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LU

Luksemburg
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Suriname
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Bosnia

saared

LV

Läti

SS

Lõuna-Sudaan
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jaHertsegoviina

(EPO)

(Malviini)

LC

Saint Helena, Ascension

ja Tristan da Cunha

Barbados
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Fääri saared

LY

Liibüa
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BD

Bangladesh

FR
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MA
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SV

El Salvador

BE

Belgia
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Sint Maarten (Hollandi

BF

Burkina Faso
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Ühendkuningriik

MD

Moldova

BG

Bulgaaria

(Suurbritannia)

ME

Montenegro

SY

Süüria

BH

Bahrein

Pärsia Lahe

MG

Madagaskar

SZ

Svaasimaa

BI

Burundi

Koostöönõukogu

MK

Makedoonia

TC

Turks

BJ

Benin

GD

Grenada

ML

Mali

TD

Tšaad

BM

Bermuda

GE

Gruusia

MM

Myanmar (Birma)

TG

Togo

BN

Brunei

GG

Guernsey

MN

Mongoolia

TH

Tai

BO

Boliivia

GH

Ghana

MO

Macao

TJ

Tadñikistan

BQ

Bonaire, Sint

GI

Gibraltar

MP

Põhja-Mariaanid

TL

Ida-Timor

Eustatius

Türkmenistan

GC

ja

Caicos

GL

Gröönimaa

MR

Mauritaania

TM

BR

Brasiilia

GM

Gambia

MS

Montserrat

TN

Tuneesia

BS

Bahama

GN

Guinea

MT

Malta

TO

Tonga

BT

Bhutan

GQ

Ekvatoriaal-Guinea

MU

Mauritius

TR

Türgi

BV

Bouvet'

GR

Kreeka

MV

Maldiivid

TT

Trinidad ja Tobago

BW

Botswana

GS

Lõuna-Georgia ja

MW

Malawi

TV

Tuvalu

BX

Beneluxi Kaubamärgi-

Lõuna-Sandwichi

MX

Mehhiko

TW

Taiwan (Hiina provints)

saared

MY

Malaisia

TZ

Tansaania

Guatemala

MZ

Mosambiik

UA

Ukraina

Uganda

amet

ja

Saba

osa)

saar

(BB M) ja B eneluxi

Tööstusdisainilahendus-

GT

te Amet (BBDM)

GW

Guinea-Bissau

NA

Namiibia

UG

BY

Valgevene

GY

Guyana

NE

Niger

US

BZ

Belize

HK

Hongkong

NG

Nigeeria

CA

Kanada

HN

Honduras

NI

Nicaragua

UY

Uruguay

CD

Kongo Demokraatlik

HR

Horvaatia

NL

Holland

UZ

Usbekistan

Vabariik

HT

Haiti

NO

Norra

VA

CF

Kesk-Aafrika Vabariik

HU

Ungari

NP

Nepal

VC

CG

Kongo
Šveits

IB

CH
CI

Côte d'Ivoire

CK

Cooki saared

CL

Tšiili

CM

Kamerun

Ameerika

Ühendriigid

Vatikan (Püha Tool)
a
S int Vincent j a

Maailma

NR

Nauru

Intellektuaalomandi

NZ

Uus-Meremaa

VE

Grenadiinid

Venezuela

Organisatsiooni (WIPO)

OA

Aafrika Intellektuaal-

VG

Neitsisaared

VN

Vietnam

Rahvusvaheline Büroo

omandi

ID

Indoneesia

(OAPI)

VU

Vanuatu

IE

Iiri

OM

Omaan

WO

Maailma

PA

Panama

PE

Peruu

Organisatsioon (WIPO)

(Rahvusvaheline Büroo)

Organisatsioon

CN

Hiina

IL

Iisrael

CO

Kolumbia

IM

Man’i

CR

Costa Rica

IN

India

PG

Paapua Uus-Guinea

CU

Kuuba

IQ

Iraak

PH

Filipiinid

WS

Samoa

CV

Cabo Verde

IR

Iraan

PK

Pakistan

XN

Põhjamaade

CW

Curaçao

IS

Island

PL

Poola

Küpros

IT

Itaalia

PT

CZ

Tšehhi

JE

Jersey

PW

Belau

DE

Saksamaa

JM

Jamaica

PY

Paraguay

YE

Jeemen

DJ

Djibouti

JO

Jordaania

QA

Katar

ZA

Lõuna-Aafrika Vabariik

QZ

Ühenduse Sordiamet

ZM

Sambia

(Euroopa Liit) (EÜSA)

ZW

Zimbabwe

CY

DK

Taani

saar

Portugal

JP

Jaapan

DM

Dominica

KE

Kenya

DO

Dominikaani Vabariik

KG

Kõrgõzstan

RO

Rumeenia

DZ

Alñeeria

KH

Kambodña

RS

Serbia

Intellektuaalomandi

Patendiinstituut
XU

(PPI)
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KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE OTSUSE TEATED

vastavalt

"Kaubamärgiseaduse"

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi
kaubamärgi registreerimise

41

lõike 2

paragrahvile

kohaselt

40.

tööstusomandi

Taotleja

õiguse kaubamärgile

apellatsioonikomisjonis

kahe

võib

kuu

vaidlustada

jooksul

arvates

otsuse teate avaldamisest.

(210)

Taotl

nr

M201500502

(220)

Taotl

kuup

05.05.2015

(540)

SKY PLUS. KÕIGE VAADATUM RAADIOJAAM EESTIS
(731) Taotleja:

Taevaraadio OÜ

Pärnu mnt 139f, 11317 Tallinn, EE

(740) Esindaja:

(511)10-2015Klass

Indrek Eelmets
35:

reklaam;

ärijuhtimine;

kontoriteenused;

reklaamiaja

rentimine

massiteabevahendites;

raadioreklaam;

reklaamtekstide

publitseerimine, avaldamine; reklaamtekstide ettevalmistamine; reklaamtekstide kirjutamine; äriinfo, -teave; suhtekorraldus.
Klass 38: side; digitaalsete failide edastus; infoedastus; raadiolevi, raadiosaated; ringhäälingusaated; sideinfo; uudisteagentuurid.

(210)

Taotl

nr

M201600735

(220)

Taotl

kuup

22.08.2016

(540)

Edasi
(731) Taotleja: Edasi.org OÜ
Kesklinna linnaosa, Laboratooriumi tn 21-4, 10133 Tallinn,

(511) 10-2016 Klass 41: haridus; väljaõpe;

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

Harju maakond,

EE

Harju maakond,

EE

meelelahutus; sporditegevus.

M201600807

14.09.2016

(540)

(731)

Taotleja: Edasi.org OÜ
Kesklinna linnaosa, Laboratooriumi tn 21-4, 10133 Tallinn,

(511)10-2016Klass

41:haridus; väljaõpe; meelelahutus; sporditegevus.

(210)

Taotl

nr

M201700149

(220)

Taotl

kuup

06.02.2017

(540)

Takso24
(731) Taotleja:

AS Tallink

Grupp

Kesklinna linnaosa, Sadama

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

tn

5, 10111 Tallinn, Harju maakond,

Raivo Koitel
39: kaupade pakendamine ja ladustamine.

EE

8

EESTI

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700150

kuup

06.02.2017
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Kesklinna

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

kollane, must, valge.

AS Tallink

linnaosa,

Grupp

Sadama tn 5, 10111

Tallinn, Harju maakond,

EE

Raivo Koitel
39: kaupade pakendamine ja

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

ladustamine.

M201700289
15.03.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, must.

(731) Taotleja: OÜ Diamedica
Akadeemia tee

(511)11-2017Klass

21/1,

12618

Tallinn, Harju maakond,

Klass 5: farmaatsia-, meditsiini- ja veterinaariapreparaadid
dieettoidud

EE

1:tööstuses ja teaduses kasutatavad kemikaalid.

ja dieetained, imikutoidud;

toidulisandid

inimestele

ning -tooted; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised

või veterinaarsed

ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha;

desinfektsioonivahendid.
KlaSS 9: teaduslikud uuringu- ja laboriseadmed ning -vahendid; õppeseadmed
-indikaatorid

ja -kontrollerid;

meediasisu; arvutitarkvara;
KlaSS

allalaaditavad

arvutite

salvestised, eelsalvestatud

s.o

kaubana

müüdav

elektrooniline/digitaalne

andmebaasid.

10: kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaravi seadmed ja -riistad, veterinaarias eadmed ja -riistad; proteesid ja

tehisimplantaadid; ortopeedilised abivahendid,
ja lutid;

ning -simulaatorid; mõõte-, detekteerimis- ja seireseadmed,

CD-d, DVD-d jt andmekandjad,

meditsiinis kasutatavad vooditarbed

abivahendid liikumiseks;

ja mööbel,

vahendid

haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; füsioteraapiaseadmed;

patsientide liigutamiseks;

meditsiinis

ja

veterinaarias kasutatavad

toitmisvahendid

rõivad, maskid, mütsid

jt meditsiinilised kaitsevahendid (v.a kindad); raviotstarbelised rõivad (v.a kindad), vööd, korsetid ja jalatsid.
KlaSS

11: valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid, kuumtöötlemise seadmed, külmutusseadmed, kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus-ja

sanitaarseadmed.

Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; ladustus- või transpordikonteinerid,

v.a

metallist.

Klass 35: kaupade jae- ja hulgimüük (iseäranis meditsiini-, veterinaaria-, teadus- ja tööstuskaupade müük).
Klass 37: masinate, seadmete ja aparaatide (eelkõige tööstus-, teadus-, veterinaaria- ja meditsiiniseadmete) paigaldus, hooldus ja

sellega seotud ehitustegevus; aparaatide ja
Klass 41:

seadmete

paigaldust,

hooldust

remont

ning

ja remonti puudutava teabe jagamine.

meditsiini-, veterinaaria-, teadus- ja tööstuskaupade (sh

süsteemide, seadmete ja aparatuuri) kasutajatele suunatud väljaõpe;

koolituste, seminaride ja konverentside korraldamine ning läbiviimine.
Klass

42: teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega

seotud

uuringud ja projekteerimine teenusena;

teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.

KlaSS 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni-ja iluhooldusteenused inimestele või loomadele.

(210)

Taotl

nr

M201700463

(220)

Taotl

kuup

27.04.2017

(540)

voblafishing

tööstuslikud analüüsid

ja uuringud

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

5/2018

9

Kalale OÜ

(731) Taotleja:

Osmussaare tn 8, 13619 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass 35:jahivarustuse müük,

matkatarvete müük.

(210)

Taotl

nr

M201700475

(220)

Taotl

kuup

02.05.2017

(540)

OESEL
OÜ

MESILASE TANTS

(731) Taotleja:

Trummi tn 30e, 12617
Mart Enn

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

25:

rõivad

Tallinn,

EE

Koppel
ja rõivaosad; jalatsid ja jalatsite osad; peakatted ja peakatete osad,
sh

pearätikud; kalastus-, matka-, jahi- ja spordirõivad,
lastele,

sh

väikelastele;

ülerõivad

meestele, naistele, lastele,

sh

kaelarätid

väikelastele; kaelasallid,

sh

mütsid,

sh väikelastele;

spordipesu meestele, naistele, lastele,

sh

vormimütsid, kübarad, peapaelad,

aluspesu ja
sh

ja kaelasidemed,

alusrõivad

meestele,

naistele

ja

lipsud ja kikilipsud; vormi- ja

töörõivad, türbid, tunked, sh autojuhirõivad; kraed ja muhvid, sh karusnahast; hommikumantlid ja hommikukleidid, pidžaamad; kindad, käpikud; traksid;
sukad, sokid, sukkpüksid, suka- ja sokihoidjad; nahkrõivad ja kunstnahast rõivad; paberist peakatted (rõivad), paberriided, paberrõivad; rannarõivad ja

rannajalatsid, ujumisrõivad;
kostüümid,

kleidid,

veekindlad rõivad,

veesuusatajate türbid; vannimütsid; kasukad, palitud, joped, mantlid, jakid; ülikonnad, pintsakud, püksid,

seelikud, korsetid; trikotaaž; mootorratturirõivad, jalgratturirõivad; kingad,

sandaalid, sauna- ja ujumisjalatsid; spordijalatsid,

sh

jooksukingad, suusasaapad, uisusaapad, jalgpallisaapad, jalgrattakingad; tuhvlid, toakingad; rahvarõivad, tanud, undrukud, pastlad, viisud; randmepaelad
(rõivad), retuusid, rinnahoidjad, rinnatasku ilurätid; magamisel kasutatavad silmakatted; sisetallad, jalatsite vahetallad; suka-, põlve- või püksipaelad,
suusakindad, trikookaubad; valmisrõivad; võimlemiskingad, võimlemisrõivad; vööd, rihmad.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus; aedkoolid; spordiüritustel aja mõõtmise teenused; akadeemiad (haridus);
ballide, tantsupidude korraldamine; diskoriteenused; diskoteenused; helifilmide dubleerimine, dublaaž; eksamineerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade
kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
korraldamine

v.a

laenutus; kinoseadmete rent, laenutus; filmistuudioteenused; filmitootmine,
fotograafia;

erialane ümberõpe; esinemised

allalaaditavad;

(impressaarioteenused); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus;
fotoreporteriteenused;

helisalvestiste

hasartmängude korraldamine;
instrueerimisteenused,

võimaluste

golfi mängimise

juhendamisteenused,

v.a

haridus- või

helitehnikaseadmete

üürimine, laenutus;
õpetamisteenused;

-produtseerimine,

pakkumine;

internaatkoolid;

elavettekandena; esinemiste

etenduste lavastamine,
reklaamfilmide

produtseerimine; filmide üürimine,
tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine;

meelelahutusvõistluste

üürimine,

rentimine,

kalligraafiateenused;

korraldamine;

laenutus;

haridusteave, -info;

iludusvõistluste

karaoketeenused;

korraldamine;

kasiinoteenuste

pakkumine

(hasartmängud); kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe; kehaline kasvatus; kinofilmide laenutamine; kinonäitamine; klubiteenused (meelelahutus või
haridus), spordiklubiteenused; kohtade broneerimine etendustele; kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; elektrooniline kompaktkirjastamine;
kongresside

korraldamine

kultuuriliste

või

ja läbiviimine;

hariduslike

küljendusteenused,

v.a

kontsertide

korraldamine

näituste korraldamine;

reklaame puudutavad;

konverentside korraldamine

ja läbiviimine;

kunstnikele

modelliteenuste

pakkumine;

lavadekoratsioonide

laenuraamatukogud;

ja läbiviimine;

kutsenõustamine

koolide

haridusteenused;

(haridus- või koolitusnõuanded);

üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused;

lõbustuspargiteenused; meelelahutajateenused; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave, -info;

loomade dresseerimine; loteriide korraldamine;

mikrofilmimine; moesõude korraldamine (meelelahutus); muuseumiruumide ja -vahendite pakkumine esitlusteks ja näitusteks; muusika komponeerimise

teenused;

muusika

produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; orkestriteenused; personaaltreeneri

teenused (fitnessitreeningud);

pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused meelelahutus-, spordi ja haridusüritustele; praktiline väljaõpe,

treening; meelelahutuslikud, hariduslikud ja sportlikud puhkelaagriteenused; puhketeave,

-lõbustussaated, raadiomeelelahutus;
avaldamine;

kirjastamine,

raadio- ja teleprogrammide

religioosne

sportimisvõimaluste pakkumine; spordivarustuse
üürimine, rentimine; stsenaristiteenused;
üürimine,

valgustusseadmete

televisioonimeelelahutussaated,
mänguautomaatide
videofilmide
videolindile

saalide

montaaž;

rentimine,

üürimine, laenutus,

taasestavate

laenutus;

teenused;

treenimine;
tootmine,

salvestamine; videomagnetofonide

õpitubade korraldamine ja läbiviimine;

ajaviitealade pakkumine;

ja

läbiviimine;

laenutus;

sukeldusvahendite

üürimine, rentimine,

üürimine, laenutus;

laenutus; teatrietendused;

suulise

tõlkimise

teatritele ja

staadionite

teenused;

telestuudiotele

reklaamtekstide
v.a
kirjutamine; tekstide, v.a reklaamtekstide publitseerimine;
tenniseväljakute üürimine, rentimine; terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud);

tsirkused;

tõlkimine;

viipekeele

videofilmide

produtseerimine;

tõlkimine;

üürimine,

uudistereporterite

laenutus;

teenused;

videokaamerate

varieteed,

üürimine,

revüüteatrid;

rentimine,

üürimine, laenutus; videosalvestiste üürimine, laenutus; võimlemisõpetus, -juhendamine;

ööklubiteenused

raamatute

spordilaagriteenused;

sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine;

-seadiste,

videokaamerate

korraldamine

raadiomeelelahutus-,

tekstide,

televisioonimeelelahutus;

videofilmide

v.a

subtiitrimine; sukelseadmete,

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;

seminaride

rändraamatukoguteenused;

õpetus;

-info; puhke-,

lavastamine, produtseerimine; raadiote ja telerite üürimine,

laenutus;
õpetamine;

(meelelahutus).

