist pads for computer
hardware; respirators for filtering air; breathing apparatus, except for
artificial respiration; rheostats; roentgen apparatus not for medical
purposes; X-ray protection devices not for medical purposes; exposed
X-ray films; X-ray tubes not for medical purposes; steelyards (scales);
buzzers; rulers (measuring instruments); reducers (electricity); refractors;
refractometers; carpenters' rules; overvoltage protection controllers; stage
lighting regulators; dimmers (devices for control and regulation of
illumination); telephone answering machines; electric resistances; egg
timers; saccharometers; swimming belts; needles for record players;
satellites for scientific purposes; life-saving devices; diving apparatus;
divers' apparatus; diaphragms for scientific apparatus; teaching apparatus
for schools; rescuing devices; choking coils; semiconductors; electric
locks; sextants; signaling whistles; mechanical or luminous signs;
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; transmitters
of electronic signals; simulators for the steering or control of vehicles;
sirens; sonars; sounding apparatus and machines; probes for scientific
purposes; sea floor sounders; bells (warning apparatus); electric door
bells; sound-locating instruments; electric welding apparatus; electrical
apparatus for sealing plastic packaging; welding electrodes; electric
welding apparatus; spectrographs; spectroscopes; spherometers;
stereoscopes; stereoscopic apparatus; sulphitometers; electrical monitoring
apparatus; boosters; railway traffic safety apparatus; plotters; tachometers;
tachometer devices; walkie-talkies; earplugs for diving; ear plugs; mouse
pads; screw-tapping gauges; taximeters; temperature indicators;
thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for
vehicles; theodolites; postage stamp meters; totalizers; speed regulators for
record players; automatic turnstiles (revolving gates); transformers;
transistors (electronics); transmitters (telecommunication); vehicle
breakdown warning triangles; marking gauges; precision balances
(scales); tripods for cameras; vacuum tubes (radio); telescopes; facsimile
machines; telegraphs (apparatus); remote control apparatus; telemeters;
mobile telephones; masts for wireless aerials; telephone apparatus;
telephone transmitters; teleprompters; telerupters; teleprinters; television
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apparatus; coin-operated mechanisms for television sets; central
processing units (processors); urinometers; vacuum gauges; solenoid
valves (solenoid switches); light dimmers; variometers; verniers; optical
glass; graduated glassware; containers for contact lenses; viscosimeters;
video telephones; electric theft-prevention installations; voltmeters; voting
machines; fire escapes; telephone headsets; screens (photography); electric
loss indicators; electrical connections; connections for electric lines;
electric relays; electrical transformers; electrolyzers; transmitters
(telecommunication); epidiascopes; test tubes; balancing devices;
electronic tags for goods.
Klass 11: Lampshades; lampshade holders; automatic
watering installations; heat accumulators; steam accumulators; acetylene
burners of all types; acetylene generators; acetylene flares; water softening
apparatus and installations; ionization apparatus for the treatment of air;
apparatus and machines for purifying air; air deodorizing apparatus; air
cooling devices; filters for air-conditioning; air-conditioning installations;
air conditioners for vehicles; air filtering installations; air reheaters; air
sterilizers; air driers; hot-air bath fittings; hot-air apparatus; stills; alcohol
burners of all types; feeding apparatus for heating boilers; friction lighters
for igniting gas; gas lighters; gas igniters; lighters; light bulbs for
directional signals for vehicles; light bulbs; electric light bulbs; heating
apparatus for demisting windows of vehicles; heating apparatus for
defrosting windows of vehicles; anti-glare devices for vehicles (lamp
fittings); brackets for gas burners; electric lights for Christmas trees;
carbon for arc lamps; arc lamps; structural plates for ovens; refrigerating
cabinets; atomic piles; electric pressure cookers (autoclaves); electric
pressure cookers; lamps for directional signals of automobiles; anti-dazzle
devices for automobiles (lamp fittings); lights for automobiles; headlights
for automobiles; ventilation hoods; ventilation hoods for laboratories;
lighting installations for air vehicles; forced convection air heaters (unit
heaters); cooling vats for furnaces; bathtubs; bath linings; bath tubs for
sitz-baths; bath installations; bath fittings; bath heaters; portable Turkish
bath booths; spa baths; lava stones designed for barbecue grills;
barbecues; warming pans; burners for gas; burners for lamps;
incandescent burners; petrol burners; electric heaters for feeding bottles;
bicycle lights; bidets; beverage cooling apparatus; hydrants; radiator caps;
water boilers; electric kettles; hot water bottles; bakers' ovens; electric
waffle (bricelet) irons; anti-splash nozzles; roasting spits; tanning
apparatus; burners; laboratory burners; germicidal burners; coffee
roasters; laundry room boilers; shower cubicles; portable water closets;
electric coffee makers; electric coffee filters; electric coffee percolators;
coffee roasters; radiators; faucets for pipes; solar collectors (heating); flues
for heating boilers; chimney flues; electric pressure-cooking pots;
automatic ash conveying installations; ash pits for furnaces; heat
regenerators; clean rooms (sanitary facilities); walk-in refrigerators; oven
fittings made of fireclay; electrically heated footmuffs; loading apparatus
for furnaces; kiln furniture (element supports); water flushing
installations; flushing tanks; heating boilers; boiler pipes for heating
installations; shell-type boilers; heating apparatus for solid, liquid or
gaseous fuels; electrical heating apparatus; humidifiers for central heating
radiators; central heating radiators; aquarium heaters; heaters for vehicles;
hot water heating installations; air valves for steam heating installations;
heating elements; electric heating filaments; heating facilities; water
heaters; heaters for heating irons; bed warmers; footwarmers (electric or
non-electric); plate warmers; stoves; pocket warmers; chimney blowers;
fireplaces; hair driers; chlorinating units for swimming pools;
chromatography apparatus for industrial use; air-conditioning apparatus;
air-conditioning installations; air conditioners for vehicles; glue-heating
apparatus; solar collectors (heating); distillation columns; installations for
processing nuclear fuel and nuclear moderating material; fuel
economizers; gas condensers (other than parts of machines); apparatus for
air conditioning; water conduit installations; mixer taps for water pipes;
regulating and safety accessories for gas pipes; pipes (parts of sanitary
installations); freezers; electric heating cushions, not for medical
purposes; electric blankets, not for medical purposes; kilns; cooking
ranges; cooking apparatus and installations; electric cooking utensils;
microwave ovens; toilet bowls (toilets); cycle lights; desalination plants;
desiccating apparatus; drip irrigation nozzles (irrigation accessories); light
diffusers (lighting); distillation apparatus; disinfectant dispensers for
toilets; water distribution installations; showers; sockets for electric lights;
electric discharge tubes for lighting; defrosters for vehicles; dehydrating
apparatus for organic foodstuffs; disinfecting apparatus; deodorizing
apparatus not for personal use; regulating and safety accessories for water
apparatus; water intake apparatus; water purifying apparatus and
machines; water filtering apparatus; water supply installations; water
purification installations; water cooling installations; ornamental
fountains; water coolers (installations); water heaters (apparatus); water

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 11/2007
sterilizers; filters for drinking water; pressurized water tanks; lanterns;
electric pastry irons; filaments for electric lamps; magnesium filaments
(lighting); aquarium filtration apparatus; filters (parts of household or
industrial installations); flares; fountains; portable forges; shaped fittings
for furnaces; furnaces (other than for experimental purposes); forage
drying apparatus; shaped fittings for ovens; dental ovens; solar furnaces;
ovens (other than for experimental purposes); hearths; fire bars;
refrigerating apparatus and machines; refrigerating containers; curling
lamps; electric deep friers; fruit roasters; fumigation apparatus not for
medical purposes; electric waffle irons; regulating and safety accessories
for gas apparatus; gas scrubbing apparatus; gas burners; gas boilers; gas
generators; gas lamps; gas scrubbers (parts of gas installations);
germicidal lamps for purifying air; ice-making machines and apparatus;
ice boxes; lamp globes; bread toasters; furnace grates; grills (cooking
apparatus); steam boilers (other than parts of machines); extractor hoods
for kitchens; oil-scrubbing apparatus; oil burners; oil lamps; incinerators;
irrigation machines for agricultural purposes; laboratory lamps; milk
cooling installations; street lamps; lamp mantles; lamp reflectors; lamp
hanging supports; lamp chimneys; lamp glasses; illumination lamps;
aquarium lights; pocket searchlights; safety lamps; projector lamps;
soldering lamps; electric lamps; fairy lights for festive decoration; lanterns
for lighting; Chinese lanterns; washbasins; hand drying apparatus for
washrooms; cooling installations for liquids; luminous tubes for lighting;
chandeliers; malt roasters; miners' lamps; level controlling valves in tanks;
luminous house numbers; oxhydrogen burners; pasteurizers; vehicle
headlights; footwarmers; ceiling lights; hot plates; heating plates;
disposable sterilization bags; polymerization installations; heat pumps;
kitchen ranges (stoves); stoves (heating apparatus); diving lights; guard
devices for lighting; purification installations for sewage; petrol burners;
radiators (heating); electric radiators; refreshing installations and
machines; ultraviolet ray lamps not for medical purposes; cooling
apparatus and installations; dampers (heating); whirlpool-jet apparatus;
faucets; washers for water taps; nuclear reactors; cooking rings; vehicle
reflectors; refrigerators; refrigerating appliances and installations;
regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; draft
regulators (heating); rotisseries; sanitary apparatus and installations; sauna
bath installations; coils (parts of distilling, heating or cooling
installations); toilet seats (toilets); fans (parts of air vents); sterilizers;
drying apparatus and installations; electric laundry driers; driers
(apparatus); safety accessories for water or gas apparatus and pipes;
cooling installations for tobacco; tobacco roasters; electrically heated
carpets; heat exchangers; immersion heaters; toasters; toilets; flashlights;
roasters; roasting jacks; refining towers for distillation; flare stacks (for
use in the oil industry); urinals; thermostatic valves; steam generating
installations; steam facial apparatus (saunas), expansion tanks for central
heating installations; fans (air-conditioning); electric fans for personal use;
ventilation apparatus (air-conditioning); ventilation (air-conditioning)
installations for vehicles; lighting apparatus for vehicles; electric
appliances for making yogurt; lighting apparatus for vehicles; lighting
apparatus and installations; sinks.
Klass 35: Newspaper subscription services (for third parties);
valuation of standing timber; rental of office machines and apparatus;
employment agencies; transcription of communications; personnel
management consultancy; typing services; rental of vending machines;
grading of wool; location of freight cars by computer; rental of advertising
space; rental of advertising material; rental of photocopying machines;
rental of access time to communication means of all types for advertising;
market research; personnel recruitment; press review services; telephone
answering (for unavailable subscribers); opinion polling; statistical
information; shorthand services; personnel selection using psychological
testing; word processing.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/33

(111)
(210)
(151)
(551)
(540)

Rahvusvah reg nr
Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg kuup
Kollektiivkaubamärk

891671
R200602025
09.02.2006
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(730) Omanik: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - HANDLOWE CAMRO
JACEK KAMROWSKI
Al. Niepodleglości 801 B, Sopot PL-81-810, PL
PROSTAF S.J. ALEKSANDER LAŃCZAK,
MAREK TRZASKOWSKI
ul. Jasielska 7 A, Poznań PL-60-476, PL
MARCIN KALWASIŃSKI
ul. Dąbrowskiego 1/5 m 12, Sopot PL-81-754, PL
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/33

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

Rahvusvah reg nr
892351
Rahvusvah reg jrk
R200602078
Rahvusvah reg kuup
10.11.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30528404.5/02 (320) 12.05.2005 (330) DE

(540)

i CHANGE
(730) Omanik: GERMAN HARDCOPY AG
Alte Heeresstraße 25, Brilon 59929, DE
(511)8 Klass: 2, 16
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/34

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

893119
R200602141
13.06.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: EKU FREN KAMPANA SANAY¤ VE
T¤CARET L¤M¤TED Ş¤RKET¤
Ankara Asfalti Yakacik Alti No. 17,
Kartal/¤stanbul, TR
(511)8 Klass 6: Transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; pipes and tubes of metal; safes; ores.
Klass 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
Klass 35: Advertising; business management; business
administration; office functions.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/35

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

893169
R200602149
06.02.2006

(540)

SWEET HOME
(730) Omanik: "HERBAPOL-LUBLIN" S.A.
ul. Diamentowa 25, Lublin PL-20-954, PL
(511)8 Klass 5: Pharmaceutical substances and preparations,
substances and preparations for pharmaceutical use, herbal drugs, herbal
and fruit teas for medicinal use, medicinal preparation.
Klass 30: Tea, products based on tea, tea extracts and
tinctures for non medical use, not included in other classes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/35

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

893347
R200602164
24.11.2005

(540)

NEXT GENERATION
(730) Omanik: OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
"OWK AEROZOL"
4-6, str.3, ulitsa Novaya Basmannaya,
Moskva RU-107078, RU
(511)8 Klass 3: Abrasives; amber (perfume); scale removing
preparations for household; antistatic preparations for household
purposes; breath freshening sprays; shaving stones (antiseptic); polishing
paper; petroleum jelly for cosmetic purposes; aromatics (essential oils);
flavourings for cakes (essential oils); flavoring for beverages (essential
oils); sachets for perfuming linen; scented water; javelle water; lavender
water; toilet water; laundry wax; moustache wax; make up; scented wood;
deodorants for personal use; perfumes; windscreen cleaning liquids;
greases for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic purposes;
ionone (perfumery); eyebrow pencils; perfumery; cosmetic pencils; alum
stones (antiseptic); adhesives for affixing false eyelashes; quillaia bark for
washing; blueing for laundry; beard dyes; colorants for toilet purposes;
cosmetic dyes; starch for laundry purposes; cosmetic creams; skin
whitening creams; creams for leather, waxes for leather; incense; hair
spray; nail polish; after-shave lotions; hair lotions; lotions for cosmetic
purposes; beauty masks; oils for the perfumes and scents; oil for cosmetic
purposes; oils for toilet purposes; essential oils; essential oils of
cedarwood; essential oils of citron; oils for cleaning purposes; bergamot
oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose oil; oil of
turpentine for degreasing; adhesives for cosmetic purposes; almond milk
for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; musk
(perfumery); soap; disinfectant soap; deodorant soap; shaving soap; cakes
of toilet soap; medicated soap; antiperspirant soap; soap for foot
perspiration; almond soap; mint for perfumery; cosmetic kits; false nails;
eau de Cologne; bases for flower perfumes; dentifrices; pumice stone;
lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic
preparations for baths; toiletries; hair waving preparations; laundry
soaking preparations; leather bleaching preparations; mouth washes, not
for medical purposes; cosmetic preparations for slimming purposes;
laundry bleach; dry-cleaning preparations; make-up removing
preparations; color removing preparations; lacquer-removing preparations;
nail care preparations; cleaning preparations; make-up powder; scouring
solutions; false eyelashes; turpentine, for degreasing; potpourris
(fragrances); washing soda, for cleaning; bath salts, not for medical
purposes; leather preservatives (polishes); fumigation preparations
(perfumes); astringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; stain
removes; make-up preparations; sun-tanning preparations (cosmetics);
hair colorants; neutralizers for permanent waving; cosmetic preparations
for eyelashes; depilatories; cosmetic preparations for skin care; cosmetics;
mascara; detergents other for use in manufacturing; degreasers other for
use in manufacturing processes; bleaching preparations (decolorants) for
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cosmetic purposes; antiperspirants; talcum powder, for toilet use; terpenes
(essential oil); shampoos; extracts of flowers (perfumes); ethereal
essences; badian essence; mint essence (essential oil).
Klass 5: Fly catching paper; mothproofing paper; nutritive
substances for microorganisms; sea water for medicinal bathing; thermal
water; haematogen; glycerophosphates; mud for baths; medicinal mud;
deodorants, other then for personal use; insecticides; cod liver oil;
insecticides; wart pencils; carbolineum (parasiticide); adhesive bands for
medical purposes; candy, medicated; cedar wood for use as an insect
repellent; medicinal roots; lactose; liniments; sunburn ointments;
anti-horse-fly-oils; medicinal oil; menthol; moleskin for medical purposes;
fly catching adhesives; medicinal infusions; pomades for medical
purposes; vitamin preparations; therapeutic preparations for the bath; air
freshening preparations; air purifying preparations; sterilising
preparations; soil-sterilising preparations; pesticides; herbicides; larvae
exterminating preparations; vermin destroying preparations; contact lens
cleaning preparations; bath preparations, medicated; anticryptogamic
preparations; chilblain preparations; pesticides; herbicides; preparations
for destroying mice; larvae exterminating preparations; fly destroying
preparations; slug exterminating preparations; mothproofing preparations;
insect repellents; fumigating pastilles; salts for mineral water baths; baths
salts medical purposes; parasiticides; animal washes; remedies for
perspiration; remedies for foot perspiration; antiparasitic preparations;
smoking herbs for medical purposes; medicinal herbs; fungicides; tobacco
extracts (insecticides).
Klass 16: Note books; wristbands for the retention of writing
instruments; pamphlets; booklets; printed publications; bags (envelopes,
pouches) of paper or plastics for packaging; calendars; catalogues;
greeting cards; printed matter; prospectuses; photo-engravings;
photographs; prints.
Klass 21: Deodorising apparatus for personal use; containers
for household or kitchen use (except in precious metal); glass jars
(carboys); heat-insulated containers; thermally insulated containers for
food; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; cookie jars; tea
caddies, not of precious metal; toilet cases; sprinklers; appliances for
removing make-up (non-electric); glass caps; powder compacts, not of
precious metal; perfume sprayers; powder puffs; aerosol dispensers, not
for medical purposes; water apparatus for cleaning teeth and gums;
sprinkling devices; flasks, not of precious metal; bottle gourds;
corkscrews.
Klass 35: Import-export agencies; shop window dressing;
auctioneering; procurement services for others (purchasing goods and
services for other businesses).
Klass 39: Parking place rental; booking of seats for travel;
travel reservation; transport reservation; transport of travellers; parcel
delivery; delivery of goods; storage information; hauling; car transport;
arranging of tours; railway transport; transport brokerage; stevedoring;
packaging of goods; rental of warehouses; escorting of travellers;
wrapping of goods; chauffeur services; transport; tourist offices (except
for hotel reservation); storage of goods; storage; sightseeing (tourism);
freight forwarding.
Klass 42: Designing; engineering; cosmetic research;
chemical research; research and development (for others); quality control;
design of interior decor; industrial design; chemistry services; packaging
design; surveying.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/35

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

Rahvusvah reg nr
893423
Rahvusvah reg jrk
R200602211
Rahvusvah reg kuup
24.05.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
20060605 (320) 29.03.2006 (330) LT
kl - 1, 3, 4
(310) 20060978 (320) 18.05.2006 (330) LT
kl - 35
(540)

DOCTORWAX

(730) Omanik: HI-GEAR PRODUCTS INC.
14 Brent Drive, Hudson, MA 01749, US
(511)8 Klass 1: Chemicals used in industry, science

and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry.
Klass 3: Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cosmetics.
Klass 4: Candles and wicks for lighting.

Klass 35: Advertising; business management; business
administration; office functions.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/35

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

894003
R200602221
24.01.2006

(540)

(730) Omanik: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "GB HOLDING VIN"
d. 4, Kulneva ul,. Moskva RU-121170, RU
(511)8 Klass 32: Aperitifs, non-alcoholic; waters (beverages);
cocktails, non-alcoholic; lemonades; peanut milk (soft drink);
non-alcoholic beverages; isotonic beverages; whey beverages;
non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds (beverage); fruit
nectars (non-alcoholic); orgeat; powders for effervescing beverages;
sarsaparilla (soft drink); syrups for lemonade; syrups for beverages;
tomato juice (beverage); vegetable juices (beverages); fruit juices;
preparations for making aerated water; preparations for making liqueurs;
preparations for making mineral water; preparations for making
beverages; must; grape must (unfermented); beer wort; malt wort; pastilles
for effervescing beverages; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops
for making beer; essences for making beverages.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/36

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

Rahvusvah reg nr
894468
Rahvusvah reg jrk
R200602249
Rahvusvah reg kuup
12.05.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
MI2005C004746 (320) 02.05.2005 (330) IT
kl - 35, 42

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine (pantone 280), punane
(pantone 485).
(730) Omanik: TELECOM ITALIA SPA
Piazza degli Affari 2, MILANO I-20121, IT
(511)8 Klass 9: Apparatus and instruments for telecommunications,
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telephone apparatus including mobile radio and cellular apparatus;
telephone apparatus with voice interaction and automatic call routing
apparatus; telephone switchboards with automatic call routing apparatus;
magnetic data carriers, computers, hardware and software for telephony;
hardware required for accessing the worldwide computer
telecommunications network; digital platforms in the nature of telephones
and software to be used with telephones, namely software to be used in
association with telecommunication networks relating to subscriber access
and subscriber support, and software providing local number portability
for use in association with cellular phones; encoded credit cards and
magnetic cards including prepaid cards for use with telephones.
Klass 35: Advertising; business management; business
administration; office functions.
Klass 38: Telecommunication and video communication
services; rental of mobile and cellular telephone equipment and their
instruments; electronic mail services; computer-aided telecommunication
services, namely transmission of text; video communication by telephone
and data transmission, namely communication by teletypewriters; vocal
interactive telephone services, including call distribution system;
telephone exchange services including automatic call distribution system;
transmission of information, namely, news, sport news, transportation and
travel information via broadcasting and communication networks;
interactive telecommunication services using any one of a plurality of
networks (such as GSM, UMTS, DVBH, WiFi); providing access to
public and individual data banks (telecommunication service);
transmission and receipt of data, messages and facsimiles for third parties
using a telecommunications network.
Klass 42: Legal services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/36, 2007/10

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

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

895603
R200603122
04.08.2006
12.10.2006

(540)

DISTRICT
(730) Omanik: AUTOMOBILES CITROËN
Immeuble Colisée III - 12 rue Fructidor,
Paris Cedex F-75835, FR
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
895889
Rahvusvah reg jrk
R200602352
Rahvusvah reg kuup
17.08.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2005 26366 (320) 27.06.2005 (330) TR