(210)

Taotl

nr

M201700476

(220)

Taotl

kuup

02.05.2017

(540)

JERWEN
(731) Taotleja:

MESILASE TANTS OÜ

Trummi tn 30e, 12617 Tallinn,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Mart Enn

Harju maakond,

EE

Koppel

25: rõivad ja rõivaosad; jalatsid ja jalatsite osad; peakatted ja peakatete osad, sh mütsid, sh vormimütsid, kübarad, peapaelad,

pearätikud; kalastus-, matka-, jahi- ja spordirõivad,

sh

spordipesu meestele, naistele, lastele,

sh

väikelastele; aluspesu ja

alusrõivad

meestele,

naistele

ja

10

lastele,

EESTI

sh

väikelastele;

ülerõivad

meestele, naistele, lastele,

sh

kaelarätid

väikelastele; kaelasallid,

KAUBAMÄRGILEHT

sh

ja kaelasidemed,

5/2018

lipsud ja kikilipsud; vormi- ja

töörõivad, türbid, tunked, sh autojuhirõivad; kraed ja muhvid, sh karusnahast; hommikumantlid ja hommikukleidid, pidžaamad; kindad, käpikud; traksid;
sukad, sokid, sukkpüksid, suka- ja sokihoidjad; nahkrõivad ja kunstnahast rõivad; paberist peakatted (rõivad), paberriided, paberrõivad; rannarõivad ja

rannajalatsid, ujumisrõivad;
kostüümid,

kleidid,

veekindlad rõivad,

veesuusatajate türbid; vannimütsid; kasukad, palitud, joped, mantlid, jakid; ülikonnad, pintsakud, püksid,

seelikud, korsetid; trikotaaž; mootorratturirõivad, jalgratturirõivad; kingad,

sh

sandaalid, sauna- ja ujumisjalatsid; spordijalatsid,

jooksukingad, suusasaapad, uisusaapad, jalgpallisaapad, jalgrattakingad; tuhvlid, toakingad; rahvarõivad, tanud, undrukud, pastlad, viisud; randmepaelad
(rõivad), retuusid, rinnahoidjad, rinnatasku ilurätid; magamisel kasutatavad silmakatted; sisetallad, jalatsite vahetallad; suka-, põlve- või püksipaelad,
suusakindad, trikookaubad; valmisrõivad; võimlemiskingad, võimlemisrõivad; vööd, rihmad.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus; aedkoolid; spordiüritustel aja mõõtmise teenused; akadeemiad (haridus);
ballide, tantsupidude korraldamine; diskoriteenused; diskoteenused; helifilmide dubleerimine, dublaaž; eksamineerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade
kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
korraldamine

v.a

laenutus; kinoseadmete rent, laenutus; filmistuudioteenused; filmitootmine,
fotograafia; fotoreporteriteenused;
instrueerimisteenused,

võimaluste

mängimise

juhendamisteenused,

haridus), spordiklubiteenused;
korraldamine
või

õpetamisteenused;

v.a

broneerimine
kontsertide

ja läbiviimine;

hariduslike

küljendusteenused,

kohtade

näituste

erialane ümberõpe; esinemised

reklaame puudutavad;

internaatkoolid;

kehaline kasvatus;

korraldamine;

kasiinoteenuste

klubiteenused

elektrooniline

ja läbiviimine;

kutsenõustamine

pakkumine;

lavadekoratsioonide

laenuraamatukogud;

ja läbiviimine;

haridusteave, -info;

iludusvõistluste

karaoketeenused;

konverentside korraldamine

modelliteenuste

korraldamine;

laenutus;

laenutamine; kinonäitamine;

korraldamine

ja läbiviimine;

kunstnikele

rentimine,

kalligraafiateenused;

kollokviumide

etendustele;

reklaamfilmide

produtseerimine; filmide üürimine,
tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine;

meelelahutusvõistluste

üürimine,

kinofilmide

elavettekandena; esinemiste

etenduste lavastamine,

v.a

haridus- või

helitehnikaseadmete

korraldamine

korraldamine;

-produtseerimine,

pakkumine;

üürimine, laenutus;

kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe;

(hasartmängud);

kongresside

golfi

helisalvestiste

hasartmängude korraldamine;

kultuuriliste

allalaaditavad;

(impressaarioteenused); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus;

pakkumine

(meelelahutus

või

kompaktkirjastamine;

koolide

haridusteenused;

(haridus- või koolitusnõuanded);

üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused;

lõbustuspargiteenused; meelelahutajateenused; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave, -info;
(meelelahutus); muuseumiruumide ja -vahendite pakkumine esitlusteks ja näitusteks; muusika komponeerimise

loomade dresseerimine; loteriide korraldamine;

mikrofilmimine; moesõude korraldamine
teenused;

muusika

produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; orkestriteenused; personaaltreeneri

teenused (fitnessitreeningud);

pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused meelelahutus-, spordi ja haridusüritustele; praktiline väljaõpe,

treening; meelelahutuslikud, hariduslikud ja sportlikud puhkelaagriteenused; puhketeave, -info; puhke-, ajaviitealade pakkumine; raadiomeelelahutus-,

-lõbustussaated, raadiomeelelahutus;
avaldamine;

kirjastamine,

raadio- ja teleprogrammide

religioosne

sportimisvõimaluste pakkumine; spordivarustuse
üürimine, rentimine; stsenaristiteenused;
valgustusseadmete

üürimine,
saalide

mänguautomaatide
videofilmide

montaaž;

videolindile

üürimine, laenutus,

rentimine,

taasestavate

laenutus;

teenused;

treenimine;
tootmine,

salvestamine; videomagnetofonide

õpitubade korraldamine ja läbiviimine;

-seadiste,

videokaamerate

tekstide,

televisioonimeelelahutus;

videofilmide

seminaride

sukeldusvahendite

üürimine, rentimine,

reklaamtekstide

v.a

korraldamine

tsirkused;

tõlkimine;

kirjutamine;

viipekeele

videofilmide

tõlkimine;

üürimine,

üürimine, laenutus;

laenutus; teatrietendused;

tenniseväljakute üürimine, rentimine;

produtseerimine;

laenutus;

läbiviimine;

ja

tekstide,

tõlkimise

teatritele ja

uudistereporterite

teenused;

telestuudiotele

publitseerimine;

teenused;

videokaamerate

varieteed,

üürimine,

revüüteatrid;

rentimine,

üürimine, laenutus; videosalvestiste üürimine, laenutus; võimlemisõpetus, -juhendamine;

ööklubiteenused

staadionite

(tervise- ja jõusaalitreeningud);

terviseklubiteenused

laenutus;

suulise

reklaamtekstide

v.a

raamatute

spordilaagriteenused;

sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine;

v.a

subtiitrimine; sukelseadmete,

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;
televisioonimeelelahutussaated,

lavastamine, produtseerimine; raadiote ja telerite üürimine,

rändraamatukoguteenused;

õpetus;

laenutus;
õpetamine;

(meelelahutus).

(210)

Taotl

nr

M201700480

(220)

Taotl

kuup

02.05.2017

(540)

WIERLAND
(731) Taotleja:

MESILASE TANTS OÜ

Trummi tn 30e, 12617 Tallinn,
Mart Enn

(740) Esindaja:

(511)11-2017 Klass

25:

Harju maakond,

rõivad ja rõivaosad; jalatsid ja jalatsite osad; peakatted ja peakatete osad, sh mütsid, sh vormimütsid, kübarad, peapaelad,

pearätikud; kalastus-, matka-, jahi- ja spordirõivad,
lastele,

sh

väikelastele;

EE

Koppel

ülerõivad

sh

spordipesu meestele, naistele, lastele,

meestele, naistele, lastele,

sh

väikelastele; kaelasallid,

sh

väikelastele; aluspesu ja

kaelarätid

sh

ja kaelasidemed,

alusrõivad

meestele,

naistele

ja

lipsud ja kikilipsud; vormi- ja

töörõivad, türbid, tunked, sh autojuhirõivad; kraed ja muhvid, sh karusnahast; hommikumantlid ja hommikukleidid, pidžaamad; kindad, käpikud; traksid;
sukad, sokid, sukkpüksid, suka- ja sokihoidjad; nahkrõivad ja kunstnahast rõivad; paberist peakatted (rõivad), paberriided, paberrõivad; rannarõivad ja

rannajalatsid, ujumisrõivad;

veekindlad rõivad,

veesuusatajate türbid; vannimütsid; kasukad, palitud, joped, mantlid, jakid; ülikonnad, pintsakud, püksid,

kostüümid, kleidid, seelikud, korsetid; trikotaaž; mootorratturirõivad, jalgratturirõivad; kingad, sandaalid, sauna- ja ujumisjalatsid; spordijalatsid,

sh

jooksukingad, suusasaapad, uisusaapad, jalgpallisaapad, jalgrattakingad; tuhvlid, toakingad; rahvarõivad, tanud, undrukud, pastlad, viisud; randmepaelad
(rõivad), retuusid, rinnahoidjad, rinnatasku ilurätid; magamisel kasutatavad silmakatted; sisetallad, jalatsite vahetallad; suka-, põlve- või püksipaelad,
suusakindad, trikookaubad; valmisrõivad; võimlemiskingad, võimlemisrõivad; vööd, rihmad.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi-ja kultuuritegevus;

aedkoolid; spordiüritustel aja mõõtmise teenused; akadeemiad (haridus);

ballide, tantsupidude korraldamine; diskoriteenused; diskoteenused; helifilmide dubleerimine, dublaaž; eksamineerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade
kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
korraldamine

laenutus;

v.a

allalaaditavad;

erialane ümberõpe; esinemised

(impressaarioteenused); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus;

kinoseadmete

rent, laenutus; filmistuudioteenused; filmitootmine, -produtseerimine,

fotograafia; fotoreporteriteenused;
hasartmängude korraldamine;

golfi

võimaluste

mängimise

helisalvestiste

pakkumine;

üürimine, laenutus;

haridus- või

helitehnikaseadmete

etenduste lavastamine,

v.a

reklaamfilmide

rentimine,

filmide üürimine,

tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine;

meelelahutusvõistluste

üürimine,

elavettekandena; esinemiste

produtseerimine;

korraldamine;

laenutus;

haridusteave, -info;

iludusvõistluste

korraldamine;

juhendamisteenused, õpetamisteenused; internaatkoolid; kalligraafiateenused; karaoketeenused; kasiinoteenuste pakkumine
(hasartmängud); kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe; kehaline kasvatus; kinofilmide laenutamine; kinonäitamine; klubiteenused (meelelahutus või
instrueerimisteenused,

haridus),

spordiklubiteenused;

kongresside
kultuuriliste

korraldamine

või

küljendusteenused,

hariduslike
v.a

kohtade

ja läbiviimine;

broneerimine
kontsertide

näituste korraldamine;

reklaame puudutavad;

etendustele;

korraldamine

kunstnikele

laenuraamatukogud;

loomade dresseerimine; loteriide korraldamine;

kollokviumide

ja läbiviimine;

korraldamine

ja läbiviimine;

konverentside korraldamine

modelliteenuste

pakkumine;

lavadekoratsioonide

elektrooniline

ja läbiviimine;

kutsenõustamine

kompaktkirjastamine;

koolide

haridusteenused;

(haridus- või koolitusnõuanded);

üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused;

lõbustuspargiteenused; meelelahutajateenused; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave, -info;

mikrofilmimine; moesõude korraldamine (meelelahutus); muuseumiruumide ja -vahendite pakkumine esitlusteks ja näitusteks; muusika komponeerimise

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

teenused;

muusika
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5/2018

produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; orkestriteenused; personaaltreeneri

teenused (fitnessitreeningud);

pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused meelelahutus-, spordi ja haridusüritustele; praktiline väljaõpe,

treening; meelelahutuslikud, hariduslikud ja sportlikud puhkelaagriteenused; puhketeave, -info; puhke-, ajaviitealade pakkumine; raadiomeelelahutus-,

-lõbustussaated,

raadiomeelelahutus;

avaldamine;

kirjastamine,

raadio- ja teleprogrammide

religioosne

õpetus;

sportimisvõimaluste pakkumine; spordivarustuse
üürimine, rentimine; stsenaristiteenused;
üürimine,

üürimine, laenutus,

rentimine,

taasestavate

laenutus;

saalide

mänguautomaatide
videolindile

montaaž;

teenused;

videofilmide

treenimine;
tootmine,

ja

laenutus;

läbiviimine;

-seadiste, sukeldusvahendite

videokaamerate

üürimine, rentimine,

üürimine, laenutus;

suulise

tõlkimise

teatritele ja

laenutus; teatrietendused;

raamatute

spordilaagriteenused;
staadionite

teenused;

telestuudiotele

reklaamtekstide
v.a
kirjutamine; tekstide, v.a reklaamtekstide publitseerimine;
tenniseväljakute üürimine, rentimine; terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud);

tsirkused;

tõlkimine;

viipekeele

videofilmide

produtseerimine;

tõlkimine;

üürimine,

uudistereporterite

laenutus;

teenused;

videokaamerate

varieteed,

üürimine,

revüüteatrid;

rentimine,

üürimine, laenutus; videosalvestiste üürimine, laenutus; võimlemisõpetus, -juhendamine;

salvestamine; videomagnetofonide

õpitubade korraldamine ja läbiviimine;

korraldamine

tekstide,

televisioonimeelelahutussaated, televisioonimeelelahutus;
videofilmide

seminaride

sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine;

v.a

subtiitrimine; sukelseadmete,

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;

valgustusseadmete

lavastamine, produtseerimine; raadiote ja telerite üürimine,

rändraamatukoguteenused;

ööklubiteenused

laenutus;
õpetamine;

(meelelahutus).

(210)

Taotl

nr

M201700481

(220)

Taotl

kuup

02.05.2017

(540)

WIEK
MESILASE TANTS OÜ

(731) Taotleja:

Trummi tn 30e, 12617 Tallinn,
Mart Enn

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

Koppel

25: rõivad ja rõivaosad; jalatsid ja jalatsite osad; peakatted ja peakatete osad, sh mütsid, sh vormimütsid, kübarad, peapaelad,

pearätikud; kalastus-, matka-, jahi- ja spordirõivad,

sh

sh

spordipesu meestele, naistele, lastele,

väikelastele; aluspesu ja

alusrõivad

meestele,

naistele

ja

lastele, sh väikelastele; ülerõivad meestele, naistele, lastele, sh väikelastele; kaelasallid, kaelarätid ja kaelasidemed, sh lipsud ja kikilipsud; vormi- ja
töörõivad, türbid, tunked, sh autojuhirõivad; kraed ja muhvid, sh karusnahast; hommikumantlid ja hommikukleidid, pidžaamad; kindad, käpikud; traksid;
sukad, sokid, sukkpüksid,

suka- ja sokihoidjad;

rannajalatsid, ujumisrõivad;

veekindlad rõivad,

nahkrõivad ja kunstnahast rõivad; paberist peakatted (rõivad), paberriided, paberrõivad; rannarõivad ja
veesuusatajate türbid; vannimütsid; kasukad, palitud, joped, mantlid, jakid; ülikonnad, pintsakud, püksid,

kostüümid, kleidid, seelikud, korsetid; trikotaaž; mootorratturirõivad, jalgratturirõivad; kingad, sandaalid, sauna- ja ujumisjalatsid; spordijalatsid,

sh

jooksukingad, suusasaapad, uisusaapad, jalgpallisaapad, jalgrattakingad; tuhvlid, toakingad; rahvarõivad, tanud, undrukud, pastlad, viisud; randmepaelad
(rõivad), retuusid, rinnahoidjad, rinnatasku ilurätid; magamisel kasutatavad silmakatted; sisetallad, jalatsi vahetallad; suka-, põlve- või püksipaelad,
suusakindad, trikookaubad; valmisrõivad; võimlemiskingad, võimlemisrõivad; vööd, rihmad.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi-ja kultuuritegevus;

aedkoolid; spordiüritustel aja mõõtmise teenused; akadeemiad (haridus);

ballide, tantsupidude korraldamine; diskoriteenused; diskoteenused; helifilmide dubleerimine, dublaaž; eksamineerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade
kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
korraldamine

kinoseadmete

laenutus;

fotograafia;

v.a

allalaaditavad;

erialane ümberõpe; esinemised

(impressaarioteenused); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus;
rent, laenutus; filmistuudioteenused; filmitootmine, -produtseerimine,

fotoreporteriteenused;

võimaluste

golfi mängimise

helisalvestiste

hasartmängude korraldamine;

pakkumine;

üürimine, laenutus;

v.a

haridus- või

helitehnikaseadmete

etenduste lavastamine,
reklaamfilmide

rentimine,

filmide üürimine,

tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine;

meelelahutusvõistluste

üürimine,

elavettekandena; esinemiste

produtseerimine;

korraldamine;

laenutus;

haridusteave, -info;

iludusvõistluste

korraldamine;

juhendamisteenused, õpetamisteenused; internaatkoolid; kalligraafiateenused; karaoketeenused; kasiinoteenuste pakkumine
(hasartmängud); kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe; kehaline kasvatus; kinofilmide laenutamine; kinonäitamine; klubiteenused (meelelahutus või
instrueerimisteenused,

haridus),

kohtade

spordiklubiteenused;

broneerimine

kollokviumide

etendustele;

korraldamine

ja läbiviimine;

elektrooniline

kompaktkirjastamine;

kongresside korraldamine ja läbiviimine; kontsertide korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; koolide haridusteenused;
kultuuriliste

või

hariduslike

näituste korraldamine;

kunstnikele

modelliteenuste

pakkumine;

kutsenõustamine

(haridus- või koolitusnõuanded);

puudutavad; laenuraamatukogud; lavadekoratsioonide üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused;
dresseerimine; loteriide korraldamine; lõbustuspargiteenused; meelelahutajateenused; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave, -info;

küljendusteenused,
loomade

mikrofilmimine;
teenused;

v.a

reklaame

moesõude korraldamine

muusika

(meelelahutus);

muuseumiruumide

ja

-vahendite

pakkumine

esitlusteks

muusika

ja näitusteks;

komponeerimise

produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; orkestriteenused; personaaltreeneri

teenused (fitnessitreeningud);

pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused meelelahutus-, spordi ja haridusüritustele; praktiline väljaõpe,

treening; meelelahutuslikud, hariduslikud ja sportlikud puhkelaagriteenused; puhketeave, -info; puhke-, ajaviitealade pakkumine; raadiomeelelahutus-,

-lõbustussaated,
kirjastamine,

raadiomeelelahutus;

avaldamine;

raadio- ja teleprogrammide

religioosne

õpetus;

sportimisvõimaluste pakkumine; spordivarustuse
üürimine, rentimine; stsenaristiteenused;

lavastamine, produtseerimine; raadiote ja telerite üürimine,

rändraamatukoguteenused;
üürimine, laenutus,

v.a

subtiitrimine; sukelseadmete,

seminaride

korraldamine

ja

läbiviimine;

laenutus;

sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine;

-seadiste, sukeldusvahendite

üürimine, laenutus;

raamatute

spordilaagriteenused;

suulise

tõlkimise

staadionite

teenused;

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; taasestavate videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; teatrietendused; teatritele ja telestuudiotele
valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus; tekstide, v.a reklaamtekstide kirjutamine; tekstide, v.a reklaamtekstide publitseerimine;
televisioonimeelelahutussaated,
mänguautomaatide
videofilmide
videolindile

saalide

montaaž;

televisioonimeelelahutus;

teenused;

videofilmide

treenimine;
tootmine,

tenniseväljakute

tsirkused;

tõlkimine;

produtseerimine;

üürimine, rentimine;
viipekeele

videofilmide

tõlkimine;

üürimine,

terviseklubiteenused

uudistereporterite

laenutus;

(tervise- ja jõusaalitreeningud);

teenused;

videokaamerate

salvestamine; videomagnetofonide üürimine, laenutus; videosalvestiste üürimine, laenutus; võimlemisõpetus,

õpitubade korraldamine ja läbiviimine;

ööklubiteenused

(meelelahutus).

(210)

Taotl

nr

M201700482

(220)

Taotl

kuup

02.05.2017

varieteed,

üürimine,

revüüteatrid;

rentimine,

laenutus;

-juhendamine; õpetamine;
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(540)

HARRIEN
MESILASE TANTS OÜ

(731) Taotleja:

Trummi tn 30e, 12617
Mart Enn

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Tallinn, Harju maakond,

EE

Koppel

25: rõivad ja rõivaosad; jalatsid ja jalatsite osad; peakatted ja peakatete osad, sh mütsid, sh vormimütsid, kübarad, peapaelad,

pearätikud; kalastus-, matka-, jahi- ja spordirõivad,

sh

sh

spordipesu meestele, naistele, lastele,

alusrõivad

väikelastele; aluspesu ja

meestele,

naistele

ja

lastele, sh väikelastele; ülerõivad meestele, naistele, lastele, sh väikelastele; kaelasallid, kaelarätid ja kaelasidemed, sh lipsud ja kikilipsud; vormi- ja
töörõivad, türbid, tunked, sh autojuhirõivad; kraed ja muhvid, sh karusnahast; hommikumantlid ja hommikukleidid, pidžaamad; kindad, käpikud; traksid;
sukad, sokid, sukkpüksid,

suka- ja sokihoidjad;

rannajalatsid, ujumisrõivad;

nahkrõivad ja kunstnahast rõivad; paberist peakatted (rõivad), paberriided, paberrõivad; rannarõivad ja
veesuusatajate türbid; vannimütsid; kasukad, palitud, joped, mantlid, jakid; ülikonnad, pintsakud, püksid,

veekindlad rõivad,

kostüümid, kleidid, seelikud, korsetid; trikotaaž; mootorratturirõivad, jalgratturirõivad; kingad, sandaalid, sauna- ja ujumisjalatsid; spordijalatsid,

sh

jooksukingad, suusasaapad, uisusaapad, jalgpallisaapad, jalgrattakingad; tuhvlid, toakingad; rahvarõivad, tanud, undrukud, pastlad, viisud; randmepaelad
(rõivad), retuusid, rinnahoidjad, rinnatasku ilurätid; magamisel kasutatavad silmakatted; sisetallad, jalatsi vahetallad; suka-, põlve- või püksipaelad,
suusakindad, trikookaubad; valmisrõivad; võimlemiskingad, võimlemisrõivad; vööd, rihmad.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi-ja kultuuritegevus;

aedkoolid; spordiüritustel aja mõõtmise teenused; akadeemiad (haridus);

ballide, tantsupidude korraldamine; diskoriteenused; diskoteenused; helifilmide dubleerimine, dublaaž; eksamineerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade
kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
korraldamine

v.a

allalaaditavad;

laenutus; kinoseadmete rent, laenutus; filmistuudioteenused; filmitootmine, -produtseerimine,

fotograafia; fotoreporteriteenused;
instrueerimisteenused,

golfi

võimaluste

mängimise

helisalvestiste

hasartmängude korraldamine;

juhendamisteenused,
kohtade

spordiklubiteenused;

kongresside

korraldamine

kultuuriliste

või

õpetamisteenused;

küljendusteenused,

v.a

broneerimine
kontsertide

ja läbiviimine;

hariduslike

internaatkoolid;

kehaline kasvatus;

kinofilmide

ja läbiviimine;

kunstnikele

rentimine,

konverentside korraldamine

modelliteenuste

pakkumine;

korraldamine;

kasiinoteenuste

klubiteenused

elektrooniline

ja läbiviimine;

kutsenõustamine

haridusteave, -info;

iludusvõistluste

karaoketeenused;

ja läbiviimine;

filmide üürimine,

fitnessitreeningute läbiviimine;

korraldamine;

laenutus;

laenutamine; kinonäitamine;

korraldamine

lavadekoratsioonide

laenuraamatukogud;

meelelahutusvõistluste

üürimine,

elavettekandena; esinemiste

produtseerimine;

reklaamfilmide tootmine;

kalligraafiateenused;

kollokviumide

etendustele;

etenduste lavastamine,

v.a

haridus- või

helitehnikaseadmete

korraldamine

näituste korraldamine;

reklaame puudutavad;

pakkumine;

üürimine, laenutus;

(hasartmängud); kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe;
haridus),

erialane ümberõpe; esinemised

(impressaarioteenused); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus;

pakkumine

(meelelahutus

või

kompaktkirjastamine;

koolide

haridusteenused;

(haridus- või koolitusnõuanded);

üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused;

lõbustuspargiteenused; meelelahutajateenused; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave, -info;
(meelelahutus); muuseumiruumide ja -vahendite pakkumine esitlusteks ja näitusteks; muusika komponeerimise

loomade dresseerimine; loteriide korraldamine;

mikrofilmimine; moesõude korraldamine
teenused;

muusika

produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; orkestriteenused; personaaltreeneri

teenused (fitnessitreeningud);

pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused meelelahutus-, spordi ja haridusüritustele; praktiline väljaõpe,

treening; meelelahutuslikud, hariduslikud ja sportlikud puhkelaagriteenused; puhketeave, -info; puhke-, ajaviitealade pakkumine; raadiomeelelahutus-,

-lõbustussaated,

raadiomeelelahutus;

avaldamine;

kirjastamine,

raadio- ja teleprogrammide

religioosne

õpetus;

sportimisvõimaluste pakkumine; spordivarustuse
üürimine, rentimine; stsenaristiteenused;

valgustusseadmete

üürimine,

mänguautomaatide
videofilmide
videolindile

saalide

montaaž;

rentimine,

üürimine, laenutus,

taasestavate

laenutus;

teenused;

treenimine;
tootmine,

salvestamine; videomagnetofonide

õpitubade korraldamine ja läbiviimine;

v.a

tsirkused;

tõlkimine;

üürimine, rentimine,

ja

läbiviimine;

rentimine;

viipekeele

tõlkimine;

üürimine,

üürimine, laenutus;

laenutus; teatrietendused;

kirjutamine;

üürimine,

videofilmide

tekstide,

ööklubiteenused

(meelelahutus).

Taotl

nr

M201700548

(220)

Taotl

kuup

24.05.2017

laenutus;

uudistereporterite

laenutus;

suulise

tõlkimise

teatritele ja

staadionite

teenused;

telestuudiotele

publitseerimine;

(tervise- ja jõusaalitreeningud);

teenused;

videokaamerate

raamatute

spordilaagriteenused;

reklaamtekstide

v.a

terviseklubiteenused

varieteed,

üürimine,

üürimine, laenutus; videosalvestiste üürimine, laenutus; võimlemisõpetus,

(210)

(540)

korraldamine

sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine;

reklaamtekstide

tenniseväljakute

produtseerimine;

seminaride

-seadiste, sukeldusvahendite

videokaamerate

tekstide,

televisioonimeelelahutus;

videofilmide

v.a

subtiitrimine; sukelseadmete,

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;

televisioonimeelelahutussaated,

lavastamine, produtseerimine; raadiote ja telerite üürimine,

rändraamatukoguteenused;

revüüteatrid;

rentimine,

-juhendamine;

laenutus;
õpetamine;

EESTI

(591)

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

Värvide loetelu: must, punane,

(731) Taotleja:

kollane, valge.

Rimi Eesti Food AS

Põrguvälja

(511)11-2017Klass

13

3,

tee

75301

Pildiküla,

Rae

vald,

EE

29:värske liha; värske kala; töödeldud liha; töödeldud juust.

Klass 34: tikud.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700549

kuup

24.05.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: heleroheline, punane,

(731) Taotleja:

Põrguvälja

(511)11-2017Klass

valge.

Rimi Eesti Food AS
tee

3, 75301 Pildiküla, Rae vald, EE

29:supid; köögiviljasalatid; puuviljasalatid.

Klass 30: pannkoogid; pitsad; võileivad, tortiljad; pirukad; kondiitritooted ja maiustused; makarontooted, pasta.

(210)

Taotl nr

M201700562

(220)

Taotl

29.05.2017

kuup

(540)

Rahvabänd
(731) Taotleja:

INDRA SCHMIDT

Supluse pst 5,

(511) 11-2017 Klass

41:

väljaandmine; kirjalike

laulutekstide

Tallinn, Harju maakond,

brošüüride

tekstide

kirjastamine; kirjastamine
raamatuna;

11911

infolehtede

avaldamine;

toimetamine; kirjalike

elektrooniliste vahendite

kirjastamine

EE
avaldamine;

tekstide avaldamise

abil; kirjastamine veebikeskkonnas;

noodivihikuna;

muusika

seotud

intellektuaalomandiõigustega

konsultatsiooniteenused; kirjalike

transkribeerimise

laulude

tekstide

trükiste

kirjastamine, publitseerimine;

teenused;

muusika

avaldamine;

kalendrite

(v.a reklaamtekstide) toimetamine;

transkriptsioon

laulutekstide

teenusena;

kirjastamine

muusikaalaste

sidusate e-väljaannete pakkumine; muusikaalaste tekstide kirjastamine; muusikaraamatute avaldamine; noodilehtede avaldamine; õpikute
kirjastamine, avaldamine; plakatite avaldamine; pisitrükiste avaldamine; sündmuste kalendrite avaldamine, kirjastamine; tekstide avaldamine CD-ROMallalaadimatute

idel;

tekstide

avaldamine;

avaldamine elektroonilise
tekstide

redigeerimine

meedia

(v.a

kujul;

tekstide

reklaamtekstid);

reklaamtekstide kirjastamine; voldikute avaldamine;

ja

trükiste elektrooniline

tekstide

toimetamine

meelelahutus- ja ajaviiterajatiste pakkumine;

iludusvõistluste korraldamine

pakkumine;

-konverentside

karaokeseadmete

kirjastamine internetis,

reklaamtekstid); tekstide,

v.a

reklaamtekstid;

v.a

reklaami

karaokevarustuse

Taotl

(220)

Taotl

(540)

kirjastamine,
tekstide,

v.a

ja läbiviimine; iludusvõistluste organiseerimine; karaokemasinate üürimine;
pakkumine; konverentside korraldamine; kultuuri- ja hariduskongresside ning

organiseerimine; sporditegevus; spordiürituste korraldamine; kultuuri- või

haridusmesside korraldamine

ja läbiviimine; raadiote ja

laenutus; meelelahutus iludusvõistluste kujul; meelelahutusrajatiste, -ruumide pakkumine; meelelahutus saalide broneerimine.

(210)

tekstide

avaldamine;

ansamblite, bändide elavesinemiste jaoks ruumide ja vahendite pakkumine; fotograafia; hotellides

karaokeruumide

pakkumine;

(v.a

nr

M201700574

kuup

31.05.2017

telerite

14

EESTI

(591)

Värvide loetelu: punane,

(731) Taotleja:

AS FEB

Kristiine

linnaosa,

sinine,

Forelli tn

4,

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

must.

10621

Tallinn, Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Kristjan Leppik

(511) 11-2017 Klass

4: tööstuslikud õlid ja määrdeained.

Klass 6: metallist kruvid; teras; metallist ehitusmaterjalid; metallist torud, torustikud; lihtmetallist kinnitid, sulused; metalltraat (lihtmetallist);
lihtmetallid ja nende sulamid, sh roostevaba teras; sepistatud lihtmetallid; isoleerimata vasktraat; töötlemata või osaliselt töödeldud messing; metallredelid;
metallist tellingud; metallist torumuhvid; metallist vannikäepidemed.

Klass 7:

elektrilised

sh

keevitusseadmed,

elektrilised

keevitusmasinate

kiirguskeevitusmasinad;

keevitusseadmed

elektroodid;

jahvatusmasinad; täppisjahvatusseadmed;

ja

elektrilised

elektrilised

gaaskeevitusseadmed;
keevitusmasinate

autogeenjooteseadmed;

teritid; pöördjahvatusseadmed;

regulaatorid;

elektrilised

elektrilised

metallikeevitusmasinad;
automatiseeritud

jahvatusseadmed;

tööriistateritusseadmed; jahvatusmasinad

(mehaanilised käsitööriistad); lihvmasinad; lihvimismasinad; jahvatusseadmetejahvatusriistad; pneumaatilised ketaslihvijad; pneumotööriistad (masinad);
viilid

(elektrilised tööriistad);
masinate

puhvrid;

elektrilised

elektrilised

poleerimismasinad, poleerimisseadmed;

teemantpuuride lõiketerad; teemantotstega metallilõiketööriistad;

puhastus- ja poleerseadmed; poleerseadmed;

elektriseadmete

lõikekettad

lõikekettad;

mehaanilised
elektriliselt

masinaosadena;

käitatavad harjad masinaosadena; harjad (masinaosad); mootorite, generaatorite ja dünamote harjad; harjad (mootoriosad); elektrilised harjad (masinaosad);

-puurid; frees-puurpingid;

pöörlevad harjad (masinad); lintsaed; masinate lintsaeterad; rasplid (masinad); suruõhumasinad, pneumomasinad; elektritrellid ja
silmusvõtmed

(seadmed); mutrikeerajad (masinad); elektrikruvikeerajad; elektrilised kruvikeerajad; suruõhukruvitsad; puurpingid; tööpingid lõikamiseks;
lihvimistööpingid; masinad kattekihtide pealekandmiseks; kärnid (tööpingid); tõsteseadmed; tööpingid; treipingid (tööpingid); käsi-tööriistad, v. a käsitsi
tööriistad

käitatavad;

(masinaosad); tööpinkide riistahoidikud; supordid (masinaosad); püstolid (lõhkeainetel põhinevad tööriistad); monteerimismasinad;

metallitöötluspingid;

betoonkattemasinad;

tööstuslikud

kummivormimismasinad;

kinnituse

torupaigaldusmasinad;

sisestamise

masinad;

keemilise

töötlemise seadmed; laadimisseadmed; värvimisseadmed; pakikoostemasinad; teritusmasinad; puhastus-, pesemis- ja pesupesemisseadmed; tekstiilitööstuse

masinad;

(masinaosad);

puhastusmasinad ja -aparaadid;

elektrilised

torupaigaldusmasinad;

kaablisilindrid

elektrilised trosstõstukid; masinad kaablite

masinate

paigaldamiseks;

ja

katlad

mootorite

hüdraulilised

juhtimisseadmed; trosskraanad;

(masinaosad); pumbad; kompressorid.