(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik:
SANKO HOLDING ANONIM
SIRKETI
Sani Konukoglu Bulvari Üzeri, PK:83, Sehitkamil,
Gaziantep, TR
(511)8 Klass: Klass 7: Machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs.
Klass 9: Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sounds and images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; switches, sockets, plugs, fuse boxes, electronic time switches.
Klass 11: Bath tubs, hydro massage baths, bidets, shower and
bath cubicles, water-closets, wash basins, sinks; toilet bowls, toilet seats,
siphons, photocell faucets, lighters for household purposes; lighters (parts
of the cooking and heating installations), electric blankets, not for medical
purposes, electric or non electric foot warmers, drying apparatus and
instruments; air dryers, hand driers, hair dryers, laundry dryers;
incandescent burners, acetylene burners; furnaces for iron melting; fuel
economizers; filters (parts of household or industrial installations);
installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material;
dust-elimination and dust-collection installations for industrial purposes,
pasteurizers and sterilizers.
Klass 12: Vehicles for locomotion by land, air, water or rail;
apparatus for locomotion by land, air or water; motors and engines for
land vehicles; bodies, chassis, trailers, bumpers, wheels, tires, seats,
brakes, direction signals, anti-glare devices, alarms and safety devices for
vehicles, upholstery and shaped covers for vehicles, vehicle parts and
vehicle accessories included in this class; bicycle and motorcycle
accessories.
Klass 23: Yarns and threads, for textile use; sewing threads,
embroidery threads, knitting threads, cotton threads, elastic threads.
Klass 24: Woven or non-woven textile fabrics, fiberglass
fabrics for textile use, fabric impervious to gases for aeronautical balloons,
waterproof fabrics, fabric of imitation animal skins, linings (textile),
buckram, filtering materials of textile, curtains of textile or plastic, shower
curtains of textile or plastic, household linen, oilcloth (for use as table
cloths), table cloths (not of paper), bed covers, bed linen, diapered linen,
pillowcases, quilt covers, furniture coverings of textile, furniture coverings
of plastic, covers (loose) for furniture, upholstery fabrics, table napkins of
textile, bed covers of paper, bundles of textile, quilts, blankets, washing
mitts, bath linen (except clothing), flannel (fabric), hand towels, face
towels of textile, bathing towels, handkerchiefs of textile, banners of
textile, flags (not of paper), labels (cloth), traveling rugs.
Klass 25: Clothing made from all kinds of materials, except
protective materials (underwear and outerwear), clothing, namely,
trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts,
T-shirts, sweatshirts, dresses, blousons, pullovers, underwear, underpants,
boxer shorts, undershirts, brassieres, corsets, tracksuits, rainwear,
swimwear, pullovers, knitwear, jeans wear, sports shorts, belts (clothing),
shorts, gloves (clothing), swim caps, caps, hats, berets, socks, stockings,
shoes, boots, footwear for sport, sandals, and slippers; pajamas underwear.
Klass 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors, wall hangings (non-textile).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/38, 2007/26

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

Rahvusvah reg nr
896184
Rahvusvah reg jrk
R200602415
Rahvusvah reg kuup
28.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
063411756 (320) 22.02.2006 (330) FR
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(540)

MYSTIC
(730) Omanik: NUFARM
28, boulevard Camélinat,
GENNEVILLIERS F-92233, FR
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/39

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

Rahvusvah reg nr
896290
Rahvusvah reg jrk
R200602427
Rahvusvah reg kuup
17.05.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1086227 (320) 17.11.2005 (330) AU

(540)

SEAFOLLY
(730) Omanik: P & Y HALAS PTY LIMITED
247 King Street, MASCOT NSW 2020, AU
(511)8 Klass: 9, 18, 24, 25, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/39

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

Rahvusvah reg nr
896562
Rahvusvah reg jrk
R200602443
Rahvusvah reg kuup
17.08.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1111797 (320) 17.05.2006 (330) BX

(540)

OKIDO
(730) Omanik: GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L.
25 route d`Esch, Luxembourg L-1470, LU
(511)8 Klass: 16, 20, 21
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/39

(730) Omanik: DEKTRADE A.S.
Tiskařská 10/257, CZ-108 28 Praha 10, CZ
(511)8 Klass: 16, 35, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/39

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

Rahvusvah reg nr
896768
Rahvusvah reg jrk
R200602501
Rahvusvah reg kuup
21.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78896586 (320) 31.05.2006 (330) US

(540)

ACUMENT
(730) Omanik:
ACUMENT INTELLECTUAL
PROPERTIES LLC
840 West Long Lake Road, Troy, Michigan 48098,
US
(511)8 Klass: 6, 7, 8
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/39, 2007/10

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

897051
R200602513
01.02.2006

(540)

HUMANITAS
(730) Omanik: HUMANITAS S.P.A.
Viale Monte Rosa, 93, MILANO I-20149, IT
(511)8 Klass: 35, 42, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/40

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

898000
R200602580
09.12.2005

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

896739
R200602461
22.03.2006
(591) Värvide loetelu: roheline, valge.
(730) Omanik: CODEX, PODJETJE ZA TRGOVINO
IN POSREDOVANJE, D.O.O.
Plese 7b, Murska Sobota SI-9000, SI
(511)8 Klass 6: Metal building materials (common metals), pipes of
common metal; cables of metal, non-electric; balls of steel; rings of metal,
chains of metal, rails of metal, rods of metal, plates of metal, pipes of
metal, laths of metal, common metals and their alloys, metals and alloys
for bearings, ironmongery, hinges of metal, sleeves of metal, nozzles of
metal, sealing caps of metal, grease nipples; building materials of metal,
screws of metal, nuts of metal and nut retention accessories of metal,
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washers of metal, pins of metal, keys of metal, feather keys of metal,
springs of metal; lock rings or similar security elements of metal
(ironmongery), racks of metal.
Klass 7: Machines and machine tools and parts of machines
(except for land vehicles), which are not included in other classes; cranes,
lifting apparatus, conveyors (machines), winches, gears and gear boxes
(except for land vehicles), transmissions (except for land vehicles), torque
converters other than for land vehicles, transmissions for machines,
clutches other than for land vehicles, transmission chains other that for
land vehicles, pulleys (parts of machines); winches; driving wheels for
machines, including gears, pulleys, sprockets and belt pulleys; gears of
metal (parts of machines), including worm gears and worm wheels, racks
and toothed discs; shafts for machines, driving chains other that for land
vehicles, driving belts, belts for machines, joint couplings (cardans),
freewheels, including gears, pulleys, belt pulleys or sprockets; bearings
(parts of machines); roller bearings, including single or multiple-thrust
ball bearings, roller bearings, taper bearings, barrel bearings, or pin
bearings; guide bearings, including bearings with automatic and/or
pressurized lubrication; bearings for transmission shafts, bearing sleeves,
ball rings for bearings, lubricators (parts of machines), lubricating rings
(parts of machines), bearing brackets for machines, ball rings for bearings,
shafts for machines, cranks, crank shafts, joints (parts of machines),
cylinders for machines, guides for machines, springs (parts of machines),
sealing joints (parts of machines); couplings (shaft couplings) for
machines; ratchet wheels.
Klass 17: Stopping and insulating materials; flexible pipes
(not of metal); seals, sealing materials, insulating tape, sealant compounds
for joints, water-tight rings, washers of rubber, rings of rubber, gasket
rings for sealing of bearings, rubber sleeves for protecting parts of
machines; synthetic rubber; synthetic resins (semi-finished products);
insulating materials, watertight rings, plastic film (other than for
wrapping), rubber stoppers; pipe jackets, not of metal; pipe gaskets.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/40

(540)

(591) Värvide loetelu: must, punane, oranž, pruun,
valge.
(730) Omanik: SOREMARTEC S.A.
Drève de l`Arc-en-Ciel 102,
Schoppach-Arlon B-6700, BE
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/41

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

898580
R200602663
18.08.2006

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

898014
R200602584
13.07.2006

(540)
(730) Omanik: GRÜNENTHAL GMBH
Zieglerstrasse 6, Aachen 52078, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/41

(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: MARCIN KOCZOTOWSKI
Tomášikova 13, SK-821 01 Bratislava, SK
(511)8 Klass 3: Polishing, degreasing and abrasive products.
Klass 17: Insulation materials, caulking and stopping
materials; insulating fabrics; insulating materials against noise.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/40

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

898272
R200602640
06.09.2006

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

Rahvusvah reg nr
898887
Rahvusvah reg jrk
R200602694
Rahvusvah reg kuup
05.04.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006/1271 (320) 18.01.2006 (330) TR
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(730) Omanik:
U.S. DIŞ T¤CARET L¤M¤TED
Ş¤RKET¤
Tavşanli Beldesi Altinova, Yalova, TR
(511)8 Klass 25: Clothes (outerwear and underwear) excluding

(540)

protective clothes; flannel clothes, tricot clothes, jeans, leather clothes,
causal wear, sports wear, bath and beach wear, swimming suits,
underwear, undershirts, panties, bras, petticoats, tight blouses, short
blouses, corset, dressing-gown for the morning, night-dresses, overcoats,
woman's overcoat, hooded overcoats, light overcoats, raincoats, trench
coats, duffel coats, jackets, coats, trousers, skirts, suits, waistcoats, shirts,
t-shirts, sweatshirts, jumpers, short cloaks, sweaters, blouses, shorts, long
shorts, overalls, working clothes, school pinafores; socks; footwear; shoes,
boots, slippers, sandals, child's shoes and their parts, sneakers, shoe parts,
namely, soles, heels, leg of boots, shoe-uppers; headgear, hats, caps,
berets; baby clothes; special clothes for babies included in this class; baby
napkins made of cloth, baby's sleeveless jacket, t-shaped napkins, nylon
panties; pareos, inserted collars, collars, scarfs, neckties, bow ties,
foulards, sleeves, shawls, armbands for clothing, headbands for clothing,
cuffs, belts, braces for clothing, garters.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/41

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

Rahvusvah reg nr
898919
Rahvusvah reg jrk
R200602676
Rahvusvah reg kuup
03.08.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30623023.2/03 (320) 07.04.2006 (330) DE

(730) Omanik:
AKTSIONERNO DROUJESTVO
"HUVEPHARMA"
33, bul. "James Baoucher", Sofia BG-1417, BG
(511)8 Klass: 1, 5, 31, 39, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/41

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

(540)

899169
R200602713
14.11.2005

(540)

(730) Omanik: HENKEL KGAA
Henkelstrasse 67, Düsseldorf 40589, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/41

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

Rahvusvah reg nr
899146
Rahvusvah reg jrk
R200602689
Rahvusvah reg kuup
29.08.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
86701 (320) 28.04.2006 (330) BG

(730) Omanik:
KABUSHIKI KAISHA YOHJI
YAMAMOTO, TRADING AS YOHJI
YAMAMOTO INC.
2-43 Higashishinagawa 2-Chome, Shinagawa-Ku,
Tokyo 140-0002, JP
(511)8 Klass: 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/42

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

Rahvusvah reg nr
899222
Rahvusvah reg jrk
R200602716
Rahvusvah reg kuup
20.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
PN2006C000062 (320) 12.04.2006 (330) IT
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(540)

kus registreering on avaldatud: 2006/42

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

900688
R200602863
12.06.2006

(540)
(730) Omanik: AL QUDS SRL
Via del Gelso, 16/2, UDINE I-33100, IT
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/42

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

899279
R200602721
23.03.2006

(540)

AUSSIE
(730) Omanik: V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(PUBL)
SE-117 97 Stockholm, SE
(511)8 Klass 33: Wines, originating from Australia.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

900692
R200602822
26.09.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: helesinine, tumesinine, punane,
roosa, kollane, oranž, valge, must, hall.
(730) Omanik:
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "STUPINSKII HIMICHESKII
ZAVOD"
vlad. 9/14, ul. Frunze, g. Stupino,
Moskovskaia oblast RU-142800, RU
(511)8 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/42

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

Rahvusvah reg nr
899926
Rahvusvah reg jrk
R200602753
Rahvusvah reg kuup
18.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
545781 (320) 24.03.2006 (330) CH

(540)

VELVET
(730) Omanik: KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING
AG
Bellerivestrasse 203, Zürich CH-8008, CH
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

(730) Omanik: FOSHANSHI NANHAIQU TAIHE
JIEJU ZHIPIN YOUXIAN GONGSI
Xiabai, Luocunzhen, Nanhaiqu,
Foshan, Guangdong 528300, CN
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

Rahvusvah reg nr
900827
Rahvusvah reg jrk
R200602829
Rahvusvah reg kuup
19.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
063418754 (320) 24.03.2006 (330) FR

(540)

CONQUISTADOR
(730) Omanik: AUTOMOBILES CITROËN
Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor,
Paris Cedex 17 F-75835, FR
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

900830
R200602830
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(151) Rahvusvah reg kuup
19.09.2006
(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 063417210 (320) 20.03.2006 (330) FR
(540)

PLEIN CIEL
(730) Omanik: AUTOMOBILES CITROËN
Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor,
Paris Cedex 17 F-75835, FR
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

900833
R200602831
28.08.2006

(540)

Galilei
(730) Omanik:
PETER HERRES WEIN- UND
SEKTKELLEREI GMBH, TRIER
Rudolf-Diesel-Strasse 7-9, Trier 54292, DE
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

Rahvusvah reg nr
900856
Rahvusvah reg jrk
R200602832
Rahvusvah reg kuup
11.11.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30528971.3/11 (320) 18.05.2005 (330) DE

(540)

(730) Omanik: COMAIR GERMANY GMBH
Karstrasse 70, Mönchengladbach 41068, DE
8
(511) Klass: 8, 9, 11, 16, 20, 21, 25, 26
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43, 2007/15

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

(730) Omanik:
VIDKRITE AKTSIONERNE
TOVARISTVO "HALYCHPHARM"
Opryshkivska Str., 6/8, Lviv 79024, UA
(511)8 Klass: 5, 30, 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

Rahvusvah reg nr
900901
Rahvusvah reg jrk
R200602835
Rahvusvah reg kuup
30.08.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
549383 (320) 17.07.2006 (330) CH

(540)

LE DUE REGINE
(730) Omanik: KUR- UND VERKEHRSVEREIN ST.
MORITZ
Gemeindehaus, St. Moritz CH-7500, CH
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

900905
R200602836
12.09.2006

(540)

MULTIVIT
(730) Omanik: EKOPLON SA
ul. Sienkiewicza 76, Kielce PL-25-501, PL
(511)8 Klass: 1
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

900928
R200602837
21.08.2006

(540)

900868
R200602833
19.05.2006
(591) Värvide loetelu: heleroheline, tumeroheline.
(730) Omanik: SCHERING
AKTIENGESELLSCHAFT
Müllerstrasse 178, Berlin 13353, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
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kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

900972
R200602838
14.09.2006

(540)

Sara Lindholm
(730) Omanik: NECKERMANN.DE GMBH
Hanauer Landstrasse 360,
Frankfurt am Main 60386, DE
(511)8 Klass: 16, 18, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

Rahvusvah reg nr
901020
Rahvusvah reg jrk
R200602839
Rahvusvah reg kuup
25.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
87309 (320) 26.05.2006 (330) BG

(540)

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

Rahvusvah reg nr
901077
Rahvusvah reg jrk
R200602870
Rahvusvah reg kuup
26.04.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
MI2006C002337 (320) 01.03.2006 (330) IT

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, punane.
(730) Omanik: FONDITAL S.P.A.
Via Mocenigo, 123, VESTONE (Brescia) I-25078,
IT
(511)8 Klass 11: Water distribution installations, heating apparatus,
boilers, air-conditioning and cooling apparatus, sanitary installations, all
products from Florida.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/44

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

Rahvusvah reg nr
901877
Rahvusvah reg jrk
R200602926
Rahvusvah reg kuup
18.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30639313.1/05 (320) 23.06.2006 (330) DE

(540)

BREZTIO
(591) Värvide loetelu: hall, violetne, valge, helehall,
tumevioletne.
(730) Omanik: "ACTAVIS" EAD
"Kniaginia Maria Louisa" Blvd., 2,
Business Centre TSUM, Sofia BG-1000, BG
(511)8 Klass: 1, 5, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/43

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

901028
R200602840
13.10.2006

(540)

AVIDIA
(730) Omanik: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Pelplinska 19,
STAROGARD GDANSKI PL-83-200, PL
(511)8 Klass: 5

(730) Omanik: ALTANA PHARMA AG
Byk-Gulden-Straße 2, Konstanz 78467, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/44

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

Rahvusvah reg nr
902194
Rahvusvah reg jrk
R200602957
Rahvusvah reg kuup
09.03.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30557652.6/19 (320) 28.09.2005 (330) DE

(540)

MOVEO
(730) Omanik: DORMA GMBH + CO. KG
Breckerfelder Str. 42-48, Ennepetal 58256, DE
(511)8 Klass: 6, 7, 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45
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Rahvusvah reg nr
902195
Rahvusvah reg jrk
R200602958
Rahvusvah reg kuup
09.03.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30558356.5/07 (320) 30.09.2005 (330) DE

(540)

Comfortronic
(730) Omanik: DORMA GMBH + CO. KG
Breckerfelder Str. 42-48, Ennepetal 58256, DE
(511)8 Klass: 6, 7, 19
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

902230
R200603022
15.06.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: POL¤MERSAN POL¤MER VE K¤MYA
SANAY¤ T¤CARET L¤M¤TED Ş¤RKET¤
Orta Mahalle Tem Yan Yolu No:14, Orhanli,
Tuzla, ¤stanbul, TR
(511)8 Klass: 1, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

(540)

CLINUVEL
(730) Omanik: CLINUVEL PHARMACEUTICALS
LIMITED
Level 13, 1 Collins Street, MELBOURNE, VIC,
AU
(511)8 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

902698
R200602991
27.10.2006

(540)

LORAFAST
(730) Omanik: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Pelplińska 19,
PL-83 200 STAROGARD GDAŃSKI, PL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

902748
R200603023
17.05.2006

(540)

Rahvusvah reg nr
902671
Rahvusvah reg jrk
R200602988
Rahvusvah reg kuup
03.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Z-200670120 (320) 23.01.2006 (330) SI

(540)

PIKOPLUS
(730) Omanik: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.,
NOVO MESTO
Šmarješka cesta 6, Novo mesto SI-8501, SI
(511)8 Klass: 5, 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

Rahvusvah reg nr
902677
Rahvusvah reg jrk
R200602989
Rahvusvah reg kuup
21.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1095504 (320) 23.01.2006 (330) AU

(591) Värvide loetelu: valge, sinine, helesinine, must,
kollane, punane, hall, beež.
(730) Omanik: BALTIKA BREWERIES
3, 6-th Verkhny pereulok,
Saint Petersburg RU-194292, RU
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45
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(111)
(210)
(151)
(300)
(310)

Rahvusvah reg nr
902811
Rahvusvah reg jrk
R200602998
Rahvusvah reg kuup
08.05.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006-39987 (320) 28.04.2006 (330) JP

(540)

kus registreering on avaldatud: 2006/45

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

Rahvusvah reg nr
902913
Rahvusvah reg jrk
R200603027
Rahvusvah reg kuup
27.03.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
053384430 (320) 06.10.2005 (330) FR

(540)

(730) Omanik:
KABUSHIKI KAISHA YOHJI
YAMAMOTO, TRADING AS YOHJI
YAMAMOTO INC.
2-43 Higashishinagawa 2-Chome, Shinagawa-Ku,
Tokyo 140-0002, JP
(511)8 Klass: 9, 18, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45, 2007/23

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

Rahvusvah reg nr
902824
Rahvusvah reg jrk
R200603025
Rahvusvah reg kuup
04.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006 1084 (320) 02.06.2006 (330) LT

(540)

(591) Värvide loetelu: värviline märk.
(730) Omanik: WA S.A.S.
528 avenue de Savoie, LE CHEYLAS F-38570, FR
(511)8 Klass: 7, 37, 40
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45, 2006/49

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

Rahvusvah reg nr
903004
Rahvusvah reg jrk
R200603123
Rahvusvah reg kuup
27.06.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
NA2006C000343 (320) 17.03.2006 (330) IT

(540)
(591) Värvide loetelu: hall, valge.
(730) Omanik: AKCIN BENDROV MAŽEIKIä
NAFTA
Juodeikiai, Mažeikiå r LT-89467, LT
(511)8 Klass: 1, 4, 19, 35, 39, 40, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/45

(730) Omanik: DEBI S.P.A.
Interporto Campano Lotto di Blocco A/2,
N. 237/240, NOLA (NAPOLI), IT
(511)8 Klass: 9, 18, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

Rahvusvah reg nr
902851
Rahvusvah reg jrk
R200603026
Rahvusvah reg kuup
28.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
400.232 (320) 28.03.2006 (330) PR

(540)

Helsar
(730) Omanik:
HELSAR - INDUSTRIA DE
CALÇADO, S.A.
Av. Dr. Adolfo Coutinho, n°230 S. João da
Madeira P-3700-024, PT
(511)8 Klass: 18, 25, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,

Rahvusvah reg nr
903042
Rahvusvah reg jrk
R200603029
Rahvusvah reg kuup
06.06.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006-49632 (320) 30.05.2006 (330) JP

(540)

(730) Omanik:
KABUSHIKI KAISHA YOHJI
YAMAMOTO, TRADING AS YOHJI
YAMAMOTO INC.
2-43 Higashishinagawa 2-Chome,
Shinagawa-Ku 140-0002 Tokyo, JP
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(511)8 Klass: 9, 18, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903176
R200603034
26.09.2006

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

Rahvusvah reg nr
903057
Rahvusvah reg jrk
R200603030
Rahvusvah reg kuup
26.10.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
550820 (320) 25.08.2006 (330) CH

(540)

XYLO-MEPHA
(730) Omanik: MEPHA AG
Dornacherstrasse 114, Postfach 445,
Aesch CH-4147, CH
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903082
Rahvusvah reg jrk
R200603031
Rahvusvah reg kuup
10.02.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
78785433 (320) 05.01.2006 (330) US

(540)

(730) Omanik: CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(511)8 Klass: 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903085
R200603032
03.08.2006

(730) Omanik: DORA KUYUMCULUK SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI
Boyaci Ahmet Sokak No: 26, Çemberlitas, Istanbul,
TR
(511)8 Klass: 14
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903202
Rahvusvah reg jrk
R200603036
Rahvusvah reg kuup
12.06.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30574579.4/41 (320) 12.12.2005 (330) DE

(540)

Bärentöter
(730) Omanik: KARL-MAY-STIFTUNG,
RECHTSFÄHIGE STIFTUNG BÜRGERLICHEN
RECHTS
Karl-May-Strasse 5, Radebeul 01445, DE
(511)8 Klass: 9, 16, 28, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903213
R200603124
20.06.2006

(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, valge.
(730) Omanik: 4CARE FULFILMENT GMBH
Westring 431-451, Kiel 24118, DE
(511)8 Klass: 3, 5, 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

(730) Omanik: "AXAMI" ANNA GOLEBIOWSKA,
EDYTA SKUTNICKA
ul. W. Siedleckiego 13, Bialystok PL-15-125, PL
(511)8 Klass: 25, 40, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903228
Rahvusvah reg jrk
R200603037
Rahvusvah reg kuup
12.06.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30574578.6/41 (320) 12.12.2005 (330) DE
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(540)