Klass 8: käsikäitatavad lihvpingid; käsitsi käitatavad käsi-tööriistad; viilid (tööriistad); poleerimisriistad (käsi-tööriistad); poleerkettad (käsi-

tööriistad); käsi-tööriistade teemandist puuriterad; käsi-tööriistade teemandist lõikeriistad; käsi-tööriistade lõikekettad, lõikekettad (käsi-tööriistad); terasest
harjad (käsi-tööriistad); koorimisrauad; mutrikeerajad (käsi-tööriistad); kruvikeerajad, v.a elektrilised; käsitsi käitatavad tööriistad; sahkkaevajad (käsistantsimisseadmed

tööriistad);

kontuuri

väljalõikamiseks

(käsi-tööriistad);

õõnespuurid

(käsi-tööriistade

kühvellabidad

osad);

(käsi-tööriistad);

puitkäepidemega väikesed spiraalpuurid (käsi-tööriistad); poolümarad peitlid (käsi-tööriistad); pookeriistad (käsi-tööriistad); väikekirved (käsi-tööriistad);
lõiketerad (käsi-tööriistad); saelehed (käsi-tööriistade osad); haamrid (käsi-tööriistad); traadipingutid (käsi-tööriistad); ketasnoad (käsi-tööriistad); kirkad

(käsi-tööriistad);
neetimisriistad

tambitsad

(käsi-tööriistad); püstolid (käsi-tööriistad);
meislid

keermepuurid (käsi-tööriistad ); peitlid,
lihvimisriistad

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); valukojakopad (käsi-tööriistad); rasplid (käsi-tööriistad);

kablid

lõikurid

(käsi-tööriistad);

soad

(käsi-tööriistad);
terituskettad

(käsitööriistade osad); käiakivid,

lõikuriterad

nülgimisvahendid;

lõikelatid;

käsitsi

tapipeitlid;

käitatavad

torulõikurid

);

(käsi-tööriistad);

käsikopad,

stantsseadmed

väljalõikamiseks (käsi-tööriistad); stantsid,

kopad

mullatambid

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); käsifreesid;

(käsi-tööriistad);

klaasilõikamisteemandid

tööriistavööd

lõikeriistad

(käsi-tööriistad);

(hoidevööd); kaldlõikesaeraamid

kaitseks

inverterid,

vaheldid

väärismetallist

sh

kontuuri

valtsimisriistad

(käsi-tööriistad); mulgustid, augurauad

(käsi-tööriistad); kraabid, kaabitsad (käsi-tööriistad); hakknoad, liharaienoad (käsi-tööriistad);
(käsi-tööriistad); kaminalõõtsad (käsi-tööriistad); täidetud tööriistakotid; käsitsi käitatavad aiatööriistad.
kaitse- ja

ohutusseadmed; individuaalkaitsevahendid; ohutusprillid;

õnnetusjuhtumite või vigastuste vastu; õnnetuste või vigastuste ennetamiseks kasutatavad kaitsejalatsid; turvakindad kaitseks

või

õnnetusjuhtumite

stantsimisseadmed,

mullakobestid

KlaSS 9: elektrilised puhvrid; kaitsekiivrid, ohutuskiivrid; kaitsemaskid;
turvarõivad

saed

(käsi-tööriistade osad);

(käsi-tööriistad); lõiketerade teritid; rammivasarad (käsi-tööriistad); puuripadrunid (käsi-tööriistad); augutangid

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad);
(käsi-tööriistad];
keermelõikurid (käsi-

neetimishaamrid

naelatõmbajad;

graveerimisvahendid, graveervahendid (käsi-tööriistad); vanutid, rennihaamrid (käsi-tööriistad); tambitsad (käsi-tööriistad);
käristipuurid (käsi-tööriistad); keermelõikurid, klupid, keermestusvardad (käsi-tööriistad); stantsid, matriitsid (käsi-tööriistad);
tööriistad

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); silumisriistad,

(käsi-tööriistad); luisud (käsi-tööriistad); naasklid; spaatlid, värvilapitsad (käsi-tööriistad); löökterad (käsi-tööriistade osad); ehitajate

(käsi-tööriistad);

nurgikud

kärnid

(käsi-tööriistad); umbrohurohimishargid (käsi-tööriistad);

vigastuste

vastu; kaitsvad

peakatted

õnnetuste

või

vigastuste vältimiseks; kaugjuhtimislülitid; elektrikaablid; sulavkaitsmed;

(elektrotehnika); kiudoptilised kaablid; pistikupesade katted; elektrijuhttorud;

elektrikontaktid; pistikupesad (elektrotehnika);

elektrilised

elektrilised

ühendusklemmid;

reguleerimisseadmed, reguleerseadmed;

elektrilised

elektrilised

ühenduskarbid;

kommutatsiooniaparaadid;

elektrilülitid; voolupiirikud; pistikud, pistikupesad jm ühendused (elektrilised ühendused); pingejagurid (elektrotehnika); elektrilised mõõteseadmed;
elektrikaablid

ja -juhtmed; juhtmed (elektrotehnika); elektriliiniklemmid; elektrilised klemmid; elektrilised konnektorid; elektrireleed; mõõteriistad,
kaablid); elektrikaablite ühendusmuhvid; elektrijaotuspaneelid; indikaatorid (elektrotehnika); elektrilised

mõõdikud; elektriliinimaterjalid (juhtmed,
varjestusseadmed;
elektriühenduste

elektritrafod;

karbid; ankrud

jaotuskarbid

ühenduskarbid

(elektrotehnika);
elektrilised

(elektrotehnika);

valgusregulaatorid;

(elektrotehnika);

elektrilised

elektrikaablikestad;

veearvestid, veemõõturid;

laserid; patareid, akud;

kollektorid;
häireseadmed;

elektrilised ja elektroonilised videovalvepaigaldised; videovalvesüsteemid ja -kaamerad.

Klass 11: gaasiregulaatorid; veefiltrid; septikud (mahutid); sanitaararmatuuride ühendusvoolikud; tõmbekapid; kanalisatsiooniseadmestikud;
valgustusaparaadid ja -seadised; lambipesad; dušivoolikud; vannitoakeraamika; vannid; dušivannid; dušialused; dušipinnad; mullivannid; dušikabiinid;
dušiuksed;

duššide

ja

sanitaarseadmestikud;

dušisõelte

hoidikud;

veearmatuurid;

valamud;

dušipead;

peale-,

sisse- ja

sanitaarseadmed

ja

allaehitatavad

sanitaarsed

valamud;

veetarvikud;

vesiklosetid;

roostevabast

prill-lauad;

terasest

pissuaarid;

valamud;

bideed;

vannitoavalamud;

soojuspumbad.
Klass 19: ehitusmaterjalid,
kogumiskaevud,
mittemetallist

v.a

v.a

metallist (tarindid);

väljalasketorud;

metallist; jäigad ehitustorud,
kaevuluugid,

v.a

mittemetallist roiskveekollektorid;

veevarustus-, drenaaži-, vihmavee- ja

sanitaartorud,

v.a

v.a

metallist; pigi, tõrv, bituumen ja asfalt; äravoolutorud,

metallist; äravoolutorud,
veetorude

klapid,

v.a
v.a

metallist; drenaažitorud,
metallist või

plasikust;

v.a

v.a

metallist või

plastist;

metallist; ehituskonstruktsioonide

tulekindlad

materjalid,

v.a

metallist;

metallist.

Klass 20: vannitoamööbel; vannitoakapid.

KlaSS 35:

järgmiste kaupade

jae- ja hulgimüügiteenused:

sanitaartehnika

ja -seadmed, vee- ja kanalisatsiooniseadmed

ja -tarvikud,

tehnosüsteemid (kütte-, ventilatsiooni-ja kliimaseadmed), õli ja määrdeained, metallist kruvid, teras, metallist ehitusmaterjalid, metallist torud, torustikud,
lihtmetallist kinnitid, sulused,
töötlemata

või

osaliselt

metallikeevitusmasinad,
keevitusseadmed,
elektrilised

lihtmetallist metalltraat, lihtmetallid ja nende sulamid, sh roostevaba teras, sepistatud lihtmetallid, isoleerimata vasktraat,

töödeldud

elektrilised

automatiseeritud

messing, metallist redelid,
tellingud, elektrilised keevitusseadmed,
gaaskeevitusseadmed, elektrilised
kiirguskeevitusmasinad, keevitusmasinate elektroodid, autogeenjooteseadmed, keevitusmasinate regulaatorid,

jahvatusseadmed,

elektrilised

jahvatusmasinad, täppisjahvatusseadmed,

tööriistateritusseadmed, jahvatusmasinad (mehaanilised käsitööriistad),

lihvmasinad,

elektrilised

teritid, pöördjahvatusseadmed,

lihvimismasinad, jahvatusseadmete

jahvatusriistad,

pneumaatilised ketaslihvijad, pneumotööriistad (masinad), viilid (elektrilised tööriistad), elektrilised poleerimismasinad, poleerimisseadmed, elektrilised
vahendid puhastamiseks ja poleerimiseks, poleerseadmed, poleerimismasinad, mehaanilised puhvrid, masinate teemantpuuride lõiketerad, teemantotstega

metallilõiketööriistad, elektriseadmete
mootorite, generaatorite ja

dünamote

lõikekettad, lõikekettad masinaosadena,
harjad, harjad (mootori osad),

lintsaeterad, rasplid (masinad), suruõhumasinad, pneumomasinad,

elektrilised

elektritrellid

elektriliselt

käitatavad

harjad (masinaosad),

harjad masinaosadena,

harjad (masinaosad),

pöörlevad harjad (masinad), lintsaed,

ja -puurid, frees-puurpingid,

silmusvõtmed

(seadmed),

masinate

mutrikeerajad

(masinad ), elektrikruvikeerajad, elektrilised kruvikeerajad, suruõhukruvitsad, puurpingid, tööpingid lõikamiseks, lihvimistööpingid, masinad kattekihtide

pealekandmiseks,

kärnid

(tööpingid), tõsteseadmed, tööpingid, treipingid (tööpingid), käsi-tööriistad,

v.

a

käsitsi käitatavad,

tööriistad

(masinaosad),
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riistahoidikud,

betoonkattemasinad,
laadimisseadmed,

5/2018

supordid

(masinaosad),

(masinaosad),

elektrilised

käsikäitatavad

lihvpingid,

pakikoostemasinad,
masinad

trosstõstukid,
käsitsi

(lõhkeainetel

käitatavad

põhinevad

torupaigaldusmasinad,

teritusmasinad,

puhastusmasinad ja -aparaadid,

elektrilised

torupaigaldusmasinad,

püstolid

tööstuslikud

kummivormimismasinad,

värvimisseadmed,

15

kaablite

puhastus-,

masinate

viilid

monteerimismasinad,

sisestamise

-pesemis-ja
katlad

soojuspumbad,

metallitöötluspingid,

keemilise

masinad,

pesupesemisseadmed,

mootorite hüdraulilised

ja

paigaldamiseks,

käsi-tööriistad,

tööriistad),

kinnituse

töötlemise

seadmed,

tekstillitööstuse

masinad,

kaablisilindrid

juhtimisseadmed, trosskraanad,

(masinaosad),

kosmeetilised

puhastusvahendid,
käsi-

(tööriistad), poleerimisriistad (käsi-tööriistad), poleerkettad (käsi-tööriistad),

tööriistade teemandist puuriterad, käsi- tööriistade teemandist lõikeriistad, käsi-tööriistade lõikekettad, lõikekettad (käsi-tööriistad), terasest harjad (käsi-

tööriistad); koorimisrauad,

(käsi-tööriistad),

mutrikeerajad

kruvikeerajad,

v.

elektrilised, käsitsi

a

kasutatavad

käsi-tööriistad,

(käsi-

sahkkaevajad

tööriistad), stantsimisseadmed kontuuri väljalõikamiseks (käsi-tööriistad), õõnespuurid (käsi-tööriistade osad), kühvellabidad (käsi-tööriistad),
puitkäepidemega väikesed spiraalpuurid, poolümarad peitlid (käsi-tööriistad), pookeriistad (käsi-tööriistad), väikekirved (käsi-tööriistad), lõiketerad (käsitööriistad),
tambitsad

saelehed

haamrid

(käsi-tööriistade osad),

(käsi-tööriistad), traadipingutid (käsi- tööriistad),

ketasnoad

(käsi-tööriistad),

kirkad

(käsitööriistad), püstolid (käsi-tööriistad), kärnid (käsi-tööriistad), valukojakopad (käsi-tööriistad), rasplid (käsi- tööriistad),
(käsi-tööriistad), kablid

tööriistad), umbrohurohimishargid

(käsi-tööriistad),

neetimisriistad

(käsi-tööriistad), soad (käsi-tööriistad), lõikuriterad (käsi-tööriistad), keermepuurid

(käsi(käsi-

tööriistad), peitlid, meislid (käsi-tööriistad ), kärped (osad käsitööriistade), käiakivid, terituskettad (käsi-tööriistad), silumisriistad, lihvimisriistad (käsitööriistad), luisud (käsi- tööriistad), naasklid, spaatlid, värvilapitsad (käsi-tööriistad), löökterad (käsi-tööriistade osad), ehitajate nurgikud (käsi-tööriistad),
nülgimisvahendid,

lõikevardad,

sälguvardad,

käsitsi

tapipeitlid,

käitatavad

neetimishaamrid

naelatõmbajad,

(käsi-tööriistad),

graveerimisvahendid,

graveervahendid (käsi-tööriistad ), vanutid, rennihaamrid (käsi- tööriistad), tambitsad (käsi-tööriistad), saed (käsi- tööriistad), käristipuurid (käsitööriistad), keermelõikurid, klupid, keermestusvardad (käsi-tööriistad), stantsid, matriitsid (käsi-tööriistad), keerme lõikurid (käsi-tööriistad), torulõikurid

(käsi-tööriistad), käsikopad, kopad (käsi-tööriistad), mullatambid (käsi-tööriistad),

stantsid, stantsimisseadmed, stantsseadmed (käsi-tööriistad), käsifreesid,

klaasilõikamisteemantid

lõiketerade teritid, rammivasarad

(käsi-tööriistade osad),

valtsimisriistad

(käsi-tööriistad),

tööriistad), augutangid (käsi-tööriistad), mulgustid, augurauad (käsi- tööriistad),
kaabitsad (käsi-tööriistad),

liha

hakkimisnoad (käsi-tööriistad), tööriistavööd

tööriistad), täidetud tööriistakotid, näidikud ja arvestid, aiatöövahendid,
ohutusseadmed,
ennetamiseks

individuaalkaitsevahendid,

kasutatavad

vältimiseks, kaugjuhtimislülitid,
elektrijuhttorud,

elektrilised

reguleerimisseadmed,

(elektrilised

elektriliiniklemmid,
elektrikaablite

elektrikaablid,

ühendusklemmid,

reguleerseadmed,

ühendused),

ohutusprillid,

turvakindad

kaitsejalatsid,

elektrilised

kaitseks

inverterid,

ühenduskarbid,
elektrilised

elektrilised

konnektorid,

õnnetusjuhtumite või
või vigastuste vastu,

vaheldid

(elektrotehnika),

(käsi-tööriistad), kraabid,

(käsi-tööriistad), kaminalõõtsad

vigastuste vastu,
peakatted

kaitsvad

kiudoptilised

õnnetuste

kaablid,

elektrilülitid,

voolupiirikud,

pistikud,

vigastuste
vigastuste

või

pistikupesade

pistikupesad

jm

(käsi-

kaitse- ja

või

õnnetuste

elektrikontaktid, pistikupesad (elektrotehnika),

katted,

elektrilised

ühendused

ja -juhtmed, juhtmed (elektrotehnika),
mõõteriistad, mõõdikud, elektriliinimaterjalid (juhtmed, kaablid),
elektrikaablid

mõõteseadmed,

elektrireleed,

indikaatorid

elektrijaotuspaneelid,

kaldlõikesaeraamid

puhvrid, kaitsekiivrid, ohutuskiivrid, kaitsemaskid,

väärismetallist

kommutatsiooriaparaadid,

(elektrotehnika),

klemmid,

ühendusmuhvid,

elektrilised

(käsi-tööriistad), puuripadrunid (käsi-

mullakobestid

(käsi-tööriistad ),

(hoidevööd),

õnnetusjuhtumite

sulavkaitsmed,

elektrilised

elektrilised

pingejagurid

turvarõivad

kaitseks

lõikeriistad

(elektrotehnika),

elektrilised

varjestusseadmed,

elektritrafod,

jaotuskarbid

(elektrotehnika), ühenduskarbid (elektrotehnika), elektrikaablikestad; elektrilised kollektorid, elektriühenduste karbid, ankrud (elektrotehnika), elektrilised
valgusregulaatorid, veearvestid, veemõõturid, pumbad,
sanitaararmatuuride

mahutid,

ühendusvoolikud,

laserid, kompressorid, patareid, akud,

tõmbekapid, kanalisatsiooniseadmestikud,

häireseadmed,

videovalve, gaasiregulaatorid, veefiltrid,

valgusallikad, hoidikud, voolikud, pihustite ja

duššide

torumuhvid, vannitoakeraamika, vannid, vannikäepidemed, dušivannid, dušialused, dušipinnad, mullivannid, dušikabiinid, dušiuksed, duššide ja dušisõelte

hoidikud, valamud, peale-, sisse- ja

allaehitatavad

valamud,

WC-d, prill-lauad, pissuaarid, bideed, sanitaarseadmestikud,

sanitaarseadmed ja sanitaarsed veetarvikud, roostevabast terasest valamud, vannitoavalamud,

metallist, pigi, tõrv, bituumen ja asfalt, äravoolutorud (v.
äravoolutorud, drenaažitorud,v.

a

ehitusmaterjalid,

metallist või plastist), kogumiskaevud,

v.

a

v.

a

veearmatuurid, dušipead,

metallist, jäigad ehitustorud,

metallist (tarindid), kaevuluugid,

v.

a

v.

a

metallist,

metallist, ehituskonstruktsioonide mittemetallist väljalasketorud, mittemetallist roiskveekollektorid, ventiilid, tulekindlad

a

materjalid, veevarustus-, drenaaži-, vihmavee-ja sanitaartorud,
Klass 37: keevitusmasinate ja -seadmete

v.a

metallist, vannitoamööbel, vannitoakapid.

korrashoid; masinate ja seadmete hooldus; mootorite

hooldamine, teenindamine, seadistamine ning

remontimine.