Silberbüchse
(730) Omanik: KARL-MAY-STIFTUNG,
RECHTSFÄHIGE STIFTUNG BÜRGERLICHEN
RECHTS
Karl-May-Strasse 5, Radebeul 01445, DE
(511)8 Klass: 9, 16, 28, 41
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903244
R200603040
01.11.2006

(540)

ANASTROZON

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

903315
R200603046
14.02.2006

(540)

DEKWOOD
(730) Omanik: DEKTRADE A.S.
Tiskařská 10/257, CZ-108 28 Praha 10, Malešice,
CZ
(511)8 Klass: 19, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903329
R200603047
23.05.2006

(540)

(730) Omanik: VIPHARM S.A.
ul. Przewozników 11, Warszawa PL-03-691, PL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903245
R200603041
01.11.2006

(540)

BICAMID
(730) Omanik: VIPHARM S.A.
ul. Przewozników 11, Warszawa PL-03-691, PL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46, 2007/21

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

903246
R200603042
01.11.2006

(730) Omanik: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSVENNOSTYU "TUSSON"
Leninsky prosp. 128, pom.3,
Sankt-Petersburg RU-198216, RU
(511)8 Klass: 32, 33, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903331
R200603048
28.06.2006

(540)

(540)

LETROVENA
(730) Omanik: VIPHARM S.A.
ul. Przewozników 11, Warszawa PL-03-691, PL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

(730) Omanik:
YEN¤ GÖKKUŞA–I TEKST¤L
SANAY¤ VE T¤CARET L¤M¤TED Ş¤RKET¤
Karayollari Mahallesi Cebeci Caddesi 562,
Sokak No: 12/A, KÜÇÜKKÖY/¤STANBUL, TR
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
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kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903334
R200603049
02.02.2006

(591) Värvide loetelu: punane, oranž, must.
(730) Omanik: INTERNATIONAL SPIRIT BRANDS
L.L.C.
41 State Street, Suite 106, Albany, NY 12207, US
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

(540)

(730) Omanik: D¤R¤NLER MAK¤NA SANAY¤ VE
T¤CARET ANON¤M Ş¤RKET¤
Atatürk Organize Sanayi, Bölgesi 10036
Sok. No: 7, Ç¤–L¤/¤ZIMIR, TR
(511)8 Klass: 7
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903361
Rahvusvah reg jrk
R200603053
Rahvusvah reg kuup
06.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30616059.5/29 (320) 10.03.2006 (330) DE

(540)

(730) Omanik: PLUS
WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr 45478,
DE
(511)8 Klass: 11, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

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

Rahvusvah reg nr
903481
Rahvusvah reg jrk
R200603064
Rahvusvah reg kuup
15.06.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1097830 (320) 21.12.2005 (330) BX

(540)

(730) Omanik:
THE GATES CORPORATION
DELAWARE CORPORATION
1551 Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, US
(511)8 Klass: 6, 7, 12, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46, 2007/25

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

Rahvusvah reg nr
903482
Rahvusvah reg jrk
R200603065
Rahvusvah reg kuup
15.06.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1097833 (320) 21.12.2005 (330) BX

(540)

903433
R200603056
20.10.2006
(730) Omanik:
THE GATES CORPORATION
DELAWARE CORPORATION
1551 Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, US
(511)8 Klass: 6, 7, 12, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46, 2007/26

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

Rahvusvah reg nr
903606
Rahvusvah reg jrk
R200603074
Rahvusvah reg kuup
27.03.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
AM 6758/2005 (320) 10.10.2005 (330) AT
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(540)

GRANDER
(730) Omanik:
INNUTEC, INNOVATIVE
UMWELTTECHNOLOGIE GESELLSCHAFT
M.B.H.
Bergwerksweg 10, Jochberg A-6373, AT
(511)8 Klass: 1, 3, 5, 9, 10, 11, 16, 32, 40, 41, 42, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46, 2007/16,
2007/20

(591) Värvide loetelu: sinine, roheline.
(730) Omanik: PAPIERVERARBEITUNG GÖRLITZ
GMBH
Erligheimer Ring 9, Markersdorf 02829, DE
(511)8 Klass: 7, 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903724
R200603080
07.04.2006

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

903666
R200603076
01.08.2006

(540)

STICK UP BULB
(730) Omanik: TELEBRANDS CORPORATION
79 Two Bridges Road, Fairfield,
New Jersey 07004, US
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903701
R200603077
16.10.2006

(540)

DIPLON
(730) Omanik: SAFRAN KFT
Harmat utca 22, Budapest H-1105, HU
(511)8 Klass: 11, 20, 21
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903722
R200603079
06.03.2006

(730) Omanik: EUROMAINT AB
Box 1134, SE-111 81 Stockholm, SE
(511)8 Klass: 12, 37, 39, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903729
Rahvusvah reg jrk
R200603081
Rahvusvah reg kuup
10.08.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006703387 (320) 16.02.2006 (330) RU

(540)

(591) Värvide loetelu: punane.
(730) Omanik: OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
NPO "ISTOCHNIK DODLGOLETIYA"
Volgogradsky prospect, d. 43, korp. "V",
Moscow RU-109316, RU
(511)8 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903730
Rahvusvah reg jrk
R200603082
Rahvusvah reg kuup
10.08.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
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(310) 2006703388

(320) 16.02.2006

(330) RU

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline.
(730) Omanik: OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
NPO "ISTOCHNIK DODLGOLETIYA"
Volgogradsky prospect, d. 43, korp. "V",
Moscow RU-109316, RU
(511)8 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

(591) Värvide loetelu: sinine, punane, valge, must.
(730) Omanik: JOSEF WITT GMBH
Schillerstraße 4-12, Weiden 92612, DE
(511)8 Klass: 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 35
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903804
Rahvusvah reg jrk
R200603088
Rahvusvah reg kuup
28.12.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
MI2005C011721 (320) 04.11.2005 (330) IT

(540)

903741
R200603083
03.03.2006

(540)

SUPERJOB.RU
(730) Omanik: OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOST`YU
KADROVYI DOM "SUPERJOB"
Build. 1, 30 Druzhinnikovskaya Str.,
Moscow RU-123242, RU
(511)8 Klass: 35, 38, 41, 42, 45
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903772
Rahvusvah reg jrk
R200603087
Rahvusvah reg kuup
15.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30622883.1/16 (320) 11.04.2006 (330) DE

(591) Värvide loetelu: roheline, valge.
(730) Omanik: PRÉNATAL S.P.A.
Via Tornese, 10, GRANDATE (CO) I-22070, IT
8
(511) Klass: 16, 35, 38, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46, 2007/9

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

Rahvusvah reg nr
903813
Rahvusvah reg jrk
R200603089
Rahvusvah reg kuup
30.08.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30512906.6/03 (320) 04.03.2005 (330) DE

(540)

LifeAir
(730) Omanik: HENKEL KGAA
Henkelstrasse 67, Düsseldorf 40589, DE
(511)8 Klass: 3, 5, 21
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903814
R200603090
05.11.2005
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(540)

(540)

(730) Omanik:
IRAN TRADE PROMOTION
ORGANIZATION (ITPO)
Chamran Higheay, P.O. Box: 1148, Tehran, IR
(511)8 Klass: 35, 36
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903844
Rahvusvah reg jrk
R200603091
Rahvusvah reg kuup
07.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006/00139 (320) 09.01.2006 (330) SE

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, tumesinine.
(730) Omanik: AKCIN BENDROV "MAŽEIKIä
NAFTA"
Juodeikiai, Mažeikiå r LT-89467, LT
(511)8 Klass: 1, 4, 19, 35, 39, 40, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903847
Rahvusvah reg jrk
R200603129
Rahvusvah reg kuup
04.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006 1082 (320) 02.06.2006 (330) LT

(540)

(730) Omanik: SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR.
P.O. Box 30192, SE-104 25 Stockholm, SE
(511)8 Klass: 31
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903846
Rahvusvah reg jrk
R200603128
Rahvusvah reg kuup
04.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006 1081 (320) 02.06.2006 (330) LT

(591) Värvide loetelu: tumesinine, valge.
(730) Omanik: AKCIN BENDROV "MAŽEIKIä
NAFTA"
Juodeikiai, Mažeikiå r LT-89467, LT
(511)8 Klass: 1, 4, 19, 35, 39, 40, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903848
Rahvusvah reg jrk
R200603130
Rahvusvah reg kuup
04.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2006 1083 (320) 02.06.2006 (330) LT
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(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, hall.
(730) Omanik: AKCIN BENDROV MAŽEIKIä
NAFTA
Juodeikiai, Mažeikiå r LT-89467, LT
(511)8 Klass: 1, 4, 19, 35, 39, 40, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

903887
R200603093
16.06.2006

(591) Värvide loetelu: valge, taevasinine, fuksiapunane.
(730) Omanik: MOSCHINO S.P.A.
Via delle Querce, 51,
San Giovanni in Marignano (Rimini) I-47842, IT
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
903912
Rahvusvah reg jrk
R200603136
Rahvusvah reg kuup
28.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
T200602813 (320) 27.09.2006 (330) FI

(540)

KUTUZOV
(730) Omanik: OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "MOSKOVSKY
MEZHRESPUBLIKANSKY VINODELCHESKY
ZAVOD"
d.53, ul. Ryabinovaya, Moskva RU-121471, RU
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/46

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

Rahvusvah reg nr
903911
Rahvusvah reg jrk
R200603135
Rahvusvah reg kuup
11.08.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
TO2006C000558 (320) 03.03.2006 (330) IT

(540)

(730) Omanik: POHJANMAAN KALUSTE OY
Kalustekatu 7, Kurikka FI-61300, FI
(511)8 Klass: 20, 21, 27
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
903922
Rahvusvah reg jrk
R200603137
Rahvusvah reg kuup
19.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Z-200670463 (320) 21.03.2006 (330) SI

(540)

EZORET
(730) Omanik: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.,
NOVO MESTO
Šmarješka cesta 6, Novo mesto SI-8501, SI
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
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kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
903923
Rahvusvah reg jrk
R200603138
Rahvusvah reg kuup
19.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Z-200670464 (320) 21.03.2006 (330) SI

(540)

LERTAZIN
(730) Omanik: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.,
NOVO MESTO
Šmarješka cesta 6, Novo mesto SI-8501, SI
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
903924
Rahvusvah reg jrk
R200603139
Rahvusvah reg kuup
19.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Z-200670466 (320) 21.03.2006 (330) SI

(540)

EMOZUL
(730) Omanik: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.,
NOVO MESTO
Šmarješka cesta 6, Novo mesto SI-8501, SI
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

(540)

(730) Omanik: SERGEY VIKTOROVICH ZIVENKO
kv. 205, d.33, Kutuzovsky prospekt,
Moskva RU-121165, RU
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47, 2007/18

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

904117
R200603145
28.08.2006

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, must.
(730) Omanik: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"ENERGOMASHINOSTROITELNY
ALLIANCE"
2, Zheleznodorozhnaya St., Podolsk,
Moscow RU-142103, RU
(511)8 Klass: 6, 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904133
Rahvusvah reg jrk
R200603146
Rahvusvah reg kuup
14.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30642645.5/03 (320) 10.07.2006 (330) DE

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

Rahvusvah reg nr
903937
Rahvusvah reg jrk
R200603141
Rahvusvah reg kuup
14.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
TO2006C001717 (320) 26.06.2006 (330) IT

(540)

CARLO PIGNATELLI
(730) Omanik: CARLO PIGNATELLI S.P.A.
Via G. Reiss Romoli 150, TORINO I-10148, IT
(511)8 Klass: 14, 20, 21
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904000
R200603144
27.09.2006

MEGALOMANIA
(730) Omanik: HENKEL KGAA
Henkelstrasse 67, Düsseldorf 40589, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904163
Rahvusvah reg jrk
R200603148
Rahvusvah reg kuup
24.11.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
1078780 (320) 03.06.2005 (330) BX
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(540)

(151) Rahvusvah reg kuup

09.01.2006

(540)

DAP
(730) Omanik: HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V.
Piekstraat 2, NL-3071 EL Rotterdam, NL
(511)8 Klass: 6, 19, 20, 24
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904169
R200603150
16.10.2006

(730) Omanik: DAP BRANDS COMPANY
2628 Pearl Road, Medina, DE 44256, US
(511)8 Klass: 1, 17
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904412
Rahvusvah reg jrk
R200603173
Rahvusvah reg kuup
28.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30608250.0/01 (320) 08.02.2006 (330) DE

(540)

VEGAPURE

(540)

(730) Omanik: COGNIS IP MANAGEMENT GMBH
Henkelstrasse 67, Düsseldorf 40589, DE
8
Klass:
1, 5, 29, 30, 32
(511)
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

(730) Omanik: RIVOPHARM S.A.
Centro Insema, Manno CH-6928, CH
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904220
Rahvusvah reg jrk
R200603164
Rahvusvah reg kuup
03.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
Z-200670121 (320) 23.01.2006 (330) SI

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

904417
R200603175
26.06.2006

(540)

PRANA
(730) Omanik: SKYLARK SPORT MARKETING
CORPORATION
3275 Corporate View, Vista, CA 92081, US
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

(540)

DUOVITAL
(730) Omanik: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.,
NOVO MESTO
Šmarješka cesta 6, Novo mesto SI-8501, SI
(511)8 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904260
R200603166

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

Rahvusvah reg nr
904477
Rahvusvah reg jrk
R200603178
Rahvusvah reg kuup
21.12.2005
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2394841 (320) 22.06.2005 (330) GB

(540)

QUINTESSENTIALLY
(730) Omanik: QUINTESSENTIALLY (UK)
LIMITED
10 Carlisle Street, London, W1D 3BR, GB
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(511)8 Klass: 35, 43, 45
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47, 2007/16

(151) Rahvusvah reg kuup
26.10.2006
(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 549156 (320) 16.06.2006 (330) CH
(540)

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

Rahvusvah reg nr
904492
Rahvusvah reg jrk
R200603180
Rahvusvah reg kuup
25.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30607176.2/32 (320) 02.02.2006 (330) DE

(540)

REGENTEN
(730) Omanik:
MARKANT HANDELS- UND
SERVICE GMBH
Hanns-Martin-Schleyer. 2, Offenburg 77656, DE
(511)8 Klass: 29, 30, 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47, 2007/23

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

Rahvusvah reg nr
904531
Rahvusvah reg jrk
R200603185
Rahvusvah reg kuup
05.10.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30622592.1/03 (320) 05.04.2006 (330) DE

(540)

Alviana
(730) Omanik: ALNAVIT GMBH
Darmstädter Straße 63, Bickenbach 64404, DE
(511)8 Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

(591) Värvide loetelu: tumesinine, punane.
(730) Omanik: NOVARTIS AG
Basel CH-4002, CH
8
Klass:
5
(511)
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904691
R200603199
07.07.2006

(540)

ELIXIA
(730) Omanik: ELIXIA NORDIC AS
Karenslyst Alle 9c, Oslo N-0278, NO
(511)8 Klass: 41, 44
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47, 2007/5

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

904710
R200603200
30.05.2006

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

Rahvusvah reg nr
904630
Rahvusvah reg jrk
R200603192
Rahvusvah reg kuup
27.03.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
2005 10118 (320) 28.09.2005 (330) NO

(540)

ARBAFLAME
(730) Omanik: ARBAFLAME TECHNOLOGY AS
Grasmo, Matrad N-2235, NO
(511)8 Klass: 1, 4, 7
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904640
R200603194

MARGO
(730) Omanik:
OTKRYTOE AKTSIONERNOE
O B S H C H E S T V O " N I Z H E G O R O D S KY
MASLO-ZHIROVOY KOMBINAT"
11, sh. Zhirkombinata, g. N. Novgorod RU-603950,
RU
(511)8 Klass: 29, 42, 43
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904726
R200603201
26.10.2006

(540)

SEAT FREETRACK
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(730) Omanik: SEAT, S.A.
Autovia A-2, Km. 585,
Martorell (Barcelona) E-08760, ES
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

PinFlex
(730) Omanik: FEDERAL-MOGUL NÜRNBERG
GMBH
Nopitschstrasse 67, Nürnberg 90441, DE
(511)8 Klass: 6, 7, 40, 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

Rahvusvah reg nr
904729
Rahvusvah reg jrk
R200603203
Rahvusvah reg kuup
08.05.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30568001.3/06 (320) 17.11.2005 (330) DE

(540)

FO 8
(730) Omanik: FEDERAL-MOGUL NÜRNBERG
GMBH
Nopitschstrasse 67, Nürnberg 90441, DE
(511)8 Klass: 6, 7, 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904793
R200603215
26.10.2006

(540)

904728
R200603202
07.07.2006

(540)

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

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

(730) Omanik:
ZAKRYTE AKTSIONERNE
TOVARYSTVO "ELFA"
9 Simji Sosninyh Str., Kyiv 03680, UA
8
(511) Klass: 3
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904798
R200603216
06.11.2006

(540)

DIVERONA
(730) Omanik: WANG MEI RONG
No. 5-21, Lian Hua Road, Yue Hu District,
Ying Tan City, Jiang Xi Province, CN
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904832
R200603218
11.09.2006

(540)

904763
R200603206
26.09.2006

(540)

HHSN
(730) Omanik: FUJIAN HUIHUANG PLUMBING
GROUP CO., LTD.
Huihuang Industrial Zone, Nanan City,
Fujian Province, CN
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

(591) Värvide loetelu: punane, pruun, tumepruun, valge,
hall.
(730) Omanik: ZAKLAD PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ "BARBARA LUIJCKX"
SP. Z O.O.
ul. Dworcowa 8, Inowroclaw PL-88-100, PL
(511)8 Klass: 30
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47
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(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

904890
R200603219
05.06.2006

(540)

(540)

(730) Omanik: INFINOVA (SHENZHEN) LTD.
6/F, H-3, East Industrial Zone,
Overseas Chinese Town, Shenzhen 518053, CN
(511)8 Klass: 9
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904891
Rahvusvah reg jrk
R200603220
Rahvusvah reg kuup
22.05.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
TO2005C003586 (320) 07.12.2005 (330) IT

(591) Värvide loetelu: tumesinine, pronks, valge.
(730) Omanik: JERMUK GROUP CJSC
1, Barekamutyan Str., Jermuk, AM
(511)8 Klass: 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904913
Rahvusvah reg jrk
R200603223
Rahvusvah reg kuup
02.10.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
MI2006C006604 (320) 21.06.2006 (330) IT

(540)

(540)

Q2
(730) Omanik: FIAT AUTO S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli, 200, TORINO I-10135, IT
(511)8 Klass: 12
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904896
Rahvusvah reg jrk
R200603221
Rahvusvah reg kuup
23.10.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
437006 (320) 28.04.2006 (330) CZ

(730) Omanik: OFFICINE MECCANICHE MOLINA
& BIANCHI S.P.A.
Viale Industria 213/5, Vigevano PV I-27029, IT
(511)8 Klass: 7, 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47, 2007/10

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

904930
R200603224
21.10.2006

(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: kahvatusinine, sinine, hall.
(730) Omanik: KERAMIK HOLDING AG LAUFEN
46, Wahlenstrasse, LAUFEN CH-4242, CH
(511)8 Klass: 11
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904912
R200603222
07.08.2006

(730) Omanik: CALZIFICIO PRISCO S.P.A.
Via Industriale, 25/27,
LOGRATO (BRESCIA) I-25030, IT
(511)8 Klass: 25
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904969
Rahvusvah reg jrk
R200603225
Rahvusvah reg kuup
31.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13959 (320) 28.03.2006 (330) LI
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(540)

(730) Omanik: LANDAUER, INC.
2 SCIENCE ROAD, GLENWOOD, IL 604251586,
US
(511)8 Klass: 42
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904990
Rahvusvah reg jrk
R200603228
Rahvusvah reg kuup
19.10.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
87636 (320) 08.06.2006 (330) BG

(540)
(591) Värvide loetelu: roheline, hõbedane, kollane.
(730) Omanik:
NEMIROFF INTELLECTUAL
PROPERTY ESTABLISHMENT
Städtle 31, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
904971
Rahvusvah reg jrk
R200603226
Rahvusvah reg kuup
31.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
13958 (320) 28.03.2006 (330) LI
(591) Värvide loetelu: beež, pruun, helepruun, helehall,
hall, valge.
(730) Omanik:
AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITZA"
Samokovsko chausse Str. 3, Dupnitza BG-2600,
BG
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

(540)

(591) Värvide loetelu: kuldne, ookerkollane,
tumepunane.
(730) Omanik:
NEMIROFF INTELLECTUAL
PROPERTY ESTABLISHMENT
Städtle 31, Vaduz FL-9490, LI
(511)8 Klass: 33
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

904975
R200603227
19.10.2006

(540)

LANDAUER

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

Rahvusvah reg nr
904997
Rahvusvah reg jrk
R200603229
Rahvusvah reg kuup
18.09.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
30639315.8/05 (320) 23.06.2006 (330) DE

(540)

COMLETA
(730) Omanik: ALTANA PHARMA AG
Byk-Gulden-Strasse 2, Konstanz 78467, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47
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(111) Rahvusvah reg nr
(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah reg kuup

905011
R200603230
26.10.2006

(540)

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

906077
R200603344
19.10.2006

(540)

FERROLOGIC
(730) Omanik:
FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kröner-Strasse 1, Bad Homburg 61352, DE
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

(730) Omanik: HOUSE OF PRINCE A/S
Tobaksvejen 4, Søborg DK-2860, DK
(511)8 Klass: 34
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/47

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

Rahvusvah reg nr
905878
Rahvusvah reg jrk
R200603326
Rahvusvah reg kuup
03.11.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
063432259 (320) 01.06.2006 (330) FR

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

906082
R200603345
07.11.2006

(540)

Diacap
(730) Omanik: B. BRAUN MEDIZINTECHNOLOGIE
GMBH
Schwarzenberger Weg 73-79, Melsungen 34212,
DE
(511)8 Klass: 10
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

(540)

KAISO
(730) Omanik: NUFARM
28, boulevard Camélinat,
GENNEVILLIERS F-92230, FR
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/48

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

906068
R200603343
19.10.2006

(540)

EPOLOGIC
(730) Omanik:
FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kröner-Strasse 1, Bad Homburg 61352, DE
(511)8 Klass: 5

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

Rahvusvah reg nr
906130
Rahvusvah reg jrk
R200603350
Rahvusvah reg kuup
10.11.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
063429201 (320) 12.05.2006 (330) FR

(540)

NUTRICERAT
(730) Omanik: PIERRE FABRE
DERMO-COSMETIQUE
45, place Abel Gance, BOULOGNE F-92100, FR
(511)8 Klass: 3, 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

Rahvusvah reg nr
906210
Rahvusvah reg jrk
R200603352
Rahvusvah reg kuup
31.01.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
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(310) 2005718879

(320) 01.08.2005

(330) RU

(540)

(730) Omanik:
OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "WIMM-BILL-DANN
PRODUKTY PITANIYA"
komn. 306, d.16/15, Yauzsky bulvar,
Moscow RU-109028, RU
(511)8 Klass: 5, 29, 30, 32
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

906299
R200603358
22.11.2006

(540)

ULTRAFASTIN
(730) Omanik:
MEDANA PHARMA TERPOL
GROUP S.A.
Warcka 3, Sieradz PL-98-200, PL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

Rahvusvah reg nr
906365
Rahvusvah reg jrk
R200603362
Rahvusvah reg kuup
24.08.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
435943 (320) 27.03.2006 (330) CZ

(540)

ELCEZIN
(730) Omanik: ZENTIVA, A.S.
U Kabelovny 130,
CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

Rahvusvah reg nr
906423
Rahvusvah reg jrk
R200603366
Rahvusvah reg kuup
13.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
063409129 (320) 09.02.2006 (330) FR

(540)

IDAGOR

(730) Omanik: BIOFARMA
22, rue Garnier, NEUILLY-SUR-SEINE F-92200,
FR
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

Rahvusvah reg nr
906424
Rahvusvah reg jrk
R200603367
Rahvusvah reg kuup
13.07.2006
Konventsiooniprioriteedi andmed:
063409131 (320) 09.02.2006 (330) FR

(540)

IDACTOR
(730) Omanik: BIOFARMA
22, rue Garnier, NEUILLY-SUR-SEINE F-92200,
FR
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

906517
R200603371
25.10.2006

(540)

NOVACAM
(730) Omanik: AST BEHEER BV
Willeskop 212, NL-3421 GW Oudewater, NL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

906519
R200603372
19.10.2006

(540)

PHENORAL
(730) Omanik: AST BEHEER BV
Willeskop 212, NL-3421 GW Oudewater, NL
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49

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

906532
R200603373
31.10.2006

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 11/2007
(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310) 063429202 (320) 12.05.2006 (330) FR
(540)

OPTRALUB
(730) Omanik: PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance, BOULOGNE F-92100, FR
(511)8 Klass: 5
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr,
kus registreering on avaldatud: 2006/49
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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
44295
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200301499
Taotl kuup
29.09.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
01.11.2005

(540)

HEXAGON

(511)8 Klass 9: arvutiriistvara ja -tarkvara traadita andmesideks.

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

Reg nr
44297
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200401791
Taotl kuup
23.12.2004
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
01.12.2005

(540)

(732) Omanik: HSBC Holdings plc
8 Canada Square, London E14 5HQ, GB
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: arvutid ja andmetöötlusseadmed; programmid
arvutitele ja kalkulaatoritele; pangaautomaadid; magnetkaardid, kodeeritud krediitkaardid, deebetkaardid, sularahakaardid ja tšekkide tagatiskaardid; kiipkaardid; elektronseadmed ja -instrumendid salvestamiseks
ning otsinguks/väljavõtuks; nende juurde mõeldud magnetlindid ja
-kassetid; perforeeritud (kodeeritud) lehed, elektrilised sideliinide
paneelid; magnetkettad; perforeeritud (kodeeritud) lindid, magnetjuhtmed,
magnetkiud ja integreeritud elektriahelad, kõik analoog- või digitaalandmete salvestamiseks ning juurdepääsuks optiliste, mehaaniliste,
elektriliste või magnetiliste vahendite abil; arvutitega kasutatav audio-visuaalne aparatuur; fotofilmid (säritatud); elektroonilised
sisend-väljundseadmed, mis on mõeldud telefoni-, raadio- või teleaparatuuri ühendamiseks arvutite või andmeedastusaparatuuri külge;
sisend- ja väljundklaviatuuriseadmestik ning väljatrükiseadmestik, kõik
kasutamiseks koos arvutitega, kalkulaatoritega või andmesideaparatuuriga; kõik kaubad kuuluvad klassi 9.
Klass 16: trükised; trükitud kaardid; krediitkaardid ja kaardid
sularahaautomaatidele; trükitud publikatsioonid; märkmepaberid;
kirjatarbed; kirjutusvahendid, pastakad, sulepead; pliiatsid; dekalkomaantrükised; tšekid, tšekiraamatud; reisitšekid; kõik kaubad kuuluvad klassi
16.
Klass 36: kindlustusteenused; kindlustusvahendus; sissetulekukaotuse vastased kaitseteenused; volitusteenused; kõikide eeltoodud
teenustega seotud informatsiooni- ja nõuandeteenused; kõik eeltoodud
teenused ka interneti vahendusel, onlain ja interaktiivselt arvutite
vahendusel.

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

Reg nr
44296
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200401242
Taotl kuup
01.05.2004
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(732) Omanik: A2-AUTOWELT OÜ
Laki 25, 12915 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Lembit Kalev
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

jae- ja

hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.

Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.

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

Reg nr
44298
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200401792
Taotl kuup
23.12.2004
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
01.12.2005

(540)

(540)

NEXTNET
(732) Omanik: Nextnet Wireless, Inc.
9555 James Avenue South, Minneapolis,
Minnesota 55431, US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov

(732) Omanik: A2-AUTOWELT OÜ
Laki 25, 12915 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Lembit Kalev
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

jae- ja
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Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.

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

Reg nr
44299
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600358
Taotl kuup
24.03.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.04.2007

(540)

Kõige suurem sõber
(732) Omanik: Eesti Rahvusringhääling
Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: foto-, filmi- ja optikavahendid ning -seadmed; heli
või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; infotöötlusseadmed
ja arvutid; magnetandmekandjad, esmajoones heli- ja/või kujutisekandjad,
sh heliplaadid, videokassetid, CD-d, CD-ROM-id, DVD-d ja teised
magnetsalvestisekandjad, interaktiivsed laserkettad, eelnevalt salvestatud
audio- ja videolindid, -kassetid, CD-d ja DVD-d.
Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane
tegevus, sh telesaadete, -programmide lavastamine, valmistamine,
produtseerimine; televisioonisaated, sh meelelahutus-, dokumentaal-,
uudiste- ja lastesaated; dubleerimine; esinemiste korraldamine; etenduse-,
näitemängudekoratsioonide rentimine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide rentimine; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva
rentimine; filmitootmine, -produtseerimine; helisalvestiste rentimine;
helitehnikaseadmete rentimine; meelelahutusteave; kinofilmide rentimine;
kontsertesinemised elavettekandena; lindistusstuudioteenused; montaaž;
stsenaristiteenused; vaatemängude, revüüde ja teiste sarnaste ürituste
lavastamine ning
produtseerimine; valgustusseadmete rentimine;
videofilmide tootmine ja produtseerimine; videofilmide montaaž; videosalvestiste ja -filmide rentimine; haridus- ja meelelahutusvõistluste
korraldamine; instrueerimis-, juhendamis-, õpetamisteenused; kasvatusja haridusteenused; väljaõpe, koolitus; kõigi loetletud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

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

Reg nr
44300
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600360
Taotl kuup
24.03.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.04.2007

(540)

Nõiakivi
(732) Omanik: Eesti Rahvusringhääling
Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: foto-, filmi- ja optikavahendid ning -seadmed; heli
või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; infotöötlusseadmed
ja arvutid; magnetandmekandjad, esmajoones heli- ja/või kujutisekandjad,
sh heliplaadid, videokassetid, CD-d, CD-ROM-id, DVD-d ja teised
magnetsalvestisekandjad, interaktiivsed laserkettad, eelnevalt salvestatud
audio- ja videolindid, -kassetid, CD-d ja DVD-d.
Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane
tegevus, sh telesaadete, -programmide lavastamine, valmistamine,
produtseerimine; televisioonisaated, sh meelelahutus-, dokumentaal-,

uudiste- ja lastesaated; dubleerimine; esinemiste korraldamine; etenduse-,
näitemängudekoratsioonide rentimine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide rentimine; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva
rentimine; filmitootmine, -produtseerimine; helisalvestiste rentimine;
helitehnikaseadmete rentimine; meelelahutusteave; kinofilmide rentimine;
kontsertesinemised elavettekandena; lindistusstuudioteenused; montaaž;
stsenaristiteenused; vaatemängude, revüüde ja teiste sarnaste ürituste
lavastamine ning
produtseerimine; valgustusseadmete rentimine;
videofilmide tootmine ja produtseerimine; videofilmide montaaž; videosalvestiste ja -filmide rentimine; haridus- ja meelelahutusvõistluste
korraldamine; instrueerimis-, juhendamis-, õpetamisteenused; kasvatusja haridusteenused; väljaõpe, koolitus; kõigi loetletud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

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

Reg nr
44301
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600361
Taotl kuup
24.03.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.04.2007

(540)

Buratino tegutseb jälle
(732) Omanik: Eesti Rahvusringhääling
Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: foto-, filmi- ja optikavahendid ning -seadmed; heli
või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; infotöötlusseadmed
ja arvutid; magnetandmekandjad, esmajoones heli- ja/või kujutisekandjad,
sh heliplaadid, videokassetid, CD-d, CD-ROM-id, DVD-d ja teised
magnetsalvestisekandjad, interaktiivsed laserkettad, eelnevalt salvestatud
audio- ja videolindid, -kassetid, CD-d ja DVD-d.
Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane
tegevus, sh telesaadete, -programmide lavastamine, valmistamine,
produtseerimine; televisioonisaated, sh meelelahutus-, dokumentaal-,
uudiste- ja lastesaated; dubleerimine; esinemiste korraldamine; etenduse-,
näitemängudekoratsioonide rentimine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide rentimine; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva
rentimine; filmitootmine, -produtseerimine; helisalvestiste rentimine;
helitehnikaseadmete rentimine; meelelahutusteave; kinofilmide rentimine;
kontsertesinemised elavettekandena; lindistusstuudioteenused; montaaž;
stsenaristiteenused; vaatemängude, revüüde ja teiste sarnaste ürituste
lavastamine ning
produtseerimine; valgustusseadmete rentimine;
videofilmide tootmine ja produtseerimine; videofilmide montaaž; videosalvestiste ja -filmide rentimine; haridus- ja meelelahutusvõistluste
korraldamine; instrueerimis-, juhendamis-, õpetamisteenused; kasvatusja haridusteenused; väljaõpe, koolitus; kõigi loetletud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

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

Reg nr
44302
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600363
Taotl kuup
24.03.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.04.2007

(540)

Vandersellid
(732) Omanik: Eesti Rahvusringhääling
Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts

70

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 11/2007

(511)8 Klass 9: foto-, filmi- ja optikavahendid ning -seadmed; heli
või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; infotöötlusseadmed
ja arvutid; magnetandmekandjad, esmajoones heli- ja/või kujutisekandjad,
sh heliplaadid, videokassetid, CD-d, CD-ROM-id, DVD-d ja teised
magnetsalvestisekandjad, interaktiivsed laserkettad, eelnevalt salvestatud
audio- ja videolindid, -kassetid, CD-d ja DVD-d.
Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane
tegevus, sh telesaadete, -programmide lavastamine, valmistamine,
produtseerimine; televisioonisaated, sh meelelahutus-, dokumentaal-,
uudiste- ja lastesaated; dubleerimine; esinemiste korraldamine; etenduse-,
näitemängudekoratsioonide rentimine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide rentimine; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva
rentimine; filmitootmine, -produtseerimine; helisalvestiste rentimine;
helitehnikaseadmete rentimine; meelelahutusteave; kinofilmide rentimine;
kontsertesinemised elavettekandena; lindistusstuudioteenused; montaaž;
stsenaristiteenused; vaatemängude, revüüde ja teiste sarnaste ürituste
lavastamine ning
produtseerimine; valgustusseadmete rentimine;
videofilmide tootmine ja produtseerimine; videofilmide montaaž; videosalvestiste ja -filmide rentimine; haridus- ja meelelahutusvõistluste
korraldamine; instrueerimis-, juhendamis-, õpetamisteenused; kasvatusja haridusteenused; väljaõpe, koolitus; kõigi loetletud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

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

Reg nr
44303
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600364
Taotl kuup
24.03.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.04.2007

(732) Omanik: Eesti Rahvusringhääling
Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi-

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

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

BENEVIT

(540)

OP!
(732) Omanik: Eesti Rahvusringhääling
Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi-

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

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

Reg nr
44305
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600396
Taotl kuup
30.03.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(732) Omanik: Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 5: farmatseutilised preparaadid ja ained inimestele;
meditsiinilised dieetained; vitamiinipreparaadid ja mineraalpreparaadid.

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

Reg nr
44306
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600448
Taotl kuup
10.04.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.04.2007

(540)

Reg nr
44304
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600366
Taotl kuup
24.03.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.04.2007

(540)

TV 10 olümpiastarti

(732) Omanik: Eesti Rahvusringhääling
Gonsiori 27, 15029 Tallinn, EE
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(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 9: foto-, filmi- ja optikavahendid ning -seadmed; heli
või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; infotöötlusseadmed
ja arvutid; magnetandmekandjad, esmajoones heli- ja/või kujutisekandjad,
sh heliplaadid, videokassetid, CD-d, CD-ROM-id, DVD-d ja teised
magnetsalvestisekandjad, interaktiivsed laserkettad, eelnevalt salvestatud
audio- ja videolindid, -kassetid, CD-d ja DVD-d.
Klass 41: haridus; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane
tegevus, sh telesaadete, -programmide lavastamine, valmistamine,
produtseerimine; televisioonisaated, sh meelelahutus-, dokumentaal-,
uudiste- ja lastesaated; dubleerimine; esinemiste korraldamine; etenduse-,
näitemängudekoratsioonide rentimine; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide rentimine; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva
rentimine; filmitootmine, -produtseerimine; helisalvestiste rentimine;
helitehnikaseadmete rentimine; meelelahutusteave; kinofilmide rentimine;
kontsertesinemised elavettekandena; lindistusstuudioteenused; montaaž;
stsenaristiteenused; vaatemängude, revüüde ja teiste sarnaste ürituste
lavastamine ning produtseerimine; valgustusseadmete rentimine;
videofilmide tootmine ja produtseerimine; videofilmide montaaž; videosalvestiste ja -filmide rentimine; haridus- ja meelelahutusvõistluste
korraldamine; instrueerimis-, juhendamis-, õpetamisteenused; kasvatusja haridusteenused; väljaõpe, koolitus; kõigi loetletud teenuste alased
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

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

Reg nr
44307
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600482
Taotl kuup
17.04.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(732) Omanik: FREDYSMA OÜ
Mustamäe tee 86-83, 12916 Tallinn, EE
(511)8 Klass 14: väärismetallist autoridisainiga emailehted.

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

varatehingud; elektroonilised rahaülekanded, finantsinfo, parkimistasu
kogumine.
Klass 38: side; telekommunikatsiooniteenused, telefoniteenused.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine; parkimisteenused, parkimisinfo.

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

Reg nr
44309
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600726
Taotl kuup
31.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

Tea ja Toimeta
(732) Omanik: Tallinna Pedagoogiline Seminar
Räägu 49, 11311 Tallinn, EE
(511)8 Klass 16: trükiväljaanded, trükised; brošüürid; raamatud;
kaaned; kalendrid; plakatid; pakendid.
Klass 35: reklaam.

Klass 41: seminaride korraldamine ja läbiviimine (koolitus);
konverentside korraldamine ja läbiviimine; kasvatus- ja haridusteenused;
kutsenõustamine (haridus- või koolitusalane nõuanne); tõlkimine.

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

Reg nr
44310
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600729
Taotl kuup
31.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

Reg nr
44308
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600706
Taotl kuup
25.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

ParkNOW!
(732) Omanik: NOW! Innovations OÜ
Pärnu mnt 146, 11317 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid; arvuti
riistvara ja tarkvara, telekommunikatsiooniseadmed, konrolliaparaadid,
elektroonsed autoparkimise kontrolliseadmed.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnis-

(732) Omanik: TALLINNA LINNAKANTSELEI
Vabaduse väljak 7, 10141 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Reet Maasikamäe
(511)8 Klass 9: elektroonilised väljaanded; elektroonilised publikatsioonid, sh elektronraamatud, -kalendrid, -päevikud; elektroonilised ja
digitaalsed heli- ja videosalvestised lintidel, ketastel, grammofoniplaatidel, DVD-del, CD-del, kassettidel, slaididel ja teistel salvestuskandjatel; kinofilmid; filmid televisioonis, kaabeltelevisioonis, digitaalses
televisioonis või satelliittelevisioonis edastamiseks ja kinoteatrites
näitamiseks; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur;
infotöötlusseadmed ja arvutid; kodeeritud kaardid; kodeeritud magnetkaardid, esmajoones läbipääsu-, telefoni-, krediit-, deebet-, sularaha-,
identifitseerimis- ja turvakaardid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja
kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a
aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam; reklaammaterjalide ettevalmistamine,
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publitseerimine ja levitamine; välisreklaam; reklaam interneti vahendusel;
teatmeinfo ja reklaami esitamine veebilehekülgedel; raadioreklaam;
telereklaam; messide, vanalinnapäevade, hansapäevade ja muude ürituste
korraldamine äri või reklaami eesmärgil; reklaampindade üürimine;
kaupade demonstreerimine; käsitööliste töö demonstreerimine; jae- ja
hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele; impordi- ja ekspordiagentuurid; oksjonid; andmeotsing arvutifailides (kolmandatele isikutele);
info kogumine arvutifailidesse; andmetöötlus arvuti abil; ärijuhtimine;
kontoriteenused.
Klass 39: transport (veondus); autojuhiteenused; sõidukite
üürimine, rentimine; sõidukite pukseerimine; autode parkimine; garaažide, parkimismajade, -platside, -kohtade üürimine, rentimine; kaupade
pakendamine ja ladustamine; kaupade kättetoimetamine; reisijate vedu;
reiside korraldamine; turism, vaatamisväärsustega tutvumine.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus, sh elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a
allalaetavad); raamatute kirjastamine; elektronraamatute ja -ajakirjade
kirjastamine arvutivõrgus; kompaktkirjastamine; digitaalkuvamisteenused; kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine;
kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine; kongresside, konverentside, sümpoosionide, kollokviumide ja seminaride korraldamine ja läbiviimine; terviseklubiteenused; tenniseväljakute üürimine, rentimine; spordivõistluste
korraldamine; esinemiste korraldamine (impressaarioteenused); meelelahutusteave; puhketeave; haridusteave; uudistereporteriteenused;
spordirajatiste üürimine, laenutus; spordi- ja puhkelaagriteenused;
puhketingimuste loomine; ballide, tantsupidude korraldamine; tingimuste
loomine lõbustushallide teenusteks; lõbustuspargid; klubiteenused;
loteriide korraldamine, õpetamine; koolid; aedkoolid; raamatukogud;
loomaaiad; tsirkused; teatrietendused; varieteed, revüüteatrid; vaatemängud; videofilmide tootmine; videofilmide üürimine, laenutus;
tõlkimine; tekstide (v.a reklaamtekstide) kirjastamine.
Klass 42: arvutiprogrammide koostamine, arvutitarkvara
kujundamine; veebisaitide loomise ja haldamise teenus; veebisaitide
majutamine, hostimine; arvutisüsteemide projekteerimine; arvutitarkvara
hooldamine; arvuti andmebaaside taastamine; tarkvara installeerimine;
tootekujundus; pakendidisain.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus; elamispinna
tähtajaline ettetellimine; hotellikohtade ettetellimine; pansionaadikohtade,
kostikohtade ettetellimine; hotellimajutus; hotellid, motellid, matkakodud,
turismibaasid; pansionaadid, kostikohad; vanadekodud; puhkelaagriteenused; laagriplatsiteenused; toitlustusteenused; restoranid,
kohvikud, baarid, sööklad; kiirtoitlustusrestoranid ja -baarid; loomade
majutus.