(210)

Taotl

nr

M201700629

(220)

Taotl

kuup

20.06.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Nõmme

linnaosa,

(511)11-2017Klass
jaemüügi

reklaam

dekoreerimine;
müürilehtede

valge,

sinine

(Pantone 293).

Selver AS

35:

Pärnu mnt

reklaam;

meediakanalites;

raadioreklaam;

238,

11624

Tallinn, Harju maakond,

ärijuhtimine; kontoriteenused;
klikipõhine

reklaamipindade

ülespanemine, üleskleepimine;

reklaamimine;
üürimine;

arvutivõrgureklaam; hinnavõrdlusteenused;
müügikampaaniad,

reklaammaterjalide

välisreklaam.

Klass 39:reiside korraldamine.

(210)

Taotl nr

M201700675

(220)

Taotl

30.06.2017

kuup

EE

-reklaam

levitamine;

teenusena;

telereklaam;

demonstreerimine;

kaupade

poeakende

turundus;

(vaateakende)

posti

teel

kaupade

kaunistamine,

reklaami

levitamine;
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(540)

(731) Taotleja: OÜ Losttoys
Nurme

76215 Saue

küla, Jaani,

Mart Enn

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

põrkerauad;

-masinad

betoonisegamisautod,

ja -seadmed; aerud; amfiiblennukid; autobussid; autobussid, bussid; autod;

autode lükandkatused; autode
autonoomsed

tuhatoosid; autoelamud, vagunelamud; autokered; autoketid;

bagerid (laevad);

EE

Koppel

12: transpordivahendid; aeronautikaaparaadid,

autode amortisaatorid; autode kaitserauad,
autode

vald, Harju maakond,

betooniautod;

bussid;

dirižaablid,

õhulaevad;

päikesekatted, -varjud;

autode

piduriklotsid;

allveesõidukid

autode suusakaared;

merepõhja inspekteerimiseks; autorehvid; autošassiid;

droonid

militaarseks

elektrilised jalgrattad; elektrisõidukid; esiklaasid, tuuleklaasid; esitulede puhastid; furgoonid, pakiautod;

droonid

kasutuseks;

tsiviilkasutuseks;

golfiautod (sõidukid); haagissuvilad; hõljukid,

õhkpadjal liikuvad sõidukid; hüdroplaanid; illuminaatorid; jahid; jalgrataste juhtrauad; jalgrataste ketikaitsmed; jalgrataste porilauad; jalgrataste rattad;

jalgrataste sadulakatted; jalgrataste sadulakotid; jalgrataste sisekummid; jalgrataste suunanäitajad; jalgrataste tihtrehvid; jalgrataste tugijalad; jalgrataste
ülekanded,

ülekandemehhanismid;

jalgrattad;

jalgrattakellad;

jalgrattaketid;

jalgrattakodarad;

jalgrattakorvid;

jalgrattakotid;

jalgrattamootorid;

jalgrattapedaalid; jalgrattapidurid; jalgrattapumbad; jalgrattapöiad; jalgrattaraamid; jalgrattarehvid; jalgrattarummud; jalgrattasadulad; jalgrattavändad;
juhita autod (autonoomsed autod); kaatrid, barkassid; kaevanduskärude rattad; kaherattalised käsikärud, kottkärud, pagasikärud, pakikärud, pakivankrid;
kahveltõstukid; kaldteed paatide ja laevade vettelaskmiseks; kallurid; kallutuskärud; kanuuaerud; kanuud; kastikallutid, vagunikaadurid; kastmisautod;
sõidukid

kaugjuhitavad
kolmerattalised

allveeinspektsiooniks; kaugjuhtimisega sõidukid,
kolmerattalised

jalgrattad;

kosmoseaparaadid,

kosmoselennuaparaadid;

veojalgrattad,

mänguasjad; kiirabiautod; klaasipuhastid; klambid,

v.a

veomootorrattad;
kärude

kuumaõhupallid;

koristuskärud;

korvvankrid,

rullikud; käsikärud; köisraudteed;

käsikärud,

knaabid

(merendus);

käsidresiinid;

kosmoselaevad,

telferid

(kaabelvagunid);

köisraudteevagunid,

köisraudteeveerem; köisveokabiinid, rippkonveierite kabiinid; köisveoseadmed ja -seadmestikud; külgkorvid, külghaagised; külmutusautod, külmikautod;

külmutusvagunid (raudteeveerem); laatsaretfurgoonid; laevad; laevade rooliseadmed; laevakaared; laevakered; laevakorstnad; laevakruvid (screws
(propellers) for ships); laevakruvid (screw-propellers); laevamastid; laevaparraste põrkepadjandid; langevarjud; lapsekärud; lapsekärude, lapsevankrite
varikatted; lapsekärudele

kohandatud

kohandatud

lapsevankritele

laste

turvaistmed

sõidukites; magamisvagunid; maismaa-, õhu-,
maismaasõidukite

hammasreduktorid;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

käiturmehhanismid;
sidurid

maismaasõidukite

juhtrauad;

karterid,

(couplings

maismaasõidukite

for

sadulakatted;

mootorrataste

maismaasõidukite

land

libisemisvastased

rehviketid; liigendbusside

maismaasõidukite

sidurid

maismaasõidukite

veomootorid;

kepsud,

maismaasõidukite

mootorid;
land

(clutches for

paaditaavetid;

pontoonid;

paatide

pootshaagid;

ratastoolid;

rattarummukatted;

maismaasõidukite

vehicles);

ülekandemehhanismid;

käigukastid;

reaktiivmootorid;

jalgtoed;

mootorrataste

turbiinid;

mootorrataste

mootorrattad; mootorrattaketid; mootorrattakotid; mootorrattamootorid; mootorrattaraamid; mootorrattasadulad;

allalaskeseadmed;

porilauad,

maismaasõidukite

maismaasõidukite

paadi-või

mootorsaanid, mootorkelgud; mopeedid; motoriseeritud tõukerattad; motorollerid liikumisvaegusega inimestele; ostukärud;
laevad;

sääsevõrgud;

lõõtsad; magamiskohad

jõuülekandeketid;

mootoriosad;

v.a

maismaasõidukite

mootorialused;

vehicles);

maismaasõidukite

jõuülekanded;

maismaasõidukite

mootoriosad;

v.a

maismaasõidukite

vabakäigusidurid;

kohandatud

soojakotid; lapsevankrid; lapsevankrikatted; lapsevankrite

sõidukitesse; lennukid;

raudteesõidukid; maismaasõidukite ajamiketid; maismaasõidukite elektrimootorid; maismaasõidukite

vee-,

hüdrosidurid;

jõuülekandevõllid;
maismaasõidukite

kohandatud

kotid; lapsekärudele

soojakotid;

poritiivad,

paindtorukärud,

rataste

voolikukärud;

porikaitsmed;

raudteehaakeseadmed;

pargased,

prikkamisaerud,

raudteevagunid;

praamid; parvlaevad, praamid;

päramõlad,

raudteevagunite

roolaerud;

kodarapingutid,

rataste

raudteeveeremi

paaristeljed;

laevakruvid; paadid,

peelepuud,

puhvrid;

laevapeeled;
kodaraklipsid;

raudteeveeremid;

raudteeveeremi-rehviäärikud; rehvide protekteerimise veereteed; rehvide vahtsisud; rehvinaastud; restoranvagunid; rippkonveierid, köisteed; roolid, tüürid;
rummukübarad; saanid, mootorsaanid; serveerimiskärud; sigaretisüütlid autodele; sisekummi, lohvi kleepuvad kummipaigad; sisekummide parandamise
komplektid, lohviparanduskomplektid;
sõidukiistmete

peatoed;

soomussõidukid; sportautod;

suusaliftid, suusatõstukid, köisteed; sõidukiaknad; sõidukiistmed;
sõidukirataste

turvavööd; sõidukikered; sõidukipidurid; sõidukipidurite hõõrdkatted; sõidukipolsterdused;

sõidukiistmete

tasakaalustusvihid;

sõidukirattad; sõidukirehvid; sõidukirehvide libisemisvastased seadised; sõidukiroomikud (lindid), roomikud traktori tüüpi sõidukitele; sõidukišassiid;
sõidukite

küljepeeglid;

sõidukite

sõidukite

pidurisegmendid;
sõidukite

sõidukite

alusraamistikud;

hüdrosüsteemid;

lükandkatused;

sõidukite

sõidukite

sõidukite

bensiinipaagikorgid;

pakiraamid;

pimestusvastased seadmed;

sõidukite

roolikatted;

sõidukite

astmelauad;

istmekatted; sõidukite juhtkangid; sõidukite kaitserauad,

roolirattad;

sõidukite

sõidukite

sõidukite

rattakodarad;

spoilerid;

sõidukite

sõidukite

sõidukite

sõidukite

pakivõrgud;

sõidukite

kapotid,

sõidukite

helisignaalseadmed;

sõidukite

mootoriruumi kaaned;

sõidukite

sõidukite

pidurikettad;

rattapöiad, veljed;

suunatuled;

sõidukite

haakeseadmed;

põrkerauad;

piduriklotsid;
sõidukite

rattarummud;
sõidukite

tagurdusalarmid;

sõidukite

rehviventiilid;

turvarihmad;

sõidukite

tõukeleevendid; sõidukite täisrehvid; sõidukite vedruamortisaatorid; sõidukite väändvedrud; sõidukite õõtshoobade vedrud; sõidukite ärandamisvastased
sõidukite

alarmiseadmed;

(maismaasõidukite
tõukerattad

veoautode

ärandamisvastased

osad); tahavaatepeeglid;
motorollerid

(sõidukid),
kallurkered,

seadised;

sõidukiteljed;

sõidukiuksed;

varurehvide

(sõidukid); valukopakärud, valukopavankrid;

kaadurkered;

sõjaväesõidukid (transpordivahendid); tagaluukide

teljekaelad; tooltõstukid; traktorid; trammid; treilerid, raskeveohaagised;

veovagunid,

veovankrid

kaubavagunid;

(handling

tullid, aerutoed;

katted; vedurid; vedurikorstnad; veesõidukid; veoautod;

carts);

veovankrid

(carts);

vesilennukid;

õhkpadjad (autode turvavahendid); õhkrehvid, pneumorehvid; õhkrehvide sisekummid
pneumorehvide väliskummid; õhupumbad (sõidukiseadised); õhusõidukid; õhusõidukid, lennukid; õhusõidukite katapultistmed.
sõidukikatted;

tõstukid

tõukekelgud;

võidusõiduautod;

vormijärgivad
õhkrehvide,

(lohvid);

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; ajalehtede tellimise organiseerimine teenusena; allhanketeenused (ärialane abi); andmeotsing
arvutifailides

kolmandatele

isikutele;

arvamusküsitlused;

arvutiandmebaasi andmete uuendamine
ärialane

paljundamine; ehitusprojektide
veterinaariapreparaatide
hanketeenused teistele

ning

hügieeni-ja

ettevõtetele

arvepidamine,

raamatupidamine;

meditsiinitarvete

(kaupade ja

teenuste

jae-ja hulgimüük;

ostmine);

esitamine;

arvete

ja hooldus; arvutipõhine dokumendihaldus; arvutivõrgureklaam;
juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; ettevõtete

CV

hotellide

rentimine,
ärialane

haldusteenuse pakkumine; impordi-ekspordiagentuuride teenused; info kogumine arvuti andmebaasidesse;

kaubandus-

ja

reklaamnäituste

kaubandusteabeagentuuride
stenograafia; kirjalike

korraldamine;

teenused;

sõnumite

ja

kaubandus-

ja

kaubandusvahendusteenused;

andmete

ärikontaktiinfo

kaupade

pakkumine;

seisu,

teenuse

administratiivhaldus

fotokoopiamasinate

hinnavõrdlusteenused;

arvete

kirjutamise

alltöövõtuna;

üürimine;

juhtimine;

haldamine;

ja äritehingute

kaubandus-või

demonstreerimine; kaupade

sõlmimine

kolmandate

jaemüügi

poolte jaoks;

esitamise teenused; maksudokumentatsiooni koostamine; messide korraldamine äri või reklaami

müügiautomaatide rentimine; müügikampaaniad,
näidiste

(proovide)

levitamine;

oksjonid,

-reklaam teenusena;

enampakkumised;

müügilettide üürimine;

omahinnaanalüüsid;

eesmärgil;

müürilehtede

ostutellimuste

farmaatsia- ja

hüvitusprogrammide ärilise

info süstematiseerimine arvuti andmebaasides;

registreerimine; kirjutusmasinal kirjutamine; klikipõhine reklaamimine;

läbirääkimised

koostamine;
dokumentide

fotokopeerimisteenused;

tööstusalane

reklaam

juhtimisabi;

meediakanalites;

kohtumiste

teenused (kontoriteenused); kohtumiste meeldetuletamise teenused (kontoriteenused); kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine,

püsikliendiprogrammide

bilansi

pakkumine;

majandusprognoosid;

ajakava

kiirkiri,

korraldamise

üürimine; lennureiside
maksudeklaratsiooni

moesõude korraldamine turunduseesmärkidel;

ülespanemine, üleskleepimine, välisreklaam;

töötlemine;

otsingumootorite

optimeerimine
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müügiedendusena; palgalehtede koostamine; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; poeakende (vaateakende) kaunistamine,
reklaami

levitamine; postimüügireklaam;

pressiülevaateteenused;

registritesse talletatud teabe uuendamine

raadioreklaam;

reklaami

konsultatsiooniteenused;

teenusena;

küljendamine

või

testimine

psühholoogiline

ja hooldus; reklaamfilmide

personali

reklaami

produtseerimine;

müügi modelleerimine; reklaamiagentuuride teenused; reklaamiaja
rent

reklaamipindade

(reklaamitahvlid);

ajakohastamine,

moderniseerimine; reklaammaterjalide

reklaamtekstide

publitseerimine,

avaldamine;

üürimine;

reklaamipindade

levitamine; reklaammaterjalide

sekretäriteenused;

sponsorite

üürimine;

reklaammaterjali

sportlaste

äritegevuse

reklaammaterjalide

reklaamtekstide

kirjutamine;

statistika

koostamine;

juhtimine;

stsenaariumide kirjutamine reklaami eesmärgil; suhtekorraldus; suhtekorraldusliku kommunikatsioonistrateegia alased konsultatsiooniteenused;

transkriptsioon (kontoriteenused); teaberegistrite koostamine kaubanduslikel või reklaami eesmärkidel; teiste
korraldamine
ärieesmärgil; tekstitöötlus; telefonivastamisteenused kättesaamatute abonentide puhul;
korraldamine;

telemarketingiteenused;

telepoeprogrammide

produtseerimine;

(marketing research); tööhõivekontoriteenused; tööjõu värbamine;
reklaami

eesmärgil; veebilehe

auditeerimine; äri

liikluse

optimeerimine;

telereklaam;

vabakutseliste

veebipõhise

omanike

ja

ekspertiisid; ärialased konsultatsiooniteenused; ärialased küsitlused, päringud;
veebilehekülgedel; äriinfo, -teave; ärijuhtimisabi; ärilepingute alased läbirääkimised teenusena; äriteave ja
nõustamise

juhtimise

efektiivsuse

keskus); äritegevuse hindamine; äritegevuse juhtimise ja
nõustamine;

äritegevuse

korraldamise

korraldamise

konsultatsioonid;

(market studies);

teenuseosutajate äritegevuse juhtimine;
teenuste

veebi

sõnumite

teenuste litsentsimise

kaupade ja

telekommunikatsiooniteenuste

turundus; turu-uuringud

müügikeskkonna pakkumine kaupade

alased

massiteabevahendites; reklaamide

väljatöötamine ja kujundamine;

otsimine;

haldamine;

kommunikatsioonistrateegia

rentimine

teel

dekoreerimine; posti

valikuks; püsikliendiprogrammide

tellimuste

turu-uuringud
äri

või

ostjatele ning müüjatele;

indekseerimine

äri

ärialased

uuringud;

klientide

äriline

äriinfo

pakkumine
nõustamine (klientide

konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; äritegevuse

äritegevuse

siirdeteenused;

ärivahendusteenused

äriuuringud;

potentsiaalsete

erainvestorite ja rahastamist vajavate ettevõtjate kokkuviimiseks; jae-ja hulgimüük, sh õhu-, maismaa-ja veesõidukite jae-ja hulgimüük.