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

Reg nr
44311
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600799
Taotl kuup
12.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(591) Värvide loetelu: rohekassinine.
(732) Omanik: Vivartia Industrial and Commercial
Company of Food Products and Catering Services
S.A.
10, Ziridi str. Maroussi, 15124 Attica, GR
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 5: väikelastetoidud ja laste dieettooted.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim, jogurt, piimast magustoidud,

piimakreemid, piimajoogid, piimatooted kohvile, juust ja juustutooted, või
ja muud piimatooted, puu- ja köögiviljapulp, -ekstraktid ja -supid ning
külmutatud tooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, võileivad, kondiitritooted ja maiustused, jäätis, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool,
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 31: põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu
teistesse klassidesse; 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 35: reklaam, ärikorraldus, ärijuhtimine, kontoriteenused.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

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

Reg nr
44312
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600801
Taotl kuup
13.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(591) Värvide loetelu: tumesinine, pruun.
(732) Omanik: Palmira Turizm Ticaret A.S.
Inkilap Mah. Dr. Fazil Kucuk Cad. No: 15,
34768 Umraniye-Istanbul, TR
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 30: jahutooted; pumatikompvekid; jahutoidud;
toiduessentsid (v.a eeterlikud essentsid ja õlid); külmutatud jogurt
(kondiitritoode); puuviljatarretised (kondiitritooted); ingver (maitseaine);
piparkoogid; toiduglükoos; toidugluteen; melass, kuldsiirup; lihakastmed;
tangud, kruubid (inimtarbeks); kaerajahu-piimakört (toiduaine); närimiskummi (v.a meditsiiniline); halvaa; mesi; kroovitud oder; kroovitud kaer;
jäätis; jäätise sideained; jahutusjää; looduslik või tehisjää; jäätee;
toidujää; toidujääpulber; leotised (v.a meditsiinilised); ketšup (kaste);
juuretis, pärm; lagritsamaiustused; köhakompvekid, köhapastillid,
kurgupastillid; makaronid; makronid, mandliküpsised; maisihelbed;
maisipüül; jäme, püülimata maisijahu; mais (jahvatatud); mais (röstitud);
linnaseküpsised; linnaseekstrakt (toiduaine); linnased inimtoiduks;
maltoos, linnasesuhkur; martsipan; majonees; lihapirukad; lihapehmendid
(olmelised); münt (kondiitritoodetele); toidumelass; müsli; sinep;
sinepipulber; nuudlid; muskaatpähklid; kaerahelbed, herkulo; kaeratoidud; kaerajahu; purustatud kaer; pannkoogid; makarontooted; pastillid
(maiustused); kondiitritooted; lehttainas; lehttainapirukad; pasteedid;
maapähkli-, arahhisemaiustused; pipar; piparmündikompvekid; piprad
(maitseained); kuivküpsised; väikesed kondiitrikoogid; pirukad; pitsad;
popkorn, paismais; kartulijahu, kartulitärklis (toiduaine); jäätisepulbrid;
pralineed; proopolis (inimtoiduks); nelkpipar; mandlimaiustused;
mandlimass, mandlipasta, mandlitainas; aniis; toidu aroomiained,
lõhnaained; kohvi aseained; odrajahu; oajahu; tarupigi, taruvaik (inimtarbeks); õlleäädikas; biskviidid; leib; kohvisaiad; riivsai; kuklid;
koogitainas; koogid, keeksid, tordid; riisikoogid; kristallsuhkur (toiduaine); kappar (maitseaine); karamellkompvekid; sellerisool; teraviljasaadused; sigur (kohvi aseaine); teraviljakrõpsud; šokolaad;
šokolaadi-piimajoogid; šokolaadijoogid; ingveriga maitsestatud Hiina
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apelsinikoorekeedis (vürts); chutney (terav vürtsikaste või marinaad,
maitseaine); kaneel (maitseaine); nelk (vürts); kakao; kakao-piimajoogid;
kakaotooted; kakaojoogid; kohv; kohvi-piimajoogid; kohvimaitseained;
kohvijoogid; küpsised; keedusool; teraviljahelbed; teraviljapüül;
maisijahu; jahvatatud mais; röstmais; couscous (kuskus); kreekerid; karri
(maitseaine); magus muna- ja koorekaste; salatikastmed; toidutainas;
tainakergitusained; maitseained (v.a eeterlikud õlid); koogimaitseained
(v.a eeterlikud õlid); joogimaitseained (v.a eeterlikud õlid); pudingid;
quiche'id (hõrgud puuvilja- ja marjatordid); ravioolid, pelmeenid;
maitsestamisained (vürtsid); lintnuudlid; riis; mesilasema toitepiim
(toiduaine, v.a meditsiiniline); kuivikud; safran (maitseaine); saago,
saagotangud; toiduainete konservimissool; võileivad; kastmed (vürtsid);
vorsti sideained; merevesi (toiduvalmistamiseks); maitseained; manna;
šerbett, veejäätis; sorbett; sojajahu; sojakaste; spagetid; vürtsid, vürtsained; köögiviljatäidisega praetud taignatooted; tähtaniis; toidutärklis;
tärklistooted (toiduks); lagritsapulgad (maiustused); maiustused,
kondiitritooted; sushi (jaapani kalaroog); kompvekid; tabbouleh (araabia
maades valmistatav salat); takod (liha- või köögiviljatäidisega pirukad);
tapiokk, maniokitärklis; tapiokijahu (toiduvalmistamiseks); tordid; tee;
teejoogid; toidupaksendusained; tomatikaste; tortiljad (mehhiko pannileivad, liha- või juustutäidisega); toidukurkum; hapendamata leib; vanill
(maitseaine); vanilliin (vanilli aseaine); taimsed kohvi aseained; niitnuudlid; äädikas; vahvlid; ürdid (maitseained); nisujahu, nisupüül; pärm
tablettidena (v.a meditsiiniliseks otstarbeks).
Klass 43: restoranid; toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad;
turismibaasid, matkakodud; majutusbürood (hotellid, pansionaadid);
elamispinna tähtajaline üürimine; selverestoranid; pansionaadikohtade,
kostikohtade reserveerimine, ettetellimine; kohvikud; kantiinid, asutuste
sööklad; loomade majutus; selvekohvikud, kafeteeriad; baariteenused;
telkide üürimine, rentimine, laenutus; hotellikohtade reserveerimine,
ettetellimine; toitlustusteenused; motellid; hotellid; koosolekuruumide
üürimine, rentimine; vanadekodud; elamispinna tähtajaline ettetellimine,
reserveerimine; puhkelaagriteenused (majutus); laagriplatsiteenused;
lastepäevakodud, päevased lastesõimed; toolide, laudade, laudlinade,
klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus.

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

Reg nr
44313
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600819
Taotl kuup
15.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(732) Omanik: Vivartia Industrial and Commercial
Company of Food Products and Catering Services
S.A.
10, Ziridi str. Maroussi, 15124 Attica, GR
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 5: väikelastetoidud ja laste dieettoidud.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim, jogurt, piimast magustoidud,
piimakreemid, piimajoogid, piimatooted kohvile, juust ja juustutooted, või
ja muud piimatooted, puu- ja köögiviljapulp, -ekstraktid ja -supid ning
külmutatud tooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, võileivad, kondiitritooted ja maiustused, jäätis, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool,
sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 31: põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu
teistesse klassidesse; 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 35: reklaam, ärikorraldus, ärijuhtimine, kontoriteenused.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

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

Reg nr
44315
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600883
Taotl kuup
27.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

ROCHESTER
(732) Omanik: OÜ Talman Kaubandus
Majaka 15-54, 11411 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: karastusjookide hulgimüük

(kolmandatele

isikutele).

(732) Omanik: Divapharma Chur AG
Wiesentalstrasse 126, 7000 Chur, CH
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 5: farmaatsiatooted.

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

Reg nr
44314
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600873
Taotl kuup
26.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

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

Reg nr
44316
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600911
Taotl kuup
05.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

DOMINATOR
(732) Omanik: Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268,
US
(740) Esindaja: Alla Hämmalov
(511)8 Klass 5: pestitsiidid, kahjuritõrjevahendid, fungitsiidid,
herbitsiidid ja insektitsiidid.
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Reg nr
44317
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600916
Taotl kuup
06.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(732) Omanik: Yahoo! Inc.
701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, US
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 9: arvutiriistvara; arvutitarkvara, mis võimaldab
kasutajatel leida teisi mängijaid ja mängida mänge üle sidevõrkude;
arvutitarkvara elektronkirjade edastamiseks; arvutitarkvara elektrooniliseks sõnumsideks; arvutitarkvara andmete, kujutiste ja dokumentide
elektrooniliseks edastamiseks ülemaailmse arvutivõrgu kaudu; arvutitarkvara onlain-jututubade ja elektrooniliste teadetetahvlite tagamiseks,
mis võimaldavad sõnumite edastamist ühishuvidega kasutajate vahel;
arvutitarkvara kasutamiseks andmete otsingul, kättetoimetamisel,
indekseerimisel ja süstematiseerimisel; arvutitarkvara kasutamiseks
arvutivõrkude jõudluse parandamiseks ja funktsionaalsuse tõstmiseks;
arvutitarkvara informatsiooni, veebilehtede ja muude arvutivõrkudes
olevate andmeressursside otsinguks ja kättetoimetamiseks; arvutitarkvara
kataloogide tagamiseks informatsiooni, veebilehtede ja muude arvutivõrkudes olevate andmeressursside kohta; arvutitarkvara mitmikkasutaja
juurdepääsu tagamiseks arvutivõrkudele laiahaardelise ja mitmekesise
informatsiooni levitamiseks; arvutite ekraanisäästjate tarkvara; arvutitarkvara, mis sisaldab interaktiivset meelelahutustoodet, mis võimaldab
kasutajatel kohandada nägemis-, kuulmis- ja mängimiselamust audio-,
video- ja audivisuaalsete elementide kuvamise ja talituse valiku ning
paigutuse abil, mis on mõeldud kasutajatele muusika-, elektronmängude,
video- ja meelelahutustööstuse valdkonnas; interaktiivsed virtuaalreaalsed
videomängud, mis koosnevad arvutite riist- ja tarkvarast; arvutitarkvara
personalijuhtimisalaste dokumentide analüüsimiseks ja töötlemiseks;
ülemaailmses arvutivõrgus kasutatav arvutitarkvara tööpakkumiste
postitamiseks ja sellega seotud töölevõtmisprotsessi haldamiseks; arvutite
lisa- ja perifeeriaseadmed, nimelt hiired, klaviatuurid, kõlarid, juhtkangid,
kõrvaklapid ja hiirepadjad; kaamerad; veebikaamerad; digitaalkaamerad;
CD-pleierid; MP3-pleierid; DVD-pleierid; videomonitorid, nimelt teleri-,
vedelkristall- ja kõrglahutustelerite monitorid; raadiopeilerid; juhtmevabad käsisideseadmed andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks või
muuks otstarbeks, mis nõuab ligipääsu sidevõrkudele; allalaetavad helija videosalvestised, mis sisaldavad muusikat, muusikalisi etteasteid ja
õppematerjale; mitte-allalaetavad heli- ja videosalvestised, mis sisaldavad
muusikat, muusikalisi etteasteid ja õppematerjale; allalaetavad muusikalised helisalvestised; allalaetav arvutitarkvara kasutamiseks onlain-kalendrina.
Klass 35: reklaami- ja müügitoetusteenused teistele isikutele,
nimelt teiste isikute reklaami- ja müügitoetusteadete paigutamine
elektronsaitidesse, mis on ligipääsetavad arvutivõrkude kaudu; reklaammaterjalide levitamine, nimelt reklaami, graafika, multimeedia ja
interaktiivsete kujutiste pakkumine arvutivõrkude kaudu, kasutamiseks
personaalsetel kodulehekülgedel; teiste isikute kaupade ja teenuste
müügitoetus onlain-ostukeskuste kaudu koos viidetega teiste isikute
jaemüügi veebilehtedele; onlain-oksjonite teenused; ärijuhtimisteenused
onlain-jaemüügi, -postimüügi ning -oksjonite alal; demograafiliste
konsultatsioonide teenused; info tagamine interneti teel ostujuhi näol, mis
puudutab teiste isikute poolt pakutavaid kaupu ja teenuseid; onlain-ostuteenused, mis võimaldavad pakutava võrdlemist; onlain-kataloogide
koostamine ja säilitamine; interneti onlain-äriinfokataloogid ja
onlain-infokataloogid eraisikute kohta; onlain-kataloogide infoteenused,

mis võimaldavad ka viiteid teiste isikute veebilehtedele; telefonikataloogide informatsioon; andmebaaside haldamine arvuti abil; ärilised
konsultatsioonid ja tehniline toetus, mis on seotud teistele isikutele
suunatud veebilehtede reklaami ja turustamisega; ärikonsultatsioonide
teenused; veebilehtede tagamine, mille sisuks on tööpakkumised ja
karjäärivõimalused ning mis võimaldavad vastavat informatsioonivahetust; töömesside korraldamine ja läbiviimine, mis võimaldavad
tööpakkujatel kohtuda võimalike töövõtjatega; ärilised turunduskonsultatsioonid kaubanduslike onlain-veebilehtede alal; soovitusteenused
üldistes äriringkondades, nimelt teiste isikute kaupade ja teenuste
müügitoetus ärikirjelduste ja soovituste edastamise näol mitmesugustele
tööstusettevõtetele; andmebaaside haldamine arvuti abil teistele isikutele;
tööhõivealase informatsiooni tagamine; teiste isikute sooduskupongide
alase informatsiooni tagamine; tarbijatele suunatud tooteinformatsiooni
tagamine interneti kaudu.
Klass 38: audio-, video- ja multimeediatoodete levi ja
kättetoimetamine raadioside, mobiilside, juhtmevaba side, interneti,
elektrooniliste sidevõrkude ja arvutivõrkude abil; elektronposti teenused;
mitmikkasutaja juurdepääsu tagamine arvutivõrkudele; kiire internetiühenduse võimaldamine; andmete, sõnumite, kujutiste ja dokumentide
elektrooniline edastamine arvutivõrkude kaudu; telefoniteenused interneti
kaudu; telefonside teenuste tagamine läbi arvutiterminalide ja ühendusvõrkude; peilerteenused; elektroonilised sõnumite säilitus-edastusteenused; onlain-jututubade ja elektrooniliste teadetetahvlite teenused, mis
võimaldavad sõnumite edastamist ühishuvidega kasutajate vahel; heliliste
saadetiste teenused (helipost); digitaalsed häälsuhtlusteenused veebi-,
telefoni- ja juhtmevaba ühenduse kaudu; isiklike õnnitluskaartide
kättetoimetamine teistele isikutele elektronposti abil; onlain-ühendusviidete võimaldamine, mis suunab veebikasutaja teisele kohalikule või
globaalsele veebilehele.
Klass 41: meelelahutusteenused onlain-mängude ja võistluste
näol, mida pakutakse arvutivõrgu kaudu; onlain-arvutiteenused, mis
võimaldavad inimestel leida teisi mängijaid ja mängida mänge läbi
sidevõrkude; elektrooniliste ja arvutimängudega seotud informatsiooni
pakkumine; uudiste, ilma, spordi, reisimise, päevasündmuste, teatmeinformatsiooni, karjääriinfo, arvutiasjanduse, tehnoloogia, sisseostude
tegemise, oksjonite, filmide, teatri, muusika, tervise, hariduse, teaduse ja
rahanduse valdkondades olevate jätkuvate meelelahutussaadete edastamine raadio, mobiilside, juhtmevaba side, interneti, elektrooniliste
sidevõrkude ning arvutivõrkude kaudu; muusikaliste videoprogrammide
tootmine arvutivõrkudes levitamiseks; uudiste, ilma, spordi, reisimise,
päevasündmuste, teatmeinformatsiooni, karjääriinfo, arvutiasjanduse,
tehnoloogia, sisseostude tegemise, oksjonite, filmide, teatri, muusika,
tervise, hariduse, teaduse ja rahanduse valdkondades olevate veebilehekülgede pakkumine, mis sisaldavad onlain-ajakirju ja -ajalehti;
meelelahutusteenused, nimelt informatsiooni tagamine laste ja täiskasvanute jaoks arvutivõrkude kaudu hariduse, meelelahutuse, uudiste ja
spordi valdkonnas; meelelahutussündmuste ja televisioonialase informatsiooni tagamine; loteriitulemustest teavitamine; virtuaalspordivõistluste
ja -liigade organiseerimine ja läbiviimine; virtuaalspordialased
onlain-uudised; spordiinfo pakkumine telefoni, mobiiltelefoni, juhtmevaba side ja interneti teel; info jagamine spordi, sporditulemuste,
spordistatistika, mängijate statistika kohta, spordireportaažid ja sporditoimetuse kommentaarid internetis; õppetundide läbiviimine töölevärbajate ja personalijuhtide koolitamiseks, et tõhustada tööliste
värbamisprotsessi; onlain-informatsiooni ja uudiste pakkumine töölevärbamise õpetamise alal; veebilehtede pakkumine, mis sisaldavad
muusikalisi esitusi, muusikavideoid, filmiklippe, intervjuusid kuulsustega,
vestlussaateid, telesaadete tutvustusi, pilte ja teisi meelelahutusega seotud
multimeediamaterjale; onlain-fotograafia-teenused; mitte-allalaetava
eelsalvestatud muusika ning muusikaalase info, kommentaaride ja artiklite
pakkumine arvutivõrgu kaudu; fotograafiaalase info pakkumine.
Klass 42: arvutiteenused, nimelt informatsiooni, veebilehtede
ja muude arvutivõrgus olevate infoallikate indekseerimine teistele
isikutele; informatsiooni, veebilehtede ja muude arvutivõrgus olevate
infoallikate otsimine ja kättetoimetamine; arvutiteenused, nimelt
otsingumootoritega varustamine andmete saamiseks globaalsest arvutivõrgust; veebilehtede disain, loomine, haldamine ja teenindamine teistele
isikutele; ajutise mitte-allalaetava onlain-tarkvara pakkumine personaalsete veebilehtede disainimiseks, loomiseks, haldamiseks, teenindamiseks
ja käitamiseks; teiste isikute arvutitarkvara rakenduste haldamine;
kohandatud onlain-veebilehtede pakkumine, mis sisaldab kasutaja poolt
määratavat informatsiooni ja otsingumootoreid ning onlain-veebilinke
teistele veebilehtedele; domeeninimede registreerimiseteenused; arvutikaardistamise onlain-teenused; kaardistamisteenused, nimelt veebilehtedega ja veebilehtede linkidega varustamine leidmaks geograafilist
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informatsiooni, kaarte ja sõidumarsruute; arvutiteenused, nimelt
mitte-allalaetava onlain-arvutitarkvara pakkumine rämpskirjade filtreerimiseks, tulemüürikaitseks ja vanemliku kontrolli onlain-filtreerimise
teenuseks; ajutise mitte-allalaetava onlain-tarkvara pakkumine tööhõivealase informatsiooni valdkonnas.

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

Reg nr
44318
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600937
Taotl kuup
13.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

CENTRUM CARDIO
(732) Omanik: Wyeth Holdings Corporation
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed,
meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid;
hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid;
kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

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

Reg nr
44319
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600946
Taotl kuup
17.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

PINGELANGETAJA
(732) Omanik: Silmani Elekter AS
Kadaka tee 56, 12915 Tallinn, EE
(511)8 Klass 32: õlu, vesi, karastusjook.

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

Reg nr
44320
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600947
Taotl kuup
17.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

HIILIS
(732) Omanik: OÜ RULLION
Kreutzwaldi 12, 10124 Tallinn, EE
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

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

Reg nr
44321
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600948
Taotl kuup
17.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

HIILIMINE
(732) Omanik: OÜ RULLION
Kreutzwaldi 12, 10124 Tallinn, EE
(511)8 Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

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

Reg nr
44322
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600953
Taotl kuup
19.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(732) Omanik:
DEVELOPMENT CENTER FOR
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION
P.R.C.
17th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun
South St., 100044 Beijing, CN
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 16: trükiväljaanded, trükised; raamatud; ajakirjad;
õppeotstarbelised seinakaardid; ümbrikud (kirjatarbed); trükitooted,
trükitoodang; paberilehed (kirjatarbed); brošüürid; õppevahendid (v.a
seadmed); kirjutustarbed, kirjatarbed; tunnistused; pakendid (paberist või
plastist); teadetetahvlid, kuulutustahvlid (paberist või papist).
Klass 41: eksamineerimine; akadeemiad (haridus); õpetamine;
koolitus; haridusteenused; juhendamisteenused; haridusinfo; raamatute
kirjastamine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; seminaride
korraldamine ja läbiviimine; praktikumide korraldamine ja läbiviimine;
videosalvestiste tootmine, produtseerimine; raadio- ja teleprogrammide
valmistamine, produtseerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus.

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

Reg nr
44323
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600956
Taotl kuup
20.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

PROKET

76

EESTI KAUBAMÄRGILEHT 11/2007

(732) Omanik: Lorenzo Pharma OÜ
Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn, EE
(511)8 Klass 5: ravimid inimestele, inimeste raviks.

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

Reg nr
44324
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600957
Taotl kuup
20.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

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

Reg nr
44327
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600977
Taotl kuup
27.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(540)

FLEXIGRAN
(732) Omanik: Lorenzo Pharma OÜ
Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn, EE
(511)8 Klass 5: ravimid inimestele, inimeste raviks.

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

Reg nr
44325
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600958
Taotl kuup
24.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(732) Omanik: SAUNAMEES OÜ
Mustamäe tee 175-66, 12913 Tallinn, EE
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd.
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.

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

Reg nr
44326
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600974
Taotl kuup
27.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(732) Omanik: OÜ Water Ser Group
Kadaka tee 32, 10621 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 11: valgustus-, kütteseadmed,

aurugeneraatorid;
toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed; aurukatlad, dušid ja dušikabiinid, purskkaevud, gaasiboilerid, grillid, heitveepuhastusseadmed,
hüdrandid, kraanid, kraanitihendid, kraanipihustid, segistid, teisaldatavad
käimlad ja klosetid, külmutus- ja kliimaseadmed, niisutusseadmed,
radiaatorid, soojuspumbad, torud (sanitaarseadmete osad), vee- või
gaasiseadmete ja vee- või gaasitorustike turvaseadised ja reguleerseadmed,
valamud, vannid ja mullivannid, vanni sanitaarseadmed, veeäravooluseadmed, WC- potid ja -loputuskastid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; kaupade ja
teenuste hanketeenused, jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele),
spetsialisti ärialased konsultatsioonid, äriuuringud, ärialane juhtimine,
äritegevuse juhtimine.
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd; vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitus, torujuhtmete ehitus ja hooldus, ehitusjärelevalve, ehitusteave ja -info, kaevandusteenused, kaevude puurimine,
sadamaehitustööd, ehitusseadmete rent.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised
teenused; ehitusprojekteerimine, sh torujuhtmete projekteerimine, vee- ja
kanalisatsioonitrasside projekteerimine, geoloogilised uuringud, maavarade otsingud, inseneriteenused, keskkonnakaitsealased konsultatsioonid, kvaliteedikontroll, linnaplaneerimine, maamõõtmine, mõõdistamine, materjalitestid.

(540)

FYNUVIS
(732) Omanik: Merck & Co., Inc.,
a New Jersey Corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja

hügieenitarbed,
meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid;
hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid;
kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

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

Reg nr
44328
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600987
Taotl kuup
28.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

DigiDoctor
(732) Omanik: FREE36 OÜ
Pärnu mnt 142, 11317 Tallinn, EE
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(740) Esindaja: Almar Sehver
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad,
heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid; arvutitarkvara.
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; remonditeave.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised
teenused; arvutiriistvara ja -tarkvara-alased konsultatsioonid, arvutitarkvara hooldamine, arvutitarkvara kujundamine, arvutite ja arvutitarkvara üürimine, laenutus.

Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja

hügieenitarbed,
meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid;
hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid;
kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

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

Reg nr
44331
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600994
Taotl kuup
31.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

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

Reg nr
44329
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600988
Taotl kuup
28.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

ZOLINZA
(732) Omanik: Merck & Co., Inc.,
a New Jersey Corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja

hügieenitarbed,
meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid;
hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid;
kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(591) Värvide loetelu: punane.
(732) Omanik: Baltic Broadband AS
Rävala pst 3, 10143 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kernu
37: ehitustegevus; remont;
(511)8 Klass

paigaldustööd;
telekommunikatsioonivõrkude ehitamine, paigaldamine ja hooldamine.
Klass 38: side; telekommunikatsiooni- ja andmesideteenuste
osutamine.

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

Reg nr
44330
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600993
Taotl kuup
31.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

ODACTRA
(732) Omanik: Merck & Co., Inc.,
a New Jersey Corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100,

Reg nr
44332
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600995
Taotl kuup
31.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

RELISTOR
(732) Omanik: Wyeth, a corporation of the State of
Delaware
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid, nimelt ravimid, mis leevendavad ja ravivad opioidide kõrvalmõjusid.

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

Reg nr
44333
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600996
Taotl kuup
31.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

ZOLEUS
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(732) Omanik: Wyeth, a corporation of the State of
Delaware
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid, nimelt ravimid, mis leeven-

(732) Omanik: Wyeth, a corporation of the State of
Delaware
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid, nimelt ravimid, mis leeven-

davad ja ravivad opioidide kõrvalmõjusid.

davad ja ravivad opioidide kõrvalmõjusid.

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

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

Reg nr
44334
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600997
Taotl kuup
31.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

Reg nr
44337
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200601005
Taotl kuup
01.08.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

ARCILOR
(732) Omanik: Wyeth, a corporation of the State of
Delaware
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid, nimelt ravimid, mis leevendavad ja ravivad opioidide kõrvalmõjusid.

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

Reg nr
44335
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600998
Taotl kuup
31.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

EXPRESIA
(732) Omanik: Wyeth, a corporation of the State of
Delaware
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 5: farmaatsiapreparaadid, nimelt ravimid, mis leeven-

(591) Värvide loetelu: helesinine, tumesinine, heleroheline, tumeroheline, kollane, pruun, punane,
valge.
(732) Omanik: Bunge Zrt.
Petneházy utca 2-4, H-1139 Budapest, HU
(740) Esindaja: Jüri Käosaar
(511)8 Klass 29: toiduõlid ja -rasvad.

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

Reg nr
44338
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200601012
Taotl kuup
01.08.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

davad ja ravivad opioidide kõrvalmõjusid.

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

Reg nr
44336
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200600999
Taotl kuup
31.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

MYNTEXIA

(732) Omanik: OÜ Veeseadmed Group
Kadaka tee 32, 10621 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid,
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teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, lihtmetallist
trossid ja traadid, v.a elektrilised; rauakaubad, väikesed metallkaubad,
metalltorud, seifid, lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse,
metallimaagid.
Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid;
toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed, sh aurukatlad, dušid ja dušikabiinid, purskkaevud, gaasiboilerid, grillid, heitveepuhastusseadmed,
hüdrandid, kraanid, kraanitihendid, kraanipihustid, segistid, teisaldatavad
käimlad ja klosetid, külmutus- ja kliimaseadmed, niisutusseadmed,
radiaatorid, soojuspumbad, torud (sanitaarseadmete osad), vee- või
gaasiseadmete ja vee- või gaasitorustike turvaseadised ja reguleerseadmed,
valamud, vannid ja mullivannid, vanni sanitaarseadmed, veeäravooluseadmed, WC-potid ja -loputuskastid.
Klass 20: mööbel, sh metallmööbel, aia-, õue- ja linnamööbel,
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; kontoriteenused; ärijuhtimine, spetsialisti
ärialased konsultatsioonid, äriuuringud, ärialane juhtimine, äritegevuse
juhtimine, kaupade ja teenuste hanketeenused teistele ettevõtetele, jae- ja
hulgimüük (kolmandatele isikutele).
Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd, sh aia-, õueja linnamööbli paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, torujuhtmete ehitus ja hooldus, ehitusjärelevalve ja -info, kaevandusteenused,
kaevude puurimine, sadamaehitustööd, ehitusseadmete rent.
Klass 40: materjalitöötlus, sh metalli karastamine, metalliga
katmine (plakeerimine), metallitöötlemine, metallivalutööd.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused
teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus;
juriidilised teenused, sh arhitektuur, ehitusprojekteerimine, sh torujuhtmete projekteerimine, vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine,
geoloogilised uuringud, maavarade otsingud, inseneriteenused,
keskkonnakaitsealased konsultatsioonid, kvaliteedikontroll, linnaplaneerimine, maamõõtmine, mõõdistamine, materjalitestid.

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

Reg nr
44339
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200601048
Taotl kuup
09.08.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

Premium Hospitality
(732) Omanik: KONTUUR LB OÜ
Pärnu mnt 142a, 11317 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Kalev Käosaar
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

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

Reg nr
44340
Reg kuup
20.09.2007
Taotl nr
M200601050
Taotl kuup
09.08.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 20.09.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

SOBE PURE
(732) Omanik: South Beach Beverage Company, Inc.
40 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06854,
US
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.

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

Reg nr
44341
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200100545
Taotl kuup
26.03.2001
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

(732) Omanik: Norby Telecom AS
Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Urmas Kauler
(511)7 Klass 37: andmeside loomiseks

tehtavad kaabel-

dus-montaažitööd.

Klass 38: side; andmeside.
Klass 42: toitlustamine;

meditsiin; hügieen ja iluravi;
veterinaarsed ja põllumajanduslikud teenused; juriidilised teenused;
teaduslikud ja tööstuslikud uurimused; programmeerimine.

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

Reg nr
44342
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200300487
Taotl kuup
03.04.2003
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.03.2004
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(732) Omanik: TERE AS
Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;

(540)

konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted, sh piimadesserdid, jogurtid, joogijogurtid, vahud, vahukreemid, kreemid,
kooredesserdid, kohupiim, kohupiimakreemid ja -vahud; juust, sh
suitsujuust ja juustutooted; klassi 29 kuuluvad näksid, suupisted ja
väikesed eined; klassi 29 kuuluvad valmistoidud ja toiduvalmistusained;
toiduõlid ja toidurasvad.

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

Reg nr
44343
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200400452
Taotl kuup
30.03.2004
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.09.2006

(540)

OLEREX
(732) Omanik: AS Saare Olerex
Tallinna mnt 84, Kuressaare, 93818 Saare maakond,
EE
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 1: jahutusvedelikud, pidurivedelikud, mootorikütuse
keemilised lisandid, bensiinipuhastuslisandid, transmissioonivedelikud,
destilleeritud vesi, vesi akude ümberlaadimiseks.
Klass 4: tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, mootoriõlid, tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained (k.a
mootorikütus) ja valgustusained, autobensiin, bensiin, diislikütus; masuut,
kütteõli, mootorikütuselisandid (v.a keemilised), mootorikütusesegud,
määrdeõli, määrdegrafiit, nafta, petrooleeter, petrooleum.
Klass 35: kütuste, mootoriõlide, muude õlide ja määrdeainete
import; kütuste ja teiste kaubagruppide jae- ja hulgimüük (kolmandatele
isikutele) tanklavõrgu kaudu, mootoriõlide, määrdeainete ja muude
tehniliste vedelike (jahutusvedelik, klaasipesuvedelik, pidurivedelik jne)
jae- ja hulgimüük (kolmandatete isikutele), hanketeenused teistele
ettevõtetele, kaupade demonstreerimine, reklaam.
Klass 37: autode pesemine, transpordivahendite pesemine,
autopesulad, sõidukite hooldus, sõidukite puhastus, sõidukite poleerimine,
sõidukite teenindusjaamade teenused; sõidukite määrimine, sõidukite
õlitamine ja kütuse tankimine (teenusena), rehvide remont ja taastamine;
autode tehniline hooldus ja remont, sõidukite, nende detailide ja tarvikute
ekspluatatsiooniline teenindamine.
Klass 39: transport (veondus), nafta ja naftasaaduste
transport, kütuste ja teiste ohtlike vedelike tellimusveod, kütuseterminalid,
kütuste ladustamine, kütuse hoiustamisteenuse osutamine, nafta ja
keemiliste toodete hoidmine, loetletud teenuste alased konsultatsiooni- ja
informatsiooniteenused, mootoriõlide, määrdeainete ja muude tehniliste
vedelike (jahutusvedelik, klaasipesuvedelik, pidurivedelik jne) pakendamine, sõidukite ja nende lisaseadmete üürimine, rentimine, sõidukite
pukseerimine.

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

Reg nr
44344
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200400454
Taotl kuup
30.03.2004
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.09.2006

(591) Värvide loetelu: must, kollane, valge.
(732) Omanik: AS Saare Olerex
Tallinna mnt 84, Kuressaare, 93818 Saare maakond,
EE
(740) Esindaja: Sirje Kahu
(511)8 Klass 1: jahutusvedelikud, pidurivedelikud, mootorikütuse
keemilised lisandid, bensiinipuhastuslisandid, transmissioonivedelikud,
destilleeritud vesi, vesi akude ümberlaadimiseks.
Klass 4: tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, mootoriõlid,
tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained (k.a
mootorikütus) ja valgustusained, autobensiin, bensiin, diislikütus; masuut,
kütteõli, mootorikütuselisandid (v.a keemilised), mootorikütusesegud,
määrdeõli, määrdegrafiit, nafta, petrooleeter, petrooleum.
Klass 35: kütuste, mootoriõlide, muude õlide ja määrdeainete
import; kütuste ja teiste kaubagruppide jae- ja hulgimüük (kolmandatele
isikutele) tanklavõrgu kaudu, mootoriõlide, määrdeainete ja muude
tehniliste vedelike (jahutusvedelik, klaasipesuvedelik, pidurivedelik jne)
jae- ja hulgimüük (kolmandatete isikutele), hanketeenused teistele
ettevõtetele, kaupade demonstreerimine, reklaam.
Klass 37: autode pesemine, transpordivahendite pesemine,
autopesulad, sõidukite hooldus, sõidukite puhastus, sõidukite poleerimine,
sõidukite teenindusjaamade teenused; sõidukite määrimine, sõidukite
õlitamine ja kütuse tankimine (teenusena), rehvide remont ja taastamine;
autode tehniline hooldus ja remont, sõidukite, nende detailide ja tarvikute
ekspluatatsiooniline teenindamine.
Klass 39: transport (veondus), nafta ja naftasaaduste
transport, kütuste ja teiste ohtlike vedelike tellimusveod, kütuseterminalid,
kütuste ladustamine, kütuse hoiustamisteenuse osutamine, nafta ja
keemiliste toodete hoidmine, loetletud teenuste alased konsultatsiooni- ja
informatsiooniteenused, mootoriõlide, määrdeainete ja muude tehniliste
vedelike (jahutusvedelik, klaasipesuvedelik, pidurivedelik jne) pakendamine, sõidukite ja nende lisaseadmete üürimine, rentimine, sõidukite
pukseerimine.

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

Reg nr
44345
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200500263
Taotl kuup
28.02.2005
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

BRC
(732) Omanik: Silberauto AS
Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Koitel
(511)8 Klass 35: reklaam; reklaammaterjalide ettevalmistamine ja
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levitamine, reklaami modelleerimine; müügireklaam, reklaamnäituste
korraldamine, kaupade demonstreerimine.
Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.
Klass 37: sõidukite hooldus ja remont.

Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja
ladustamine; reiside korraldamine.
Klass 40: materjalitöötlus.
Klass

41:

haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja

erinevatele tööoperatsioonidele kulutatud aja analüüsi ja tootlikkuse
mõõtmise näol, tööjõudluse ekspertiis; äritegevuse juhtimise, töötajate ja
ka eraisikute tööjõudlusealane nõustamine; tööjõudluse nõustamisalane
statistiline informatsioon.
Klass 41: haridus; väljaõpe; seminaride ja konverentside
korraldamine; audiovisuaalsete salvestiste üürimine, tervisekeskuste
teenused, iseäranis stressi käsitlemisse puutuvad.
Klass 42: personaliarendus, psühholoogilised uuringud ja
vaatlused, psühholoogiline testimine ja valikute määramine; tervishoid.

kultuurialane tegevus.

Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

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

Reg nr
44346
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200500336
Taotl kuup
18.03.2005
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

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

Reg nr
44348
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200501610
Taotl kuup
05.12.2005
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.12.2006

(540)

SÄSI

(540)

(732) Omanik: Mittetulundusühing Sina, Mina ja Keegi
Müürivahe 31-6, 10140 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Elle Mellik
(511)8 Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus.

Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juriidilised
teenused; disain.
(732) Omanik: Keila Tarbijate Ühistu
Haapsalu mnt 57, Keila, 76607 Harju maakond, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted; mesi,
siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed;
vürtsid; jää.
Klass 43: toitlustusteenused, sealhulgas kohvikud, restoranid,
toidubaarid.

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

Reg nr
44349
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600173
Taotl kuup
20.02.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

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

Reg nr
44347
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200501355
Taotl kuup
01.05.2004
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

PEP
(732) Omanik: Institute for Business Technology
Scandinavia AB
c/o Business Center, Skårs Led 3, 412 63 Göteborg,
SE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 16: tootlikkuse ja tootlikkuse mõõtmisega, ajauuringutega, isikliku tööviljakuse, isikuarendamise ning stressitaluvusega
seotud trükised, juhendid ja õppevahendid (v.a aparaadid), kusjuures kõik
kaubad on kontoritöötajatele ning ei oma põllumajanduslikku iseloomu.
Klass 35: äritegevuse juhtimisabi töö ja tööaja uuringute,

ROTERMANN CITY
(732) Omanik: Rotermann City OÜ
Ahtri 6a, 10151 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: reklaam; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustus; rahalised ja finantstehingud.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus.

Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalased teenused.

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

Reg nr
44350
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600225
Taotl kuup
28.02.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007
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(540)

REHEPAPP
(732) Omanik: DUNKRI KAUBANDUSE AS
Pärnu mnt 232/9, 11314 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 33: liköörid.

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

Reg nr
44351
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600243
Taotl kuup
03.03.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(732) Omanik: Rotermann City OÜ
Ahtri 6a, 10151 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: reklaam; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustus; rahalised ja finantstehingud.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus.

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

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

Reg nr
44354
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600676
Taotl kuup
22.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

WIIRALTI KOHVIK

BANG & BONSOMER

(732) Omanik: Eesti Kunstnike Liit
Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Raivo Matsoo
(511)8 Klass 41: meelelahutus; kultuurialane tegevus; kultuuri- ja

(732) Omanik: Bang & Bonsomer Eesti AS
Järvevana tee 9f, 11314 Tallinn, EE
(511)8 Klass 1: tööstuses, teaduses, põllumajanduses, aianduses ja

haridusnäituste korraldamine, seminaride korraldamine ja läbiviimine.

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

Reg nr
44352
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600606
Taotl kuup
09.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

Klass 3: pindaktiivsed ained; pleegitajad; aroomiained.
Klass 35: hulgikaubandusteenused (kolmandatele isikutele),
jaekaubandusteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 39: transport (veondus); keemiatoodete pakendamine
ja ladustamine.

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

(540)

(732) Omanik: Velveton kaubanduse OÜ
Lutserni tee 23, Maardu, 74117 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid;
toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed.
Klass 37: ehitus ja remonditööd, paigaldamine.

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

metsanduses kasutatavad keemiatooted; töötlemata sünteesvaigud,
töötlemata plastid; värvitööstuskemikaalid; väetised; keemilised toidukonservandid; tööstuslikud kleebid.
Klass 2: sideained; lahustid; värvained; pigmendid.

Reg nr
44353
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600612
Taotl kuup
10.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

ROTERMANN

(540)

Reg nr
44355
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600677
Taotl kuup
22.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007
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(732) Omanik: Bang & Bonsomer Eesti AS
Järvevana tee 9f, 11314 Tallinn, EE
(511)8 Klass 1: tööstuses, teaduses, põllumajanduses, aianduses ja
metsanduses kasutatavad keemiatooted; töötlemata sünteesvaigud,
töötlemata plastid; värvitööstuskemikaalid; väetised; keemilised toidukonservandid; tööstuslikud kleebid.
Klass 2: sideained; lahustid; värvained; pigmendid.

Klass 3: pindaktiivsed ained; pleegitajad; aroomiained.
Klass 35: hulgikaubandusteenused (kolmandatele isikutele),
jaekaubandusteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 39: transport (veondus); keemiatoodete pakendamine
ja ladustamine.

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

Reg nr
44356
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600691
Taotl kuup
23.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

Building 7, House 5, Raspletina Street,
123060 Moscow, RU
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 33: viin.

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

Reg nr
44358
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600747
Taotl kuup
02.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, punane, pruun, oranž.
(732) Omanik: OÜ Noires HA
Pärnu mnt 160c, 11317 Tallinn, EE
(511)8 Klass 35: jaekaubandusteenused (kolmandatele isikutele), sh
Interneti vahendusel, kaupade demonstreerimine, reklaam, sh Interneti või
muu andmesidevõrgu abil, välisreklaam, reklaamtekstide publitseerimine,
müügireklaam, müügikampaaniad; turu-uuringud, kaupade demonstreerimine, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, kaubandusteabeagentuurid, poeakende kaunistamine, dekoreerimine.
Klass 43: toitlustusteenused, majutusteenused.

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

Reg nr
44357
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600714
Taotl kuup
26.05.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(591) Värvide loetelu: helepruun, beež, kollane, valge,
punane.
(732) Omanik: Closed Joint Stock Company
''Region-AM''
Building 7, House 5, Raspletina Street,
123060 Moscow, RU
(740) Esindaja: Heinu Koitel
(511)8 Klass 33: viin.

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

Reg nr
44359
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600802
Taotl kuup
13.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

AABERG
(591) Värvide loetelu: helepruun, helesinine, tumesinine,
valge, hallikassinine, punane.
(732) Omanik: Closed Joint Stock Company
''Region-AM''

(732) Omanik: Enn Peil
Liivalaia 14-314, 10118 Tallinn, EE
35: raamatupidamisteenused,
(511)8 Klass

audit, maksudokumentatsiooni koostamine; klassi 35 kuuluvad planeerimis-, nõustamis- ja konsultatsiooniteenused; sekretäriteenused.
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Reg nr
44360
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600809
Taotl kuup
13.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

TOGGL
(732) Omanik: APPRISE OÜ
Endla 69, 10615 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-,
filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja
õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,
-akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur, sh autoraadiod, CDja DVD-seadmed, diktofonid, faksiseadmed, foto-, filmi- ja videokaamerad, sh digitaalsed, magnetofonid ja videomagnetofonid, sh
digitaalsed, raadiotelefonid, sh mobiiltelefonid, telefoni automaatvastajad,
telefonikeskused; optilised, elektron- ja magnetandmekandjad, sh
salvestusega ja salvestuseta flopi- ja kompaktkettad (sh CD-d ja DVD-d),
kõvakettad, heli-, video- ja andmelindid ning -kassetid, heliplaadid;
arvutitarkvara, sh arvutimängud (nii allalaetavad kui andmekandjale
salvestatud); müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja
arvutusmasinad, infotöötlusseadmed, andmetöötlusseadmed ja arvutid, sh
personaalarvutid, sh süle- ja tahvelarvutid ning pihuarvutid, arvutitarvikud, sh printerid, klaviatuurid, elektronpliiatsid, kuvarimanused,
hiired ja hiirematid, identifitseerimiskaardid ja kaardilugejad, mikrofonid,
kuularid, kõlarid, monitorid, kuvarid, modemid, plotterid, projektsiooniseadmed; tulekustutid.
Klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; trükised ja väljaanded, sh ajakirjad, ajalehed,
infolehed, käsiraamatud, plakatid, raamatud; köitematerjal; fotod;
kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid;
kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja
näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam, sh raadio- ja TV-reklaam, trükireklaam,
välireklaam, reklaamimaterjalide ettevalmistamine ja levitamine,
reklaamipindade üürimine, veebireklaam; ärijuhtimine, sh kaubandus- ja
tööstusalane juhtimisabi ning -nõustamine, sh müügi- ja logistikaalane
ning projektijuhtimisalane konsultatsioon, ärialased konsultatsioonid,
personalijuhtimise alased konsultatsioonid, äriinfo ja -teave; kontoriteenused, sh andme- ja tekstitöötlus.
Klass 38: side, sh andme- ja kõneside, sideseadmete
rentimine.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena, sh informatsioonitehnoloogia alal; arvutiriistvara ja -tarkvara
projekteerimine ja arendus; andmete või dokumentide muundamine
füüsiliselt kujult elektroonilisele, arvuti andmebaaside taastamine,
arvutiprogrammide dubleerimine, arvutiriistvara- ja -tarkvara-alased
konsultatsioonid, nõuanded, arvutisüsteemide analüüs, arvutisüsteemide
projekteerimine, arvutitarkvara ja -riistvara ajakohastamine, arvutitarkvara
ja -riistvara hooldamine, tarkvara installeerimine, veebisaitide loomine,
majutamine ja haldamine; tööstusdisain ja tootekujundus, juriidilised
teenused.

(540)

LAMISIL UNO
(732) Omanik: NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 5: farmatseutilised, veterinaaria-

ja hügieenitarbed;
meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid;
hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid;
kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

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

Reg nr
44362
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600821
Taotl kuup
15.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

(732) Omanik: MALLINCKRODT INC.
675 McDonnell Boulevard, ST. LOUIS, MO 63134,
US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 1: tööstuses, teaduses, fotograafias, samuti põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutavad kemikaalid, kaasa
arvatud kõrge puhtusega kemikaalid, mida kasutatakse laboratooriumides,
biotehnoloogias, farmaatsias, mikroelektroonikas ja tööstuses; inimtoidu
ja ravimite tootmisel kasutatavad keemilised lisaained.
Klass 5: farmatseutilised, veterinaarsed ja sanitaarsed
preparaadid, k.a kõik annuse-vormis farmatseutilised preparaadid, nimelt
analgeetikumid kerge, keskmise ja tõsise valu raviks; tähelepanupuudulikkuse häire ja hüperaktiivsusega tähelepanupuudulikkuse häire
ravimid; ainetest sõltuvuse ravimid; unerohud; antidepressandid;
köharohud; antihistamiinikumid; kontrastained meditsiinilistes kuvamismeetodites kasutamiseks, meditsiiniliselt kasutatavad radioisotoobid.
Klass 10: kirurgilised, meditsiinilised, stomatoloogilised ja
veterinaarsed seadmed, instrumendid ja vahendid, k.a elektrilised sisestusja lisaseadmed ja nende osad meditsiinilistes kuvamismeetodites
kasutamiseks; uroloogias kasutatavad monitorid ja lauad; radioisotoopide
tekitajad, radioisotoope elueerivad ja hajutavad vahendid; radioisotoope
sisaldavad kitid meditsiiniliseks kasutamiseks, meditsiiniliste reovedelike
mahutid, endotrahhaalsed torud ja nende lisaseadmed.

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

Reg nr
44363
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600831
Taotl kuup
19.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

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

Reg nr
44361
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600817
Taotl kuup
15.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

Kohvrigalerii
Koffergalerie
(732) Omanik: Christian-Ivar Hammerbeck
Rebase 6-2, 50104 Tartu, EE
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(511)8 Klass 41:

kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine, seminaride korraldamine ja läbiviimine (koolitus); väljaõpe.

75301 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 36: kindlustus; rahalised,

finants- ja kinnis-

varatehingud.

(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(551)
(540)

Reg nr
44364
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600838
Taotl kuup
19.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007
Kollektiivkaubamärk

TALUVÕIE
(732) Omanik: MTÜ Eesti Piimaliit
J. Vilmsi 53, 10147 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 29: toiduõlid ja toidurasvad, rasvased võileivakatted.