Klass 37: abrasiivpoleerimine; akende pesemine; allvee-ehitus, allvee-ehitamine; allveeremont; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus;
buldooserite

asfalteerimine, asfaltimine;
ehitiste lammutamine;

rentimine; desinfitseerimine; drenaažipumpade rentimine; ehitamine, ehitus;

ehitiste puhastamine

-masinate

ehituskonsultatsioonid; ehitusseadmete,

ehitiste

isolatsioonitööd, isoleerimine;

(sisepinnad); ehitiste puhastamine (välispinnad); ehitiste tihendustööd, hermetiseerimine; ehitusjärelevalve;
üürimine; ehitusteave, ehitusinfo; ekskavaatorite rentimine; elektriliinide parandamine; elektriseadmete

paigaldus ja parandus; filmiprojektorite parandus ja hooldus;

fotoseadmete

teenused; jalatsiparandus; kaablipaigaldamine; kaevandus, kaevandamine,

parandus;

häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; hüdraulilise

mäetööd; kaevandusteenused;

põllumajanduses, vesiviljeluses, aianduses ja metsanduses; kahjuritõrjeteenused,

v.a

kaevude

purustamise

puurimine; kahjurite hävitamine,

v.a

põllumajanduses, vesiviljeluses, aianduses ja metsanduses; karusnaha

hooldus, puhastus ja parandus; katelde puhastus ja parandus; katusepanekuteenused; keemiline puhastus, kuivpuhastus; kellaparandus; kliimaseadmete

paigaldus ja parandus;
kraanade rentimine,

osaliselt hävinud mootorite

parandus;

ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; korrosioonikaitse, -tõrje; korstnapühkimistööd, korstnapühkimine;
(ehitusseadmed); krohvitööd, krohvimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; kulunud või

kontoriseadmete

üürimine

kütteseadmete

kunstiesemete

parandus, ümberehitus;

paigaldus ja parandus;

ladude ehitus

restaureerimine; köögisisustuse,
laevaehitus

ja remont;

-sisseseade

paigaldus;

ja -remont; lainemurdjate,

külmutusseadmete

kaitsemuulide

paigaldus ja

ehitamine; lakkimistööd,

lakkimine; lennukite hooldus ja parandus; liftide, tõstukite paigaldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; meditsiiniliste
instrumentide steriliseerimine; mootorsõidukite hooldus ja remont; muusikariistade häälestamine; muusikariistade restaureerimine;
mööbli

restaureerimine,

niisutusseadmete

taastamine;

mööblihooldus;

müüriladumine;

paigaldus ja parandus; nugade teritamine;

ehitus; pesemine;

pesu

müürsepatööd;

nõudekuivatusmasinate

triikimine; pesumasinate rentimine;

pesupesemine

nahkesemete

hooldus,

puhastus

rentimine; nõudepesumasinate rentimine;

(laundering); pesupesemine

(washing

mähkmete puhastus;

neetimine;

ja parandus;
näitusekioskite

ja kaupluste

of linen); pimssimine (lihvimine);

polsterdustööd, polsterdamine; polstriparandus, mööbliriide parandamise tööd; printeri tahmakassettide täitmine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine;

pumpade parandamine, parandus; puusepateenused; põletite hooldus ja parandus; päikesevarjude parandus; rahakambrite (teraskambrite) hooldus ja
parandus; rehvide protekteerimine; rehvide tasakaalustamine; rehvide, väliskummide vulkaniseerimine (parandus); remonditeave, remondiinfo; rottide
rõivaste

hävitamine; rõivaparandus;

pressimine;

rõivaste

rõivaste

puhastamine;

uuendamine,

ümbertegemine;

sadamaehitustööd;

seifide

hooldus

ja

parandus; siltide värvimine või parandus; sise- ja välispindade värvimine; sõidukiakude laadimine; sõidukite avariiremonditeenused; sõidukite hooldus,
sõidukihooldus; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); sõidukite määrimine, õlitamine; sõidukite pesemine; sõidukite

poleerimine; sõidukite puhastamine; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; sügavate õli- või gaasipuurkaevude puurimine; tapeetimine,
tapetseerimine; teesillutus, tee sillutamine, tee-ehitus; tehaste, vabrikute ehitamine; tehislume valmistamise teenused; telefonide paigaldus ja parandus;
tellingute

ehitamine

parandus,

remont;

torustike ehitus

ja paigaldus; tinutustööd, tinutamine;
tänavapuhastus;

ujumisbasseinide hooldus;

uste

tänavapuhastusmasinate

ja hooldus; torutööd; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus;

rentimine,

üürimine;

tööstuslike

ahjude,

keskkütteahjude

paigaldus

turvalukkude

ja

parandus;

ja akende paigaldus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; vihmavarjude parandus.

(210)

Taotl

nr

M201700694

(220)

Taotl

kuup

07.07.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Kesklinna

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass
advokaadibüroode

sinine,

kollane.

OÜ

Advokaadibüroo Premium

linnaosa, Hobujaama

tn

10151

4,

35:

EE

reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused;

ärialane

juhtimine;

ettevõtete

efektiivsuse

personaliteenused; turu-uuringud; äriuuringud; äritegevuse
messide

Tallinn, Harju maakond,

Villu Pavelts

korraldamine

äri

või

reklaami

eesmärgil;

ning

saavutusvõime alased

korraldamine

ning sellega

majandusprognoosid;

seotud nõustamine

kutsealased

juriidilisi

teenuseid

osutavate

ekspertiisid; personalijuhtimisalased
ärinõuanded;

ettevõtete,

konsultatsioonid

ja konsultatsioonid; äriinformatsioon;
ärikonkursside

korraldamine;

sh

ning

näituste

ja

suhtekorraldus;

pressiülevaateteenused; info kogumine arvuti andmebaasidesse; andmetöötlus arvutis ja andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; reklaamtekstide
publitseerimine, avaldamine; kataloogide/andmebaaside
andmebaasihaldus

arvutis; kõigi

loetletud teenuste

sh edastamiseks e-posti kaudu ja avaldamiseks internetis; andmebaasihaldus, sh
konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused ning ärinõustamine eelnimetatud

koostamine,

alased

valdkondades.

Klass 36: kindlustus; rahalised,

kapitalimahutused,

investeeringud;

finants- ja kinnisvaratehingud; arvelduskojad; finantsanalüüsid, -hinnangud ja -korraldus; fondiinvesteeringud,

laenud;

kinnisvara

haldamine,

juhtimine,

hindamine,

üürimine;

maaklerlus,

vahendus;

faktooring;
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tšekkide

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

tõestamine, verifitseerimine; usaldusisikuteenused, usaldusteenused; kõigi

loetletud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

KlaSS 45: juriidilised teenused;

turvateenused

juriidilised ja õigusalased uuringud; õigusabi juriidiliste
teenused; juriidiliste dokumentide/materjalide,

sh

vara

ja isikute kaitseks; ettevõtete juriidiline nõustamine; tehingute juriidiline nõustamine;

dokumentide vormistamisel

kohtuasjade ettevalmistamine;

sh

ja uurimisel; kohtuprotsessidega,

esindamine

kohtus

kriminaalprotsessidega

ja kohtuväliselt; juriidilised

teenused

seotud

autoriõiguste

valdkonnas; juriidilised teenused domeeninimede valdkonnas; intellektuaalomandialased konsultatsioonid, nõustamine ja litsentsimine; advokaaditeenused;

juriidilised teenused rahvusvaheliste kaubandusvaidluste, merenduse, välisinvesteeringute, tehnilise koostöö, ebaausa konkurentsi ja korporatiivsete
juriidiliste küsimuste valdkonnas; vaidluste lahendamine; alternatiivsed vaidluste lahendamise teenused; vahetalitus, lepitamine; kõigi loetletud teenuste
alased

konsultatsiooni-, nõustamis-ja

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

informatsiooniteenused.

M201700728
19.07.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine.

(731) Taotleja:

FERROLINE GRUPP OÜ

Lehmja küla,

(511)11-2017Klass
peale- ja

Sinikivi tee 9, 75306 Rae vald,

39:

transport (veondus); kaupade

mahalaadimine, pakendamine;

veoste

transport

Harju maakond,

EE
reiside

pakendamine ja ladustamine;

maa-, vee- ja õhutranspordiga,

üürimine; haagiste rent; logistika; kaupade ekspedeerimine; transpordiinfo; tollilao- ja

(210)

Taotl

nr

M201700736

(220)

Taotl

kuup

21.07.2017

sh

korraldamine; transporditeenuste vahendamine; kaupade

sega- ja puisteveoste

transport; veokonteinerite rentimine ja

terminaliteenused.

(540)

(731) Taotleja: Design
Kesklinna

(511)11-2017Klass
(juveeltooted);

Inc

linnaosa,
14:

ehtekarbid

OÜ

Lai tn

ahhaadid;
(laekad);

43-1,

amuletid

10133

Tallinn, Harju maakond,

(juveeltooted);

elevandiluust

juveeltooted;

ehete

haagid;

gagaatehted;

EE

ehete
helmed

valmistamiseks

kasutatavad

tarvikud;

juveeltoodete valmistamiseks;

ehisnõelad;

hõbelõng

ehisnõelad

(hõbetraat);

hõbeniit

(juveeltoode); juveeltoodete esitluskarbid; juveeltoodete kotid; juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); kella numbrilauad; kellad; kellaketid; kellarihmad;
ketid

(juveeltooted); kingaehted (juveeltooted);

vääriskivid; lipsuklambrid,

prossid (juveeltooted);

-

kuldniit

(juveeltoode); kõrvarõngad;

käevõrud

(juveeltooted);

kübaraehted

(juveeltooted);

lihvitud

kinnitid, -nõelad; lipsunõelad; merevaigust juveeltooted; plaatina (metall); poolvääriskivid; pressitud merevaigust helmed;

päikesekellad; pärlid (juveeltooted); ripatsid (juveeltooted); ripatsitega võtmerõngad

(võtmehoidjad),

ripatsitega

võtmeketid

(võtmehoidjad); roodium; sõrmused (juveeltooted); teemandid; tikitud riidest käevõrud (ehted); töötlemata või pooltöödeldud väärismetallid; võtmehoidjate
ripatsid; vääriskivid; väärismetallist kujud; väärismetallist niidid (juveeltooted).
Klass 16: paber ja

papp;

paberist või papist karbid; paberist või papist pakkematerjal (polsterdus- ja täitematerjalid); plastist mullpakendid;

paberist või papist etiketid.
Klass 35:juveeltoodete, ehete, vääris-ja poolvääriskivide jae-ja internetimüük; juveeltoodete, ehete, vääris-ja poolvääriskivide jae-ja
hulgimüük; juveeltoodete, ehete, vääris- ja poolvääriskivide turundus;

arvamusküsitlused; turu-uuringud;

arvutiandmebaasi

andmete

uuendamine

ja

hooldus; juveeltoodete, ehete, vääris- ja poolvääriskivide jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; reklaamtekstide
publitseerimine, avaldamine; arvutivõrgureklaam.

EESTI
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Taotl

(220)

Taotl

5/2018
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nr

M201700751

kuup

29.07.2017

(540)

TAMBOCOR
(731) Taotleja:

Actavis

PTC ehf

Group

Reykjavikurvegi 76-78,

220

Hafnarfjordur,

IS

(740) Esindaja: Anneli Kapp

(511)11-2017Klass

5: farmatseutilised preparaadid.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700792

14.08.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: tumesinine, helehall, must.

(731) Taotleja:

Leppneeme

(511)11-2017Klass
kompressorid;

Supply OÜ

ISG

tee

7:

102d, 74009 Viimsi vald, Harju maakond, EE

sisepõlemismootorid

elektrilised

veesõidukitele;

sisepõlemismootorite

mootorpumbaseadmed; elektripumbad;

(masinad); kompressorid (masinaosad); kompressorid (masinate ja
veepumbad;

mootorite

mootorite

pumbad

õhukompressorid;

hüdraulilised
mootorite

osad

veesõidukitele;

iseimevad

pumbad;

elektrikompressorid,

elektriga

töötavad

tsentrifugaalpumbad; kompressorid; kompressorid

osad); kompressorite mootorid;

maismaasõidukite

kütusepumbad; mootoriga

veepumbad; pumba ja mootoriga seadmed; pumbad; pumbad (masina- või mootoriosad); pumbad (masinad); pumbad (masinaosad);
jahutamiseks;

pumbamembraanid;

tsentrifugaalkompressorid;

pumbarootorid;

tsentrifugaalpumbad;

pumbaseadmed;

vaakumpumbad

pumbaseadmed

(masinad);

(masinad);

vaakumpumpade

sõidukite

pumbaventiilid;
seadmed;

vaakumpumpade

vaakumhaaratsid; vedelikupumbad; vedelike membraanpumbad; vedelikupumbasüsteemid; veepumbad maismaasõidukite jaoks; veepumbad sõidukitele;
masinate

ja

haaratsid;

kraanade

kasutatavad

mootorite hüdraulilised

tanghaaratsid;

juhtimisseadmed; kraanad; sildkraanad; laadimisplatvormid; laadimisseadmed;

kraanakahvlite kiikumisvastased

tõsteplatvormid; kraanakonksud;

kraanapuurid; paiksed kraanad;

reduktorid (masinaosad); masinate reduktorid; reduktorid,

ja nende

osad

v.a

(kolvid, silindrid, silindrihülsid, silindriplokid,

Klass 11: kütteventilaatorid;
kütteseadmed;

teisaldatavad

pidurid; kraanakahvlid;

fikseeritud

liikuvad

kraanade

kraanad;

lisaseadmed; kraanade

iseliikuvad

kraanad; kraanadega

pukk-kraanad; masinate ja mootorite pneumaatilised juhtimisseadmed;

maismaasõidukitele; veesõidukite reduktorid; kraanade varuosad; veesõidukite diiselmootorid
silindrikatted

jne) veesõidukite

mootorid

kütteseadmetega

kasutatavad

filtrid; kütteaparaadid ja

kütteseadmed;

küttekatelde

leektorud;

elektrilised

ja

küttekatelde

ja jõuseadmed.

-seadmed;

kütteboilerid; kütteelemendid;

toiteseadmed;

küttekatlad;

elektrilised

kütteradiaatorid;

sõidukite

kütteseadmed; gaasiga töötavad kütteseadmed; gaasikütustega kasutatavad kütteseadmed.
Klass
vedrustuse

12: sisepõlemismootorid

spiraalvedrud;

sõidukite

maismaasõidukitele; sisepõlemismootorite osad maismaasõidukitele; veesõidukite konstruktsiooniosad; sõiduki

vedrustuse

tugivardad;

sõidukite

vedrustusseadmete

amortisaatorid;

sõidukite

vedruamortisaatorid sõiduki vedrustuse osadena; vedrustuse tugivardad (sõidukiosad); amortisaatorid sõiduki vedrustuse

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700798
16.08.2017

vedrustussüsteemide

osana.

vedrud;
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(540)

TOOMAS TAKKIS

(731) Taotleja:
Kohtu tn

32, 93812,

Kuressaare

(511) 11-2017 Klass 41: haridus- ja

linn,

EE

meelelahutusteenused; konverentside korraldamine;

haridus- või

meelelahutusvõistluste korraldamine; kultuuriliste

korraldamine.

või hariduslike näituste

(210)

Taotl nr

M201700811

(220)

Taotl

18.08.2017

kuup

(540)

A1
(731) Taotleja:

MARKET
A1M

Remmelga
(740) Esindaja:

tn

6,

OÜ
11215

Tallinn,

EE

Villu Pavelts

(511)11-2017Klass

35:

hulgimüügiteenused

interneti vahendusel

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

jae-ja hulgimüügiteenused
v.a

(kolmandatele

isikutele)

v.a

elektroonika,

telefonide

ning arvutitega

seotud kaubad;

jae-ja

elektroonika, telefonide ning arvutitega seotud kaubad.