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

Reg nr
44365
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600840
Taotl kuup
19.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

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

Reg nr
44367
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600848
Taotl kuup
20.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

(732) Omanik: OÜ JUNGENT
Paldiski mnt 11, 10137 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 35: reklaam, k.a reklaam Interneti vahendusel; kaupade
ja info jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), k.a Interneti
vahendusel; reklaammaterjalide levitamine; impordi-ekspordiagentuurid;
kaubandus- ja reklaamnäituste ning -messide korraldamine; kaupade
demonstreerimine müügi eesmärgil, k.a Internetis; elektrooniliselt
sooritatavad kaubandustehingud; müügikampaaniad; spetsialisti ärialased
konsultatsioonid; turu-uuringud; majandusprognoosid, äriinfo; kontoriteenused.

(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(181)
(442)
(591) Värvide loetelu: punane.
(732) Omanik: AS Ithal-Kraanad
Betooni põik 8, 11415 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Aivo Arula
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd; ehitustehnika
rentimine.

Klass 39: transport (veondus); transpordivahendite rentimine;
transpordi- ja tõstetööd.

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

Reg nr
44366
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600845
Taotl kuup
20.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

(540)

OJAKE
(732) Omanik: TÜ Ofros
Õpetajate 7-15, Kohtla-Järve,
31021 Ida-Viru maakond, EE
(740) Esindaja: Ljubov Kesselman
(511)8 Klass 32: vesi (joogivesi), mineraal- ja gaseervesi, lauaveed,
sh lisanditega.

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

(732) Omanik: INTRAC EESTI AS
Tartu mnt 167, Peetri küla, Rae vald,

Reg nr
44368
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600849
Taotl kuup
20.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

Reg nr
44369
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600850
Taotl kuup
20.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007
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(591) Värvide loetelu: punane.
(732) Omanik: AS Liviko
Masina 11, 10144 Tallinn, EE
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

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

Reg nr
44370
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600864
Taotl kuup
22.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

DAKA
(732) Omanik: OÜ Estarena TTV
Õismäe tee 96-39, 13513 Tallinn, EE
(511)8 Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad
ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mälestusmärgid.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse
mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost,
vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merekarbist, pärlmutrist,
sepioliidist, nende aseainetest või plastist.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha, välja arvatud
lihakonservid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili;
tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted;
toiduõlid ja toidurasvad.

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

Reg nr
44371
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600869
Taotl kuup
22.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

FlexPower
(732) Omanik: GENERAL MOTORS CORPORATION
300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US
(740) Esindaja: Olga Treufeldt
(511)8 Klass 12: mootorsõidukid.

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

Reg nr
44372
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600871
Taotl kuup
26.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

TEEARU

(732) Omanik: Tarmo Aru
Tiigi 3-18, 51003 Tartu, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont;

paigaldustööd; ehitusseadmete rent, puhastusseadmete rent, ehitiste puhastamine, tänavapuhastus, torujuhtmete ehitus ja hooldus, sõidukite hooldusjaamad,
autopesulad ja -teenindused, tee-ehitus, asfalteerimine, sillutamine,
sillaehitus, sadamaehitustööd, restaureerimine, ehitusteave, ehitiste
lammutamine.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; arhitektuur, arhitektuurikonsultatsioonid,
ehitus- ja teedeehitus- ja sillaprojekteerimine, geoloogilised uuringud,
maavarade otsingud, inseneriteenused, keskkonnakaitsealased konsultatsioonid, kvaliteedikontroll, linnaplaneerimine, maamõõtmine, mõõdistamine, materjalitestid, tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
sõidukite tehnoülevaatus, arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja
arendus; juriidilised teenused.
Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieenija iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandusja metsandusalased teenused, maastikukujundus, maastikuhooldus,
maastikuarhitektuur, muruhooldus, puudehooldus ja puukirurgia, taimlad
ja taimelavad, umbrohutõrje, haljastusteenus.

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

Reg nr
44373
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600872
Taotl kuup
26.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

(732) Omanik: Tarmo Aru
Tiigi 3-18, 51003 Tartu, EE
(740) Esindaja: Mart Enn Koppel
(511)8 Klass 37: ehitustegevus; remont;

paigaldustööd; ehitusseadmete rent, puhastusseadmete rent, ehitiste puhastamine, tänavapuhastus, torujuhtmete ehitus ja hooldus, sõidukite hooldusjaamad,
autopesulad ja -teenindused, tee-ehitus, asfalteerimine, sillutamine,
sillaehitus, sadamaehitustööd, restaureerimine, ehitusteave, ehitiste
lammutamine.
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja
projekteerimine teenusena; arhitektuur, arhitektuurikonsultatsioonid,
ehitus- ja teedeehitus- ja sillaprojekteerimine, geoloogilised uuringud,
maavarade otsingud, inseneriteenused, keskkonnakaitsealased konsultatsioonid, kvaliteedikontroll, linnaplaneerimine, maamõõtmine, mõõdistamine, materjalitestid, tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena;
sõidukite tehnoülevaatus, arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja
arendus; juriidilised teenused.
Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieenija iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandusja metsandusalased teenused, maastikukujundus, maastikuhooldus,
maastikuarhitektuur, muruhooldus, puudehooldus ja puukirurgia, taimlad
ja taimelavad, umbrohutõrje, haljastusteenus.

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

Reg nr
44374
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600875
Taotl kuup
27.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007
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(540)

Edise
(732) Omanik: OÜ ORTI PAGAR
Rakvere 12b, Jõhvi, 41532 Ida-Viru maakond, EE
(511)8 Klass 30: leiva- ja saiatooted; jahu ning muud teraviljatooted;
pagari- ja kondiitritooted; maiustused.

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

Reg nr
44375
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600878
Taotl kuup
27.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

Külamehe
(732) Omanik: OÜ ORTI PAGAR
Rakvere 12b, Jõhvi, 41532 Ida-Viru maakond, EE
(511)8 Klass 30: leiva- ja saiatooted; jahu ning muud teraviljatooted;
pagari- ja kondiitritooted; maiustused.

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

Reg nr
44376
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600892
Taotl kuup
29.06.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
01.06.2007

(540)

talukivi
Talukivi
TALUKIVI
(732) Omanik: Ikodor AS
Kärkna, 60503 Tartu maakond, EE
(511)8 Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid.

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

Reg nr
44377
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600910
Taotl kuup
04.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

FERTIMIX
(732) Omanik: Kemira GrowHow Oyj

Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, FI
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 1: kemikaalid ja väetised, mida kasutatakse

põllu-

majanduses, aianduses ja metsanduses.

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

Reg nr
44378
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600914
Taotl kuup
06.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

PAI PAGAR
(732) Omanik: TÜ ŠEIKER
Roobuka, Saku vald, 75503 Harju maakond, EE
(511)8 Klass 30: pagari- ja kondiitritooted.

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

Reg nr
44379
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600934
Taotl kuup
10.08.2004
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

NAKED
(732) Omanik: Naked Juice Co. Holdings, Inc
935 West 8th Street, Azusa, California 91702, US
(740) Esindaja: Indrek Eelmets
(511)8 Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja
toidurasvad; kalaroad, liha- ja/või köögiviljaroad, supid, köögiviljasalatid;
puuviljasalatid.
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; võileivad, pitsad, pannkoogid,
jahuroad, riisiroad, makaroniroad, tortillad.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

Klass 43: restoraniteenused (toitlustus); baariteenused;
restoran-baarid; kohvikud; iseteenindusega restoranid; kiirtoidubaarid,
bistrooteenused.

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

Reg nr
44380
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600936
Taotl kuup
13.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007
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(540)

(540)

(732) Omanik: Toffer OÜ
Risti talu, Palamuste küla, Puka vald,
67202 Valga maakond, EE
8
(511) Klass 36: kinnisvara ost, müük, vahendus, arendus, halda-

(732) Omanik: MTÜ Articum
Ugala 26, 11613 Tallinn, EE
(511)8 Klass 38: side; telesaadete edastamine;

raadiosaadete
edastamine; saadete (filmide, piltide ja helisalvestiste) edastamine
interneti teel; info ja kuvaedastus arvuti abil; kaabellevi, telefoniside ja
arvutiside.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja
kultuurialane tegevus; raadio- ja teleprogrammide valmistamine,
produtseerimine; filmide ja helisalvestiste valmistamine, produtseerimine;
videolindile ja digitaalsele andmekandjale salvestamine; kursuste ja
seminaride korraldamine; koolitus ja praktiline väljaõpe; side; telesaadete
edastamine; raadiosaadete edastamine; saadete (filmide, piltide ja
helisalvestiste) edastamine interneti teel; koolituste korraldamine interneti
teel; info ja kuvaedastus arvuti abil; kaabellevi, telefoniside ja arvutiside;
kirjastamine.

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

Reg nr
44381
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600961
Taotl kuup
01.05.2004
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

UPS ROUTENET
(732) Omanik: United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328,
US
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; ärinõus-

mine ja rentimine, hooldus ja korrashoid, koristusteenus, haljastustööd.
Klass 37: elektri-, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitööd, kodumasinate montaaž, hooldus, remont, ehitus, siseviimistlus, torulukksepatööd, torujuhtmete ehitus ja hooldus, elektriseadmete montaaž ja parandus, mööbli ja sisustuse montaaž ja demontaaž.

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

Reg nr
44383
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200601033
Taotl kuup
07.08.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

OZOFTA
(732) Omanik: Alcon, Inc.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 5: oftalmilised farmatseutilised preparaadid.

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

Reg nr
44384
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200601034
Taotl kuup
07.08.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(540)

ELAZOP

tamise teenused.

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

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

Reg nr
44382
Reg kuup
04.10.2007
Taotl nr
M200600985
Taotl kuup
28.07.2006
Kehtivuse lõppemise kuup 04.10.2017
Avaldam kuup
02.07.2007

(732) Omanik: Alcon, Inc.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH
(740) Esindaja: Villu Pavelts
(511)8 Klass 5: oftalmilised farmatseutilised preparaadid.
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IV. REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED VÕI PARANDUSED
KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE

(111)
07401
07779
08423
08596
08653
08654
08964
09325
09676
11486
11783
13332
13754
22956
24086

(181)
30.12.2017
04.11.2017
25.11.2017
16.10.2017
28.12.2017
28.12.2017
10.09.2017
03.11.2017
24.08.2017
08.09.2018
16.11.2017
21.10.2017
17.11.2017
26.03.2017
14.08.2017

24132
24222
24229
24259
24260
24293
24351
24353
24429
24430
24453
24454
24458
24459
24467

22.08.2017
02.09.2017
02.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
22.09.2017

24527
24532
24533
24555
24671
24689
24690
24728
24761
24843
24860
24866
24870
24878
24947

22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
29.09.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
27.10.2017
05.11.2017
14.11.2017
19.11.2017
19.11.2017
19.11.2017
19.11.2017
15.12.2017

24977
25008
25035
25091
25183
25218
25249
25345
25429
25597
25887
25968
26231
26232
26462

16.12.2017
17.12.2017
18.12.2017
19.01.2018
03.02.2018
11.02.2018
17.02.2018
23.03.2018
27.03.2018
23.04.2018
28.05.2018
10.06.2018
26.06.2018
26.06.2018
28.08.2018

KAUBAMÄRGI LITSENTSIMINE
Reg nr:
Litsentsisaaja:
Litsentsi iseloom ja ulatus:
Litsentsi tähtaeg:
Registrikande jõustumise kuupäev:

Reg nr:
Litsentsisaaja:
Litsentsi iseloom ja ulatus:
Litsentsi tähtaeg:
Registrikande jõustumise kuupäev:

37493
AMPLICO Life First American - Polish Life Insurance and Reinsurance Company
JSC, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, EE
õigus kasutada kaubamärki reg nr 37493 lihtlitsentsi alusel
leping on sõlmitud tähtajatuna
01.10.2007

37494
AMPLICO Life First American - Polish Life Insurance and Reinsurance Company
JSC, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, EE
õigus kasutada kaubamärki reg nr 37494 lihtlitsentsi alusel
leping on sõlmitud tähtajatuna
01.10.2007

KAUBAMÄRGI PANTIMINE

Reg nr:
17278, 34430, 34431, 34432, 34433, 34444, 21396, 31090, 37356, 31833
Pandipidaja:
AS SEB Eesti Ühispank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, EE
Pandi rahalise väärtuse suurus:
4 000 000 EEK (neli miljonit krooni)
Pandiga tagatud nõude suurus:
43 100 000 EUR (nelikümmend kolm miljonit ükssada tuhat eurot)
Täitmise tähtaeg:
25.09.2012
Registerpandi järjekoht:
esimene
Kaubamärkidele registerpandi seadmise leping ja asjaõigusleping sõlmitud 25.09.2007
Registrikande jõustumise kuupäev:
05.10.2007
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KAUBAMÄRGI VÕÕRANDAMINE
Reg nr

Uus omanik

Registrikande
jõustumise
kuupäev

07911

OÜ PTK Avers, Puhangu 87-7, 10316 Tallinn, EE

02.10.2007

09577

Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstr. 60, 8005 Zürich, CH

28.09.2007

23826

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

23844

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

24866

SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 92110 Clichy, FR

28.09.2007

25342

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

25953

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

26003

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

26278

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

26344

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

26585

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

28379

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

28839,
28840

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

29101,
29102

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

29728

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

29736

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

31019

Eesti Tarbijateühistute Keskühistu, Kalda 7c, 11625 Tallinn, EE

02.10.2007

31529

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

32470

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

20.09.2007

33219

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

35263

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

35274

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

35286

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

35976

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

36638

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

37084

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

37351,
37352

Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19A, P.O. Box 1081, FIN-00101 Helsinki, FI

03.10.2007

39238

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

39241

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

39515

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

20.09.2007
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Reg nr

Uus omanik

Registrikande
jõustumise
kuupäev

40998

Peeter Toomsoo, Rohuneeme mnt 84-4, Püünsi küla, Viimsi vald, 74001 Harju maakond,
EE

19.09.2007

41707,
41708

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

42853

OÜ Ravel & Paris, Suur-Sepa tee 2-9, Viimsi, 74001 Harju maakond, EE

01.10.2007

42989

Andres Pihor, Tasuja 11, Tabasalu, 76901 Harju maakond, EE

20.09.2007

43131

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

20.09.2007

43215,
43216

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

20.09.2007

43221

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

20.09.2007

43722

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

43900

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

4390643911

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

43981,
43982

TERE AS, Pärnu mnt 139E, 11317 Tallinn, EE

17.09.2007

KAUBAMÄRGI ÜLEMINEK
Reg nr

Uus omanik

Registrikande
jõustumise
kuupäev

07860

V&S Finland Oy, Panuntie 4, FI-00610 Helsinki, FI

01.10.2007

08148

V&S Finland Oy, Panuntie 4, FI-00610 Helsinki, FI

01.10.2007

22956

Hansa Music Entertainment GmbH, Wittelsbacher Strasse 18, D-10707 Berlin, DE

04.10.2007

27237,
27238

V&S Finland Oy, Panuntie 4, FI-00610 Helsinki, FI

01.10.2007

30203,
30204

V&S Finland Oy, Panuntie 4, FI-00610 Helsinki, FI

01.10.2007

35307

Lycos, Inc., 100 Fifth Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, US

27.09.2007

38267

V&S Finland Oy, Panuntie 4, FI-00610 Helsinki, FI

01.10.2007

MUUD REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED
Reg nr

Muudetud andmed

Registrikande
jõustumise
kuupäev

10047

Schlumberger Ltd., 5599 San Felipe, Houston, TX 77056-2720, US

18.09.2007

11783

MICYS COMPANY S.P.A., Via Andrea Appiani 25, 20052 Monza, Milan, IT

08.10.2007
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11842

COVIDIEN AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, CH

18.09.2007

11844,
11845

COVIDIEN AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, CH

18.09.2007

1184711849

COVIDIEN AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, CH

18.09.2007

12874

SEMINVEST INVESTMENTS B.V., Baronielaan 139, 4818 PD Breda, NL

18.09.2007

13004

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

13332

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, IT

03.10.2007

13927

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

14385

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

15184

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

15253

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

15584

TIGER Coatings GmbH & Co. KG, 36, Negrellistraße, A-4600 Wels, AT

27.09.2007

15610,
15611

TIGER Coatings GmbH & Co. KG, 36, Negrellistraße, A-4600 Wels, AT

27.09.2007

15707

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

20859

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

23963

Spirits Product International Intellectual Property B.V., 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

24132

Vent-Axia Limited, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9YX, GB

02.10.2007

24229

Bertelsmann Music Group LLC, 1745 Broadway, New York, New York 10019, US

14.09.2007

24347

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

24351

AS VEKKER, Kopli 103, 10503 Tallinn, EE

17.09.2007

24429

Dutch Stubbe Tobacco B.V., p/a Plasstraat 6, 8980 Zonnebeke, BE

19.09.2007

24527

NOKIAN TYRES PLC, Pirkkalaistie, 37100 Nokia, FI

14.09.2007

24689,
24690

Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11-15, 92318 Neumarkt, DE

14.09.2007

24728

FORMO METALLMÖÖBLI OÜ, Pärnu mnt 160c, 11317 Tallinn, EE

03.10.2007

24947

ROBOT COUPE SNC, 18 rue Clément Viénot, 94300 Vincennes, FR

02.10.2007
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25008

Tehalit GmbH, Seebergstraße 37, 67716 Heltersberg, DE

08.10.2007

25183

ALTADIS LUXEMBOURG S.A., 67 Rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, LU

19.09.2007

25887

Nordea Finance Finland Ltd, Nihtisillantie 3, 02360 Espoo, FI

25.09.2007

28000,
28001

SAMPO OYJ, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki, FI

17.09.2007

2851428516

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

28621

PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, PL

03.10.2007

2954229544

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

29630

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

29702

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

30927

Spirits Product International Intellectual Property B.V., 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

31373,
31374

SEMINVEST INVESTMENTS B.V., Baronielaan 139, 4818 PD Breda, NL

18.09.2007

31580

TIGER Coatings GmbH & Co. KG, 36, Negrellistraße, A-4600 Wels, AT

27.09.2007

33024,
33025

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

33711

Santa Monica Networks Group OÜ, Tartu mnt 63, 10115 Tallinn, EE

27.09.2007

35199,
35200

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

35587

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

35613

PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, PL

03.10.2007

37139

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

3725437256

OÜ Kikas Kaubandus, Saha tee 8a, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond, EE

05.10.2007

37498,
37499

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

37573

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

38323

OÜ Kikas Kaubandus, Saha tee 8a, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond, EE

05.10.2007

38330

OÜ Kikas Kaubandus, Saha tee 8a, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond, EE

05.10.2007

38485

Natur Care International in Gothenburg AB, Ånghammargatan 4, 72133 Västerås, SE

03.10.2007
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39492

Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great Northern Way, Vancouver,
British Columbia V5T 4T5, CA

03.10.2007

39532

Spirits Product International Intellectual Property B.V., 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

40033,
40034

Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great Northern Way, Vancouver,
British Columbia V5T 4T5, CA

03.10.2007

40146,
40147

Spirits Product International Intellectual Property B.V., 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

40334

Spirits Product International Intellectual Property B.V., 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

40893

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

4091340915

Spirits Product International Intellectual Property B.V., 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

40953

Closed Joint Stock Company “Industrial Association “Konti””, Shevchenko blvd., 6/b,
83100 Donetsk, UA

08.10.2007

41662

Closed Joint Stock Company “Industrial Association “Konti””, Shevchenko blvd., 6/b,
83100 Donetsk, UA

08.10.2007

42151

OÜ Kikas Kaubandus, Saha tee 8a, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond, EE

05.10.2007

43150

Spirits Product International Intellectual Property B.V., 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

43338,
43339

Spirits International B.V., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg, LU

26.09.2007

44155

OÜ Kõo Agro, Kõo küla, Kõo vald, 70501 Viljandi maakond, EE

27.09.2007

24866

Klass 16: paber ja pabertooted, papp ja papptooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitooted, ajalehed ja
perioodika, raamatud; raamatuköitematerjalid; fotod; kirjatarbed, kleepmaterjalid (kantseleitarbed); kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a mööbel), nimelt klammerdajad, perforaatorid, kustutuskummid, liimid, kirjutustahvlimarkerid,
täitepliiatsid, viltpliiatsid, ülejoonijad, värvipliiatsid, pliiatsid, sulepead, täitesulepead, pastapliiatsid; juhend- ja
õppevahendid (v.a aparatuur); mängukaardid; trükitüübid ja -klišeed (stereotüübid).