M201700813
18.08.2017

(540)

OLE ROHKEM.

tudengimess

(731) Taotleja: Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA
Ülikooli tn 18b, 51003 Tartu linn, Tartu maakond,

(511) 11-2017 Klass

41:

haridus; väljaõpe; meelelahutus;

EE

spordi- ja kultuuritegevus;

instrueerimisteenused, juhendamisteenused, õpetamisteenused;

haridusteave, -info; diskoteenused; esinemised elavettekandena; kontserdite korraldamine ja läbiviimine.

(210)

Taotl

nr

M201700837

(220)

Taotl

kuup

28.08.2017

(540)

DRAKO
(731) Taotleja:

AS KALEV

Lehmja küla, Põrguvälja
(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

tee

6,

75301 Rae

vald, Harju maakond,

EE

Villu Pavelts
30: kohv, tee, kakao; suhkur; riis; tapiokk,
kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused ning -tooted, hommikusöögihelbed,
saago;

maisihelbed, müsli; leib, sai; kondiitritooted ja maiustused, sh kompvekid, karamellkompvekid, šokolaadikompvekid, šokolaad, šokolaaditahvlid, halvaa,

sefiir, suflee, küpsised, martsipan; puuvilja-, pähkli- ja marjamaiustused; kakaotooted, kakaojoogid; piparkoogid, vahvlid, koogid, keeksid, tordid,
kuivküpsised, kuivikud, pirukad, sh lehttaignapirukad; närimiskumm; jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid;

sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed;

vürtsid; jää.
Klass 32:

õlu;

mineraal- ja gaseervesi

ning

muud

alkoholivabad

joogid;

puuviljajoogid

ja

puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

EESTI
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joogivalmistusained; joogiessentsid; gaseerjoogipulbrid ja -ekstraktid; lauaveed; limonaadid; energiajoogid;

karboniseeritud

joogid; spordijoogid ja/või

spordijookide valmistamise ained.

(210)

Taotl nr

M201700838

(220)

Taotl

28.08.2017

kuup

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: roheline.

Taotleja:

AS KALEV

Lehmja küla, Põrguvälja
(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

tee

6,

75301 Rae

vald, Harju maakond,

EE

Villu Pavelts
30: kohv, tee, kakao; suhkur; riis; tapiokk, saago; kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused ning

-tooted, hommikusöögihelbed,

maisihelbed, müsli; leib, sai; kondiitritooted ja maiustused, sh kompvekid, karamellkompvekid, šokolaadikompvekid, šokolaad, šokolaaditahvlid, halvaa,
sefiir, suflee, küpsised, martsipan;
kuivküpsised, kuivikud, pirukad,

puuvilja-, pähkli- ja marjamaiustused;

sh

kakaotooted, kakaojoogid; piparkoogid, vahvlid, koogid, keeksid, tordid,

lehttaignapirukad; närimiskumm; jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid;

sool;

sinep; äädikas, vürtsikastmed;

vürtsid; jää.
Klass 32:

õlu;

mineraal- ja gaseervesi

ning

muud

alkoholivabad

joogid;

puuviljajoogid

joogivalmistusained; joogiessentsid; gaseerjoogipulbrid ja -ekstraktid; lauaveed; limonaadid; energiajoogid;
spordijookide

ja

puuviljamahlad;

karboniseeritud

siirupid

ja

teised

joogid; spordijoogid ja/või

valmistamise ained.

(210)

Taotl

nr

M201700847

(220)

Taotl

kuup

30.08.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: tumehall, roheline, tumeroheline.

Taotleja:

Lantmännen ek för

Box 30192, SE-104 25 Stockholm, SE

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Villu Pavelts
29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piimja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis; tapiokk ja

saago;

jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused;

jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid;

jää.

Klass 31: töötlemata põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned; värsked puu- jaköögiviljad; looduslikud taimed

ja lilled; elusloomad; loomatoidud;
Klass 32:

õlu;

linnased.

mineraal- ja gaseervesi

ning

muud

alkoholivabad

joogid; puuviljajoogid

ja puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

j oogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).
Klass 35: jaemüügiteenused väetiste valdkonnas; toidu ja toiduainete jaemüügiteenused; jaemüügiteenused värskete puu- ja köögiviljade,
looduslike taimede

ning

KlaSS 40:

lillede

valdkonnas; jaemüügiteenused

toidu(ainete) külmutamine;

seemnete

ja

linnaste valdkonnas.

tapamajade teenused; pagariteenused

(tellimuse

põhjal);

puuviljade purustamine;

toiduainete

suitsutamine; jahu jahvatamine; toidu(ainete) ja jookide konservimine.
Klass 41: terviseklubiteenused; praktiline väljaõpe (demonstratsioonid); seminaride korraldamine ja läbiviimine; koolitus ja väljaõpe tervise ja
wellness valdkonnas; terviseklubiteenused (tervise- ja fitnessitreeningud); juhendamiskursused tervise valdkonnas; haridusteenused tervise valdkonnas;

haridus; väljaõpe.
Klass 42: teaduslikud, bioloogilised, põllumajanduslikud, geoloogilised, metsanduslikud ja tehnoloogilised analüüsid ja uuringud teenusena;
bioloogilised uuringud; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud uuringud.
Klass 43: toitlustusteenused.

22

EESTI

KlaSS 44:

spaateenused;

tervishoiualased

infoteenused; konsultatsiooniteenused

tervishoiu

ja

KAUBAMÄRGILEHT

iluhoolduse

valdkonnas;

5/2018

nõuandeteenused

ilu(hooldus)protseduuride valdkonnas; terviseja tervishoiualased nõuandeteenused; loomakasvatus; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusteenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700901
14.09.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: kuldne, sinine, pruun.

Taotleja: OÜ LAHE Kinnisvara Valdused
Lille tn

26,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

80034 Pärnu

linn,

Pärnu

maakond,

EE

Kalev Käosaar
36: kinnisvarateenused; kinnisvarabürood; kinnisvaramaaklerlus; kinnisvarahaldus; kinnisvarainvesteeringud; kinnisvara hindamine;

kinnisvarakonsultatsioonid.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: pruun.

M201700908

18.09.2017

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018
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Circle K Eesti Aktsiaselts

(731) Taotleja:

A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, EE

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Villu Pavelts
30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk,

saago, kohvi

aseained; jahu ja muud teraviljasaadused ning -tooted; pagaritooted;

süga vkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted; riivsai; leib, sai; leiva-ja saiatooted, kuklid, sepikud, koogid, sh kaalukoogid, kringlid, tordid, keeksid,

tordi-, koogi- ja keeksipulbrid;

biskviidid, pirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused, halvaa;
eeterlikud

šokolaadi- ja/või suhkrupõhised pagari- ja

õlid;

küpsetuspulber; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; burritod;
ning kohvi-, šokolaadi-ja/või

Klass 43:

toitlustusteenused,

hot

taimsed kohvi

dog'ide ja

teiste

sarnaste

toitude

ning jookide

aseained; essentsid,

lisandid

ja

kakaojookidele.

toitlustusteenindus,

degusteerimised (toitude/jookide pakkumine) ning

v.a

materjalid; tainad ja tainakergitusained; mesi, siirup; pärm,
dog'id; hamburgerid; juustuburgerid; võileivad; jäätee; kakaojoogid; kakao-

piimajoogid; kohvijoogid; kohvimaitseained; kohvi-piimajoogid; šokolaadijoogid; šokolaadi-piimajoogid;
maitseained kohvile

koogimaitseained,

kondiitritoodete kaunistamise

kohvikuteenused,

teemakohased

valmistamine teenusena;

kõigi

(210)

Taotl nr

M201700909

(220)

Taotl

18.09.2017

kuup

kiirtoidurestoranide

restoraniteenused,

teenused;

baariteenused;

konsultatsiooni- ja nõuandeteenused; toitude, esmajoones kondiitri- ja pagaritoodete,
eelnimetatud

teenuste

alased konsultatsiooni

-,

nõustamis-ja

hot

infoteenused.

(540)

(591)

Värvide loetelu:

valge,

A. H. Tammsaare tee

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

punane, kollane, tumepruun.

Circle K Eesti Aktsiaselts

(731) Taotleja:

11316

47,

Tallinn,

EE

Villu Pavelts
29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted;
toiduained;

toiduõlid ja toidurasvad; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast

dog'i-vorstid; kartulikrõpsud,

lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistoidud ja snäkid; friikartulid; hot

küpsetatud puuvili; keedetud, praetud, küpsetatud köögiviljad; kompotid;
külmkuivatatud

lüofiliseeritud

köögiviljad;

külmkuivatatud

köögiviljad;

kuivatatud

liha;

valmistatud külmutatud

kartulilaastud; keedetud,

köögiviljad; köögiviljasalatid; köögiviljasuppide valmissegud;

lüofiliseeritud

liha;

külmutatud

puuviljad;

madala

kartulikrõpsud; maitsestatud pähklid; marineeritud aedvili, piklid; piimajoogid, põhikomponent piim; piimakokteilid; piimatooted;
soolased

sh

kastmed,

salatikastmed;

puuviljakrõpsud; puuviljasalatid;
pähklid; vorstid;
peamiselt

vorstid

otsas

serveeritavad

puuviljad,

kohv,

toorainetest; hapukoore

tee,

kakao,

suhkur,

riis,

maisijahutaignast

tuhksuhkurdatud

taignas; vorstitooted; valmistoidud,

klassi 29 kuuluvatest

Klass 30:

pulga

suhkurdatud

mis

põhiliselt

baasil valmistatud

tapiokk,

saago,

puuviljad;

hot

dog'id;

suhkurdatud

puuviljadest valmistatud

pähklid; supid;

töödeldud

rasvasisaldusega

piimal baseeruvad

suupisted;

puuviljalaastud,

päevalilleseemned;

töödeldud

koosnevad lihast või lihatoodetest, sh külmutatuna; valmissalatid, mis koosnevad

dipikastmed, jogurti
kohvi

aseained;

baasil valmistatud

jahu ja

muud

dipikastmed.

teraviljasaadused

sügavkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted; riivsai; leib, sai; leiva- ja saiatooted, kuklid, sepikud, koogid,

sh

ning -tooted; pagaritooted;

kaalukoogid, kringlid, tordid, keeksid,

biskviidid, pirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused, halvaa; tordi-, koogi- ja keeksipulbrid; koogimaitseained,
eeterlikud

v.a

õlid; šokolaadi- ja/või suhkrupõhised pagari- ja kondiitritoodete kaunistamise materjalid; tainad ja tainakergitusained; mesi, siirup; pärm,

küpsetuspulber; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; burritod; hot dog'id; hamburgerid; juustuburgerid; võileivad; peamiselt teradest, maisist,

teraviljast

ja/või

nende

kombinatsioonist

kohvimaitseained; kohvi-piimajoogid;

koosnevad

valmis

suupistetoidud ja snäkid;

šokolaadijoogid; šokolaadi-piimajoogid;

taimsed kohvi

jäätee; kakaojoogid; kakao-piimajoogid;
aseained;

kohvijoogid;

essentsid, lisandid ja maitseained kohvile

ning

kohvi-, šokolaadi- ja/või kakaojookidele.
Klass 31: töötlemata põllumajandus-, vesiviljelus-, aia- ja metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned;
värsked ürdid; looduslikud taimed

ja lilled; istutussibulad, -seemikud ja -seemned; elusloomad;

loomatoidud

ja -joogid;

värsked

linnased.

puu- ja köögiviljad,
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(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

5/2018

M201700911
18.09.2017

(540)

CIRCLE K SUPERTOPS
(731) Taotleja:

Circle K Eesti Aktsiaselts

A. H. Tammsaare tee

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

11316

47,

Tallinn,

EE

Villu Pavelts
29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted;

toiduõlid ja toidurasvad; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast

valmistatud külmutatud

toiduained; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistoidud ja snäkid; friikartulid; hot dog'i vorstid; kartulikrõpsud, kartulilaastud; keedetud, küpsetatud
puuvili; keedetud, praetud, küpsetatud köögiviljad; kompotid;
lüofiliseeritud

köögiviljad;

külmkuivatatud

köögiviljad;

kuivatatud

liha;

köögiviljad; köögiviljasalatid; köögiviljasuppide valmissegud;

lüofiliseeritud

liha;

külmutatud

puuviljad;

madala

külmkuivatatud

rasvasisaldusega kartulikrõpsud;

maitsestatud pähklid; marineeritud aedvili, piklid; piimajoogid, põhikomponent piim; piimakokteilid; piimatooted; piimal baseeruvad soolased kastmed, sh

salatikastmed; pulga

puuviljakompotid;
vorstid;

vorstid

otsas serveeritavad

suhkurdatud

maisijahutaignast hot dog'id; puuviljadest valmistatud suupisted; puuviljalaastud, puuviljakrõpsud; puuviljasalatid;
puuviljad, tuhksuhkurdatud puuviljad; suhkurdatud pähklid; supid; töödeldud päevalilleseemned; töödeldud pähklid;
mis

taignas; vorstitooted; valmistoidud,

põhiliselt

koosnevad

lihast

või

sh

lihatoodetest,

külmutatuna;

valmissalatid,

mis koosnevad

peamiselt klassi 29 kuuluvatest toorainetest; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed, jogurti baasil valmistatud dipikastmed.
Klass 30:

kohv,

kakao,

tee,

suhkur,

riis,

tapiokk,

saago,

kohvi

aseained;

jahu ja muud teraviljasaadused

sügavkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted; riivsai; leib, sai; leiva-ja saiatooted, kuklid, sepikud, koogid,
biskviidid, pirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused, halvaa; tordi-,
eeterlikud õlid; šokolaadi- ja/või suhkrupõhised

sh

koogi- ja

ning -tooted; pagaritooted;

kaalukoogid, kringlid, tordid, keeksid,

v.a

keeksipulbrid; koogimaitseained,

pagari- ja kondiitritoodete kaunistamise materjalid; tainad ja tainakergitusained; mesi, siirup; pärm,

küpsetuspulber; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; burritod; hot dog'id; hamburgerid; juustuburgerid; võileivad; peamiselt teradest, maisist,
teraviljast ja/või nende kombinatsioonist koosnevad valmis suupistetoidud ja snäkid; jäätee; kakaojoogid; kakao-piimajoogid; kohvijoogid;
taimsed kohvi

kohvimaitseained; kohvi-piimajoogid; šokolaadijoogid; šokolaadi-piimajoogid;
kohvi-, šokolaadi-ja/või

aseained; essentsid,

lisandid

ja

maitseained

kohvile

ning

kakaojookidele.

Klass 31: töötlemata põllumajandus-, vesiviljelus-, aia- ja metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned; värsked puu- ja köögiviljad,
värsked ürdid;

looduslikud taimed

ja lilled; istutussibulad, -seemikud ja -seemned; elusloomad;

loomatoidud

ja -joogid; linnased;

värsked ürdid

ja

aiataimed.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700912
18.09.2017

(540)

CIRCLE K ALL DAY BREAKFAST
(731)

Taotleja: Circle

K Eesti Aktsiaselts

A. H. Tammsaare tee

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

47,

11316

Tallinn,

EE

Villu Pavelts
30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused ning

sügavkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted; riivsai; leib, sai;
kondiitritooted,

küpsised ja maiustused;

tainad

-tooted; pagaritooted;
leiva- ja saiatooted, kuklid, sepikud, koogid, pirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid,

ja tainakergitusained; sinep; vürtsikastmed; vürtsid; ketšup; burritod;

juustuburgerid; tortiljad; võileivad; soojad võileivad; täidisega leiva-, saiatooted;
ja/või nende

kombinatsioonist koosnevad valmis

täidetud kuklid

hot

dog'id; hamburgerid;

ja võileivad; vrapid; peamiselt teradest, maisist, teraviljast

suupistetoidud ja snäkid; jäätee; kakaojoogid; kakao-piimajoogid; kohvijoogid; kohvimaitseained;

kohvi-

piimajoogid; šokolaadijoogid; šokolaadi-piimajoogid; taimsed kohvi aseained; essentsid, lisandid ja maitseained kohvile ning kohvi-, šokolaadi- ja/või
kakaojookidele.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700917

kuup

20.09.2017

(540)

Walmark. Sinu tervise
(731) Taotleja:

Walmark

a.s.