28.09.2007

25008

Klass 6: metalltorud kaabli ja elektrisüsteemide paigaldamiseks; klassi 6 kuuluvad seadmed, mis on ette nähtud

08.10.2007

kaabli ja kaablitorude sisestamiseks ja teised abielektriseadmed, näiteks lülitid ja elektripesad, sh kõik, mis on ette
nähtud lülitite süsteemi ja lülitite kombinatsioonide moodustamiseks; klassi 6 kuuluvad seadmed tootmis-,
administratiiv- ja eluhoonete seadistamiseks, näiteks seinapealsed ja laealused kanalid; klassi 6 kuuluvad seadmed
vertikaalsetele, lae juurde viivatele kanalitele; juhtmehoidjad, katteplaadid, kinnitusdetailid, metallid, mida
kasutatakse kaablitorudes või kaablitorude ja elektriseadmete kõrval; profiilmetallid akende ja uste valmistamiseks,
samuti kattematerjalide valmistamiseks, fassaadielementide ja kardinakarpide valmistamiseks; garnituurid ja
profiilmetallid konstruktsioonide tugevdamise jaoks; metall-lehtrid eelmainitud profiilmetallide jaoks, seina-ankurkinnitid.
Klass 17: isoleerainetest torud kaabli ja elektrisüsteemide paigaldamiseks ning klassi 17 kuuluvad seadmed kaablite
ja elektrijuhtmete sisestamiseks ja teised abielektriseadmed, näiteks lülitid ja elektripesad, sh kõik, mis on ette nähtud
lülitite süsteemi ja lülitite kombinatsioonide moodustamiseks; klassi 17 kuuluvad seadmed tootmis-, administratiivja eluhoonete seadistamiseks, näiteks seinapealsed ja laealused kanalid, klassi 17 kuuluvad seadmed vertikaalsetele,
lae juurde viivatele kanalitele; juhtmehoidjad, katteplaadid, kinnitusdetailid, isoleerained kasutamiseks kaablitorudes
või kaablitorude ja elektriseadmete kõrval; profiilplastid akende ja uste valmistamiseks, samuti kattematerjalide ning
fassaadielementide ja kardinakarpide valmistamiseks; garnituurid ja profiilplastid konstruktsioonide tugevdamiseks;
tihendusmaterjalid ja hermeetilised vahendid klaasidele, plastikust tugiplokid ja lehtrid eelmainitud profiilidele;
seina-ankurkinnitid.
Klass 19: profiildetailid, nimelt katteplaadid.
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Registrikande
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07401

Raivo Koitel

13.09.2007

32470

Villu Pavelts

20.09.2007

07860

Urmas Kauler

01.10.2007

35613

Urmas Kernu

03.10.2007

08148

Urmas Kauler

01.10.2007

Mari Toomsoo

05.10.2007

11842

Villu Pavelts

18.09.2007

3725437256

11844,
11845

Villu Pavelts

18.09.2007

37351,
37352

Tarmo Rosman

03.10.2007

1184711849

Villu Pavelts

18.09.2007

38267

Urmas Kauler

01.10.2007

38323

Mari Toomsoo

05.10.2007

13332

Urmas Kernu

03.10.2007

38330

Mari Toomsoo

05.10.2007

24293

Villu Pavelts

08.10.2007

39515

Villu Pavelts

20.09.2007

24429

Raivo Koitel

19.09.2007

42151

Mari Toomsoo

05.10.2007

24947

Urmas Kauler

02.10.2007

43131

Villu Pavelts

20.09.2007

25968

Urmas Kauler

19.09.2007

Villu Pavelts

20.09.2007

27237,
27238

Urmas Kauler

01.10.2007

43215,
43216
43221

Villu Pavelts

20.09.2007

28621

Urmas Kernu

03.10.2007

44155

esindaja andmed kustutatud

27.09.2007

30203,
30204

Urmas Kauler

01.10.2007

44196

Urmas Kernu

14.09.2007

31019

Almar Sehver

02.10.2007

KAUBAMÄRGITUNNISTUSE DUPLIKAADI VÄLJAANDMINE
Reg nr

40890

Kaubamärgitunnistuse duplikaadi
väljaandmise kuupäev

03.10.2007

KAUBAMÄRGI KUSTUTAMINE REGISTRIST
“Kaubamärgiseaduse” paragrahvi 51 lõike 1 alusel on registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:
Reg nr

06719
09159
09395
09793
10140
10577
10903
12204
13008
13160

Kustutamise jõustumise
kuupäev

27.03.2007
13.03.2007
06.03.2007
27.03.2007
24.03.2007
02.03.2007
11.03.2007
23.03.2007
06.03.2007
08.03.2007

13333
13643
13965
22216
22217
22218
22219
22220
22221
22222

30.03.2007
30.03.2007
25.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007

22223
22225
22226
22227
22228
22230
22231
22232
22233
22235

04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
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22236
22237
22239
22241
22243
22245
22247
22248
22249
22257
22264
22269
22272
22274
22275
22276
22278
22281
22285
22286
22289
22292
22293
22294
22295
22297
22299
22309
22310
22318
22322
22323
22324
22325
22326
22327
22341
22343
22344
22345
22346
22354
22358
22360
22361
22362
22363
22365
22366
22367
22370
22371
22372
22373
22376
22377
22378
22381

Kustutamise jõustumise
kuupäev

04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007

22384
22385
22386
22387
22388
22389
22390
22396
22397
22398
22400
22402
22413
22414
22416
22417
22421
22423
22424
22426
22428
22430
22433
22434
22435
22436
22438
22439
22440
22441
22442
22443
22444
22445
22446
22448
22449
22450
22451
22453
22456
22457
22458
22465
22466
22467
22468
22469
22471
22473
22476
22477
22479
22483
22493
22495
22496
22498

12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007

22499
22500
22501
22503
22508
22510
22511
22512
22513
22514
22520
22521
22524
22525
22526
22527
22529
22530
22533
22539
22541
22542
22545
22546
22547
22550
22551
22553
22555
22557
22558
22559
22560
22562
22568
22569
22571
22574
22575
22576
22577
22578
22579
22582
22583
22584
22585
22586
22588
22589
22590
22593
22597
22598
22602
22603
22606
22607

21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
21.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
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22608
22609
22612
22614
22616
22631
22632
22633
22635
22636
22637
22641
22650
22651
22654
22657
22659
22660
22663
22666
22667
22671
22672
22673
22674
22677
22680
22682
22685
22686
22688
22690
22692
22693
22694
22695
22696
22697
22701
22702
22703
22708

Kustutamise jõustumise
kuupäev

26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007

22711
22712
22713
22718
22719
22720
22721
22722
22723
22725
22726
22727
22729
22734
22735
22737
22738
22745
22746
22747
22748
22749
22752
22753
22755
22757
22776
22779
22780
22781
22782
22785
22787
22788
22790
22795
22796
22801
22802
22803
22806
22807

04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007

22808
22809
22811
22813
22815
22818
22819
22820
22821
22822
22823
22829
22831
22840
22868
22869
22873
22875
22876
22877
22878
22880
22881
22887
22889
22898
22899
22900
22907
22910
22912
22914
22916
22917
22919
22920
22921
22933
22943
22952
22954
35732

17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
18.03.2007
18.03.2007
18.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
27.02.2007
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VI. KAUBAMÄRGIALASED ÕIGUSAKTID JA MUU INFO
RIIKLIKUS PATENDIVOLINIKE REGISTRIS REGISTREERITUD PATENDIVOLINIKE NIMEKIRI
(seisuga 18. september 2007)
Register on asutatud 1. septembril 2001. a Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2001. a määrusega nr 271 “Riikliku
patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (RT I 2001, 70, 426) patendivoliniku seaduse § 21 alusel
(RT I 2001, 27, 151).

TEGEVUSVALDKOND: KAUBAMÄRK, TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS JA GEOGRAAFILINE TÄHIS

Arno ANIJALG

OÜ USTERVALL
Kivi 21-6
51009 Tartu
pk 21, 50002 Tartu
telefon: 744 1980
telefaks: 744 1785
e-post: anijalg@ustervall.ee
http://www.ustervall.ee
võõrkeeled: saksa, vene

Aivo ARULA

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Tähe 94
50107 Tartu
telefon: 738 3051
telefaks: 738 3055
e-post: info@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Martina
BÖCKLER-LORVI

Juhan HÄMMALOV

OÜ Intels
Riia 11-3
51010 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intelses@estpak.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene

Uno JÄÄGER

Inseneribüroo Uneko OÜ
Rüütli 51a, 80010 Pärnu
telefon: 447 1021
telefaks: 447 1001
GSM:
515 1844
e-post: uno@estpak.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene

Sirje KAHU

OÜ USTERVALL
Kivi 21-6
51009 Tartu
pk 21, 50002 Tartu
telefon: 744 1980
telefaks: 744 1785
e-post: skahu@ustervall.ee
http://www.ustervall.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Lembit KALEV

Patendibüroo ROOSILLA OÜ
Järveotsa tee 39-61
13520 Tallinn
telefon: 657 5381
telefaks: 657 5381
GSM:
511 9951
e-post: roosilla@roosilla.ee
http://www.roosilla.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Anneli KANG

OÜ Synest
pk 977, 13402 Tallinn
telefon: 660 9786
telefaks: 660 9787
e-post: anneli@synest.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene,
prantsuse, soome, rootsi

OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, soome

Indrek EELMETS

OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome

Alla HÄMMALOV

OÜ Intels
Riia 11-3
51010 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intelses@estpak.ee
võõrkeeled: inglise, poola, vene
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Urmas KAULER

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: kauler@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome

Mart Enn KOPPEL

Patendibüroo Koppel OÜ
Kajaka 4-10
11317 Tallinn
telefon: 677 4136
telefaks: 677 4138
e-post: info@koppelpb.com
http://www.koppelpb.com
võõrkeeled: inglise, vene, soome

Urmas KERNU

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

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

Kalev KÄOSAAR

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Peterburi tee 46
11415 Tallinn
telefon: 637 9484
telefaks: 637 9485
e-post: kalev.kaosaar@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Reet MAASIKAMÄE

OÜ Kaitsepurus
Mulla 4-3
10611 Tallinn
telefon: 673 9097, 633 2798
telefaks: 677 4844
e-post: purus@online.ee
purus@hot.ee
http://www.hot.ee/purus/
võõrkeeled: inglise, vene

Raivo MATSOO

RM Hirvela Patendibüroo OÜ
Saku 15, 11314 Tallinn
telefon: 614 0816
telefaks: 614 0818
e-post: hirvela@hirvela.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Ljubov 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, 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
Heinu KOITEL

Raivo KOITEL

Patendi- & Kaubamärgibüroo
Koitel OÜ
Tartu mnt 65
10115 Tallinn
pk 1759, 10902 Tallinn
telefon: 603 3260
telefaks: 603 3261
e-post: koitel@koitel.ee
http://www.koitel.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene
Patendi- & Kaubamärgibüroo
Koitel OÜ
Tartu mnt 65
10115 Tallinn
pk 1759, 10902 Tallinn
telefon: 603 3260
telefaks: 603 3261
e-post: koitel@koitel.ee
http://www.koitel.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene
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Elle MELLIK

AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Jaak OSTRAT

OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, saksa,
soome, vene

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

Villu PAVELTS

OÜ LASVET
Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
pk 3136, 10505 Tallinn
telefon: 640 6600
telefaks: 640 6604
e-post: lasvet@lasvet.ee
http://www.lasvet.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene

Toom PUNGAS

OÜ Synest
pk 977, 13402 Tallinn
telefon: 660 9786
telefaks: 660 9787
e-post: toom@synest.ee
võõrkeeled: inglise, saksa,
soome, vene

Kaie PUUR

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Tähe 94
50107 Tartu
telefon: 738 3051
telefaks: 738 3055
e-post: info@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Riina PÄRN

OÜ Intels
Riia 11-3
51010 Tartu
telefon: 742 0401
telefaks: 742 0326
e-post: intelses@estpak.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Tarmo ROSMAN

Rosman ja Partnerid OÜ
pk 652, 12602 Tallinn
telefon: 656 1450
telefaks: 656 1450
e-post: tarman@cc.ttu.ee
võõrkeeled: saksa, inglise, ungari,
vene

Arvo SALUMÄE

OÜ Amende Patendibüroo
Raua 65
10152 Tallinn
telefon: 648 6125
telefaks: 641 0174
e-post: amende@hot.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, soome,
vene

Ott MOORLAT

Anfia MORNA

Tõnu NELSAS

Jüri OLT

OÜ Moorlat & Ko
Patendibüroo
pk 723, 12902 Tallinn
telefon: 655 0450, 654 2844
telefaks: 654 2844
e-post: ott.moorlat@moorlat.ee
http://www.moorlat.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: morna@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome

Patendibüroo Käosaar & Co
OÜ
Tähe 94, 50107 Tartu
telefon: 738 3051
telefaks: 738 3055
e-post: info@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, saksa,
soome, vene
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Almar SEHVER

AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
telefaks: 660 5912
e-post: aaa@aaa.ee
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Harald TEHVER

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: tehver@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene

Mari TOOMSOO

OÜ Advokaadibüroo Raidla &
Partnerid
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
telefon: 640 7170
telefaks: 640 7171
e-post: email@ raidla.ee
http:// www.raidla.ee
võõrkeeled: inglise, soome
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Olga TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: olga@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Enn URGAS

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon: 640 3109
telefaks: 640 3105
e-post: urgas@turvaja.ee
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene

Juta-Maris UUSTALU OÜ Amende Patendibüroo
Raua 65
10152 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 18 September 2007)
Register is established on September 1st 2001
FIELD OF ACTIVITY: TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Arno ANIJALG

Aivo ARULA

Martina
BÖCKLER-LORVI

USTERVALL Ltd.
Kivi 21-6
51009 Tartu, Estonia
P.O. Box 21
50002 Tartu, Estonia
Phone: +372 744 1980
Fax:
+372 744 1785
E-mail: anijalg@ustervall.ee
Http://www.ustervall.ee
German, Russian, Estonian

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

Juhan HÄMMALOV

Intels Ltd.
Riia Str. 11-3
51010 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intelses@estpak.ee
English, German, Russian,
Estonian

Uno JÄÄGER

Inseneribüroo Uneko Ltd.
Rüütli 51a
80010 Pärnu, Estonia
Phone: +372 447 1021
Fax:
+372 447 1001
GSM: +372 515 1844
E-mail: uno@estpak.ee
English, Finnish, Russian,
Estonian

Sirje KAHU

USTERVALL Ltd.
Kivi 21-6
51009 Tartu, Estonia
P.O. Box 21
50002 Tartu, Estonia
Phone: +372 744 1980
Fax:
+372 744 1785
E-mail: skahu@ustervall.ee
Http://www.ustervall.ee
English, Russian, Estonian

Lembit KALEV

Patent Bureau ROOSILLA
Ltd.
Järveotsa Road 39-61
13520 Tallinn, Estonia
Phone: +372 657 5381
Fax:
+372 657 5381
GSM: +372 511 9951
E-mail: roosilla@roosilla.ee
Http://www.roosilla.ee
English, Russian, Estonian

Anneli KANG

Synest Ltd.
P.O. Box 977
13402 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 9786
Fax:
+372 660 9787
E-mail: anneli@synest.ee
English, German, Russian,
French, Finnish, Swedish,
Estonian

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

Indrek EELMETS

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

Alla HÄMMALOV

Intels Ltd.
Riia Str. 11-3
51010 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intelses@estpak.ee
English, Polish, Russian,
Estonian
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Urmas KAULER

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: kauler@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, Russian, Finnish,
Estonian

Urmas KERNU

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

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

Ljubov KESSELMAN

Heinu KOITEL

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

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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Raivo KOITEL

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

Mart Enn KOPPEL

Patent Bureau Koppel
Kajaka 4-10
11317 Tallinn, Estonia
Phone: +372 677 4136
Fax:
+372 677 4138
E-mail: info@koppelpb.com
Http://www.koppelpb.com
English, Russian, Finnish,
Estonian

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

Jüri KÄOSAAR

Patent Agency Käosaar & Co
Tähe Str. 94
50107 Tartu, Estonia
Phone: +372 738 3051
Fax:
+372 738 3055
E-mail: info@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Estonian

Kalev KÄOSAAR

Patent Agency Käosaar & Co
Peterburi Road 46
11415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 637 9484
Fax:
+372 637 9485
E-mail:
kalev.kaosaar@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Estonian
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Patent Bureau Kaitsepurus
Ltd.
Mulla Str. 4-3
10611 Tallinn, Estonia
Phone: +372 673 9097
+372 633 2798
Fax:
+372 677 4844
E-mail: purus@online.ee
purus@hot.ee
Http://www.hot.ee/purus/
English, Russian, Estonian

Raivo MATSOO

RM Hirvela Patent Bureau
Ltd
Saku 15, 11314 Tallinn, Estonia
Phone: +372 614 0816
Fax:
+372 614 0818
E-mail: hirvela@hirvela.ee
English, Russian, Estonian

Elle MELLIK

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, Russian, Estonian

Lembit MITT

Ott MOORLAT

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, Russian, Estonian

Moorlat & Co Ltd.
Patent Bureau
P.O. Box 723
12902 Tallinn, Estonia
Phone: +372 655 0450
+372 654 2844
Fax:
+372 654 2844
E-mail: ott.moorlat@moorlat.ee
Http://www.moorlat.ee
English, Russian, Estonian
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Anfia MORNA

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: morna@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, Russian, Estonian

Tõnu NELSAS

AAA Legal Services
Tartu Road 16
10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 5910
+372 660 5911
Fax:
+372 660 5912
E-mail: aaa@aaa.ee
Http://www.aaa.ee
English, Russian, Finnish,
Estonian

Jüri OLT

Patent Agency Käosaar & Co
Tähe Str. 94
50107 Tartu, Estonia
Phone: +372 738 3051
Fax:
+372 738 3055
E-mail: info@kaosaar.ee
Http://www.kaosaar.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

Jaak OSTRAT

Lasvet Ltd.
P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 6600
Fax:
+372 640 6604
E-mail: lasvet@lasvet.ee
Http://www.lasvet.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

Villu PAVELTS

Lasvet Ltd.
P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 6600
Fax:
+372 640 6604
E-mail: lasvet@lasvet.ee
Http://www.lasvet.ee
English, Finnish, Russian,
Estonian

Toom PUNGAS

Synest Ltd.
P.O. Box 977
13402 Tallinn, Estonia
Phone: +372 660 9786
Fax:
+372 660 9787
E-mail: toom@synest.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian
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Kaie PUUR

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

Riina PÄRN

Intels Ltd.
Riia Str. 11-3
51010 Tartu, Estonia
Phone: +372 742 0401
Fax:
+372 742 0326
E-mail: intelses@estpak.ee
English, Russian,
Estonian

Tarmo ROSMAN

Arvo SALUMÄE

Almar SEHVER

Rosman and Partners Ltd.
P.O. Box 652
12602 Tallinn, Estonia
Phone: +372 656 1450
Fax:
+372 656 1450
E-mail: tarman@cc.ttu.ee
German, English, Hungarian,
Russian, Estonian

AMENDE Patent Agency
Ltd.
Raua 65, 10152 Tallinn, Estonia
Phone: +372 648 6125
Fax:
+372 641 0174
E-mail: amende@hot.ee
English, German, Finnish,
Russian, Estonian

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: tehver@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, German, Russian,
Estonian

Mari TOOMSOO

RAIDLA & PARTNERS
Roosikrantsi 2
10119 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 7170
Fax: +372 640 7171
E-mail: email@ raidla.ee
Http:// www.raidla.ee
English, Finnish, Estonian

Olga TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: olga@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, Russian, Estonian

Enn URGAS

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
10118 Tallinn, Estonia
Phone: +372 640 3109
Fax:
+372 640 3105
E-mail: urgas@turvaja.ee
Http://www.turvaja.ee
English, Russian, Estonian

Juta-Maris UUSTALU AMENDE Patent Agency
Ltd.
Raua 65, 10152 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

M200400703
M200401261
M200500104
M200501056
M200501367
M200501698
M200600270
M200600333
M200600365
M200600504
M200600508
M200600806
M200600807
M200600808
M200600813
M200600990

M200600991
M200601003
M200601026
M200601029
M200601030
M200601102
M200601107
M200601111
M200601120
M200601121
M200601122
M200601127
M200601130
M200601131
M200601135
M200601136

M200601137
M200601147
M200601153
M200601154
M200601202
M200601203
M200601206
M200601208
M200601209
M200601210
M200601211
M200601212
M200601214
M200601216
M200601226
M200601227

M200601228
M200601231
M200601233
M200601234
M200601251
M200601252
M200601253
M200601254
M200601255
M200601256
M200601257
M200601259
M200601262
M200601265
M200601266
M200601268

M200601269
M200601270
M200601272
M200601274
M200601276
M200601277
M200601282
M200601283
M200601284
M200601287
M200601288
M200601291
M200601293
M200601294
M200601295
M200601296

M200601298
M200601301
M200601302
M200601353
M200601356
M200601362
M200601363
M200601365
M200601368
M200601370
M200601371
M200601377
M200601388
M200601390
M200601391
M200601392

M200601396
M200601398
M200601399
M200601407
M200601408
M200601410
M200601411
M200601438
M200601449
M200601450

AVALDATUD RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE
TEADETE NUMBRILINE LOEND
197858
316868
316886
320440
353100
416086
424050
498335
521573
523395
549433
562300
575649
623955
627386
639202
644430A
646991
647401
660106
663006
709244
714230

717129
718174
720968
730857
732812
744194
748873
752995
778550
789794
790400
799319
802746
802748
804781
805096
807105
813519
820014
829714
830855
843785
864141

870340
870477
872827
875261
879137
882724
883804
886341
886397
890910
891126
891131
891308
891671
892351
893119
893169
893347
893423
894003
894468
895603
895889

900868
900901
900905
900928
900972
901020
901028
901077
901877
902194
902195
902230
902671
902677
902698
902748
902811
902824
902851
902913
903004
903042
903057

896184
896290
896562
896739
896768
897051
898000
898014
898272
898580
898887
898919
899146
899169
899222
899279
899926
900688
900692
900827
900830
900833
900856

903082
903085
903176
903202
903213
903228
903244
903245
903246
903315
903329
903331
903334
903361
903433
903481
903482
903606
903666
903701
903722
903724
903729

903730
903741
903772
903804
903813
903814
903844
903846
903847
903848
903887
903911
903912
903922
903923
903924
903937
904000
904117
904133
904163
904169
904220

904260
904412
904417
904477
904492
904531
904630
904640
904691
904710
904726
904728
904729
904763
904793
904798
904832
904890
904891
904896
904912
904913
904930

904969
904971
904975
904990
904997
905011
905878
906068
906077
906082
906130
906210
906299
906365
906423
906424
906517
906519
906532

REGISTREERITUD KAUBAMÄRKIDE REGISTREERIMISE TAOTLUSTE
NUMBRILINE LOEND
Taotl nr
M200100545
M200300487
M200301499
M200400452
M200400454
M200401242
M200401791
M200401792
M200500263
M200500336
M200501355
M200501610
M200600173
M200600225
M200600243
M200600358
M200600360
M200600361
M200600363
M200600364
M200600366
M200600396
M200600448

Reg nr
44341
44342
44295
44343
44344
44296
44297
44298
44345
44346
44347
44348
44349
44350
44351
44299
44300
44301
44302
44303
44304
44305
44306

M200600482
M200600606
M200600612
M200600676
M200600677
M200600691
M200600706
M200600714
M200600726
M200600729
M200600747
M200600799
M200600801
M200600802
M200600809
M200600817
M200600819
M200600821
M200600831
M200600838
M200600840
M200600845
M200600848

44307
44352
44353
44354
44355
44356
44308
44357
44309
44310
44358
44311
44312
44359
44360
44361
44313
44362
44363
44364
44365
44366
44367

M200600849
M200600850
M200600864
M200600869
M200600871
M200600872
M200600873
M200600875
M200600878
M200600883
M200600892
M200600910
M200600911
M200600914
M200600916
M200600934
M200600936
M200600937
M200600946
M200600947
M200600948
M200600953
M200600956

44368
44369
44370
44371
44372
44373
44314
44374
44375
44315
44376
44377
44316
44378
44317
44379
44380
44318
44319
44320
44321
44322
44323

M200600957
M200600958
M200600961
M200600974
M200600977
M200600985
M200600987
M200600988
M200600993
M200600994
M200600995
M200600996
M200600997
M200600998
M200600999
M200601005
M200601012
M200601033
M200601034
M200601048
M200601050

44324
44325
44381
44326
44327
44382
44328
44329
44330
44331
44332
44333
44334
44335
44336
44337
44338
44383
44384
44339
44340