Oldřichovice 44, 739 61

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass
kehale;

eeterlikud

mineraalveed

tualett-tarbed;

toetaja

Třinec,

CZ

Kaie Puur
3: tualett-tarbed; suuhügieenivahendid;

õlid

parfüümid ja lõhnaained; puhastusained kehale; nahahoolduskosmeetika;

ja aroomiekstraktid; kosmeetikavahendid; massaažigeelid,

(kosmeetilised);

kosmeetilised

kosmeetikavahenditega

immutatud

immutatud

lapid;

kosmeetiliste

paberkäterätikud;

v.a

ainetega

meditsiinilised;
immutatud

kosmeetikavahendid

massaažiõlid; kosmeetilised

salvrätid;

isiklikuks

kosmeetilised

tarbeks;

salenemist

iluhooldustooted

salvid; pihustatavad

kõhnutusained;
soodustavad

ravitoimeta

kosmeetilised

EESTI
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preparaadid;

parfüümiõlid;

kosmeetilised

5/2018

eeterlikud

õlid;

mineraalõlid; kosmeetilised
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lõhnaained

aroomiained,

(eeterlikud

õlid);

kosmeetilised

looduslikud

õlid; tualettõlid; eeterlikud essentsid; deodorandid inimestele või

looduslikud

õlid;

loomadele ja

puhastusõlid;

higistusvastased vahendid

(tualett-tarbed); meigivahendid, jumestusvahendid; seebid; kosmeetilised vannipreparaadid; karvaärastid ja raseerimispreparaadid; nahahooldusvahendid;

juuksehooldus-ja -töötlusvahendid; ravitoimeta kosmeetikavahendid;

ravitoimeta suuveed.

Klass 5: farmatseutilised ja parafarmatseutilised preparaadid; meditsiinilised siirupid; ravimtaimeekstraktid; vitamiinipreparaadid; mineraalsed
toidulisandid ja multimineraalpreparaadid; meditsiinilised taimeteed; ravimtaimed; meditsiinilised dieetained; mineraalveed ja dieetjoogid meditsiiniliseks
dieettoidud

kasutamiseks;

meditsiiniliseks

meditsiinilised

kasutamiseks;

toidulisandid;

meditsiinilised

albumiinipreparaadid

või

albumiinirikkad

toiduained; palsamid, kreemid ja salvid meditsiiniliseks kasutamiseks; meditsiinilised keemiapreparaadid; meditsiinilised õlid; meditsiinilised libestid;
raviteibid;

meditsiinilised

mittemeditsiinilised

meditsiinilised

soolad;

farmatseutiline

toiduainetele;

loomse

pärm;

meditsiinilised taimeekstraktid või

tinktuurid;

aineid

päritoluga

sisaldavad

toidulisandid; toidulisandid inimestele ja loomadele; farmatseutilised

toidulisandid

-siirupid; proteiinikontsentraadid, sealhulgas

mittemeditsiinilised

taimse

toidulisandid;

dieetained; meditsiinilised

päritoluga

aineid

sisaldavad

sidemed, katted ja aplikaatorid;

desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid; absorbeerivad tooted isiklikuks hügieeniks; õhudeodorandid ja õhupuhastusained; naiste hügieenitooted, nimelt
püksikute hügieenilised siselapid, hügieenitampoonid, hügieenisidemed; hügieenipreparaadid ja -tooted, nimelt pidamatushaigete imavad püksikud,

hügroskoopne vateermaterjal (absorbeermaterjal);
imikute

absorbeerivad

tooted

isiklikuks

nimelt

hügieeniks,

rinnapadjad

imetavatele

meditsiinilised

meditsiiniliseks

dieetjoogid;

kasutamiseks

kohandatud

taimsed

dieedipreparaadid;

toidulisandid

eridieedil

antioksüdandid; dieettoidulisandid jookidena; dieet- ja toitelisandid; toidulisandid inimestele; meditsiinilised

(toidulisand);

mesilasema

toidulisandid;
diabeetikutele;

proteiin

meditsiiniliseks

kasutuseks;

neutraliseerimise
meditsiinilised

toitepiim
imikute

vitamiinisegud;

diagnoosipreparaadid;

ja

looduslikud

ja

meditsiinilised

mähkmed;

väikelaste

toidukiudained;

dieettoidud;
albumiin

inimestele;

dieettoidud; mineraalsed

meditsiinilised

multivitamiinipreparaadid;

mineraallisandid;

väikelastele;

pidamatushaigete

farmatseutilised

(toidulisand);

vitamiini- ja

dieettoidud

dieetained;

imikute

preparaadid;

ensüümid

(toidulisand);

(toidulisand);

emadele, riidemähkmed,

meditsiinilised

mähkmed; meditsiini- ja veterinaariapreparaadid; hambaravipreparaadid ja -tooted; ravitoimega hambapuhastusained;

toiduained

dieetjoogid;

toidulisandid;

dieetmaiustused

suuloputusveed; meditsiinilised, ravitoimega suuveed;

absorbeerivad

hügieenitooted;

ravimid; meditsiinilised

hügieenipesu;

pidamatushaigete

lõhnade

sidemed;

meditsiinilised

vannipreparaadid; mineraalvannisoolad;

mineraalveed; mikroelemendipreparaadid inimtarbimiseks; mikroelemendipreparaadid inimestele ja loomadele; ravitoimelised immutatud puhastuslapid;
kleepplaastrid,

leukoplast;

plaastrid,

sidemematerjalid;

meditsiinilised

vateermaterjal (absorbeermaterjal);

meditsiinilised

meditsiinilised

plaastrid;

vatitupsud, tampoonid;

sidemed;

plaastrid veenilaienditele;

hügroskoopne

ravimitega immutatud vatitikud, -tupsud; taimsed ravimid; meditsiinilised

taimejoogid; meditsiinilised taimesegud; meditsiiniline tee; farmatseutilised pastillid; farmatseutilised kreemid; farmatseutilised preparaadid; ravitoimelised
nahaemulsioonid; ravitoimelised võided, salvid; meditsiinilised nahahoolduskreemid; orgasmikreemid; valuvaigistuskreemid; meditsiinilised kätekreemid;

ravitoimega suupihustid; oftalmoloogilised preparaadid; kuumad mähised;
Klass

10:

kirurgiaseadmed

-riistad,

ja

meditsiiniseadmed

meditsiiniline närimiskumm; meditsiinilised kosmeetikavahendid.

ja

-riistad,

hambaraviseadmed

ja

-riistad,

veterinaariaseadmed

ja

-riistad;

tehisjäsemed, -silmad ja -hambad; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; meditsiinilised seadmed seedetrakti puhituse ja gaaside
kogunemise kõrvaldamiseks või leevendamiseks; meditsiinilised seadmed, mille mõju seisneb gaasimullide liitmises ja seeläbi gaasimullide hõlpsamas
imendumises või elimineerimises

harjad

kehaõõnsuste

seedetraktist;

puhastamiseks;

rehabilitatsiooniseadmed;

kuulmist kaitsvad

haavaravi- ja kirurgiavahendid;

vahutamisvastase

anatoomilised

meditsiinilised

toimega

liigesesidemed; ortopeedilised

seadmed;

tooted;

seadmed; toitmisvahendid ja lutid; rasestumisvastased vahendid;

hingamise respiraatormaskid ja -seadmed; meditsiinis

kunstliku

meditsiinilised seadmed

vööd; ortopeedilised

tehisorganid ja -implantaadid; kuuldeaparaadid; hambaproteesid; ortopeedilised abivahendid,

puhituse

raviks

seedetraktis;

massaažiaparaadid; füsioteraapia- ja

meditsiinilised

pilte kuvavad seadmed;

kasutatavad rõivad; proteesid ja tehisimplantaadid;

abivahendid

liikumiseks; reumavastased võrud; võrud

meditsiiniliseks kasutuseks.

(210)

Taotl

nr

M201700918

(220)

Taotl

kuup

20.09.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, kollane,

(731) Taotleja:

Walmark

oranž.

valge,

a.s.

Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, CZ

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass
kehale;

Kaie Puur
3: tualett-tarbed; suuhügieenivahendid;

parfüümid ja lõhnaained; puhastusained kehale; nahahoolduskosmeetika; iluhooldustooted

eeterlikud õlid ja aroomiekstraktid; kosmeetikavahendid;

mineraalveed (kosmeetilised); kosmeetilised

immutatud lapid;

massaažigeelid,

kosmeetiliste

v.a

meditsiinilised; massaažiõlid; kosmeetilised salvid; pihustatavad

ainetega immutatud salvrätid; kosmeetilised kõhnutusained; ravitoimeta

tualett-tarbed; kosmeetikavahenditega immutatud paberkäterätikud; kosmeetikavahendid
preparaadid; parfüümiõlid; eeterlikud õlid; aroomiained, lõhnaained (eeterlikud õlid);
kosmeetilised

mineraalõlid;

kosmeetilised

õlid; tualettõlid;

eeterlikud

essentsid;

kosmeetilised

(tualett-tarbed); meigivahendid, jumestusvahendid; seebid;

isiklikuks

deodorandid

vannipreparaadid;

looduslikud

inimestele

karvaärastid

salenemist

tarbeks;

kosmeetilised

või

õlid;

loomadele

soodustavad

kosmeetilised

looduslikud

puhastusõlid;

ja higistusvastased

vahendid

ja raseerimispreparaadid; nahahooldusvahendid;

juuksehooldus- ja -töötlusvahendid; ravitoimeta kosmeetikavahendid; ravitoimeta suuveed.
Klass 5: farmatseutilised ja parafarmatseutilised preparaadid; meditsiinilised siirupid; ravimtaimeekstraktid; vitamiinipreparaadid; mineraalsed
toidulisandid

ja multimineraalpreparaadid;

kasutamiseks;

dieettoidud

meditsiinilised

meditsiiniliseks

taimeteed; ravimtaimed;

kasutamiseks;

meditsiinilised

meditsiinilised

toidulisandid;

dieetained;

meditsiinilised

toiduained; palsamid, kreemid ja salvid meditsiiniliseks kasutamiseks; meditsiinilised keemiapreparaadid;
raviteibid; meditsiinilised soolad; meditsiinilised tinktuurid; meditsiinilised taimeekstraktid või
toiduainetele;

farmatseutiline

mittemeditsiinilised

pärm;

toidulisandid;

loomse

päritoluga

toidulisandid

aineid

inimestele

sisaldavad

ja loomadele;

ja dieetjoogid

albumiinipreparaadid
meditsiinilised

või

meditsiiniliseks

albumiinirikkad

õlid; meditsiinilised libestid;

-siirupid; proteiinikontsentraadid, sealhulgas

mittemeditsiinilised

farmatseutilised

mineraalveed

toidulisandid;

dieetained;

taimse

meditsiinilised

päritoluga

sidemed,

toidulisandid

aineid

katted

sisaldavad

ja aplikaatorid;

desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid; absorbeerivad tooted isiklikuks hügieeniks; õhudeodorandid ja õhupuhastusained; naiste hügieenitooted, nimelt

püksikute hügieenilised siselapid, hügieenitampoonid, hügieenisidemed; hügieenipreparaadid ja -tooted, nimelt pidamatushaigete imavad püksikud,
hügroskoopne vateermaterjal (absorbeermaterjal); absorbeerivad tooted isiklikuks hügieeniks, nimelt rinnapadjad imetavatele emadele, riidemähkmed,
imikute

mähkmed; meditsiini- ja veterinaariapreparaadid; hambaravipreparaadid ja -tooted; ravitoimega hambapuhastusained;

meditsiinilised

dieetjoogid;

meditsiiniliseks

kasutamiseks

kohandatud

dieedipreparaadid;

taimsed

toidulisandid

meditsiinilised

eridieedil

dieettoidud;

inimestele;

albumiin
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(toidulisand);

dieettoidulisandid

antioksüdandid;
mesilasema

toidulisandid;
diabeetikutele;

proteiin

toitepiim

(toidulisand);

meditsiiniliseks kasutuseks;
neutraliseerimise
meditsiinilised

imikute

ja

(toidulisand);

vitamiini- ja

toidulisandid

mineraallisandid;

mähkmed;

ja

looduslikud

meditsiinilised

toidukiudained;

väikelaste

dieettoidud;

mineraalsed

dieetjoogid;

toiduained

toidulisandid;

dieetmaiustused

suuloputusveed; meditsiinilised, ravitoimega suuveed;

absorbeerivad

ravimid;

meditsiinilised

inimestele;

multivitamiinipreparaadid;

dieettoidud väikelastele; meditsiinilised

pidamatushaigete

farmatseutilised

diagnoosipreparaadid;

dieet- ja toitelisandid;

ensüümid

vitamiinisegud;

imikute dieetained;

preparaadid;

jookidena;

(toidulisand);

5/2018

hügieenitooted;

meditsiinilised

hügieenipesu;

vannipreparaadid;

pidamatushaigete

mineraalvannisoolad;

lõhnade
sidemed;

meditsiinilised

mineraalveed; mikroelemendipreparaadid inimtarbimiseks; mikroelemendipreparaadid inimestele ja loomadele; ravitoimelised immutatud puhastuslapid;
kleepplaastrid,

leukoplast;

plaastrid,

sidemematerjalid;

meditsiinilised

plaastrid;

meditsiinilised

sidemed;

plaastrid veenilaienditele;

hügroskoopne

vateermaterjal (absorbeermaterjal); meditsiinilised vatitupsud, tampoonid; ravimitega immutatud vatitikud, -tupsud; taimsed ravimid; meditsiinilised
taimejoogid; meditsiinilised taimesegud; meditsiiniline tee; farmatseutilised pastillid; farmatseutilised kreemid; farmatseutilised preparaadid; ravitoimelised
nahaemulsioonid;

ravitoimelised

võided, salvid;

meditsiinilised

ravitoimega suupihustid; oftalmoloogilised preparaadid;
KlaSS 10:
tehisjäsemed,
kogunemise

kirurgiaseadmed

-silmad

ja -riistad,

nahahoolduskreemid; orgasmikreemid; valuvaigistuskreemid;

kuumad

mähised;

meditsiiniseadmed

meditsiiniline

ja -riistad,

närimiskumm;

hambaraviseadmed ja

ja -hambad; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid;

kõrvaldamiseks

või

leevendamiseks;

meditsiinilised

seadmed,

mille

meditsiinilised

mõju

seisneb

meditsiinilised

veterinaariaseadmed ja -riistad;

-riistad,

meditsiinilised seadmed seedetrakti

gaasimullide

liitmises

kätekreemid;

kosmeetikavahendid.

ja

seeläbi

puhituse ja gaaside

gaasimullide hõlpsamas

imendumises või elimineerimises seedetraktist; vahutamisvastase toimega meditsiinilised seadmed; meditsiinilised seadmed puhituse raviks seedetraktis;

harjad kehaõõnsuste puhastamiseks; anatoomilised
rehabilitatsiooniseadmed;

kuulmist kaitsvad

haavaravi- ja kirurgiavahendid;

kunstliku

liigesesidemed; ortopeedilised vööd; ortopeedilised

tooted;

seadmed; toitmisvahendid ja lutid; rasestumisvastased vahendid;

hingamise respiraatormaskid ja -seadmed;

tehisorganid ja -implantaadid; kuuldeaparaadid;

meditsiinis

hambaproteesid; ortopeedilised abivahendid,

kasutatavad

abivahendid

massaažiaparaadid; füsioteraapia- ja

meditsiinilised

pilte

kuvavad seadmed;

rõivad; proteesid ja tehisimplantaadid;

liikumiseks; reuma vastased võrud;

võrud

meditsiiniliseks kasutuseks.

(210)

Taotl

nr

M201700928

(220)

Taotl

kuup

21.09.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Pärnamäe

(511)11-2017Klass

valge, oranž,
OÜ

must.

FIXMIX

küla,

Kesk-Kaare tee

84,

74020 Viimsi

vald, Harju maakond,

EE

19:bituumenit sisaldavad ehitusmaterjalid.

(210)

Taotl

nr

M201700944

(220)

Taotl

kuup

25.09.2017

(540)

(731) Taotleja: Estinger OÜ
Kristiine

linnaosa, Marja

tn

9,

10617

Tallinn, Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Margus Sarap

(511)11-2017Klass
elektriseadmete

35:

ehete

hulgimüügiteenused;

jaemüügiteenused; koduste

ehete

jaemüügiteenused;

elektroonikaseadmete

kangaste

hulgimüügiteenused;

kangaste

jaemüügiteenused; kunstiesemete hulgimüügiteenused;

jaemüügiteenused;

kunstiesemete

koduste

jaemüügiteenused;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

kunstimaterjalide
kööginõude

hulgimüügiteenused;

jaemüügiteenused;

27

kunstimaterjalide

köögiseadmete

jaemüügiteenused;

jaemüügiteenused;

seinakatete

söögiriistade

toiduvalmistusvahendite

Klass 42:

mööbli

kööginugade

hulgimüügiteenused;
lauanõude

hulgimüügiteenused;

kööginõude

jaemüügiteenused;

hulgimüügiteenused;
lõhnastuspreparaatide

hulgimüügiteenused; mööbli jaemüügiteenused; põrandakatete hulgimüügiteenused;
seinakatete

hulgimüügiteenused;

hulgimüügiteenused;

sisustusesemete

jaemüügiteenused;

söögiriistade

sisustusesemete

hulgimüügiteenused;

toiduvalmistusseadmete

jaemüügiteenused;

hulgimüügiteenused;

hulgimüügiteenused; vaipade jaemüük kauplustes; valgustite hulgimüügiteenused; valgustite jaemüügiteenused.
disainialane

nõustamine;

kardinate valimise alane

sisekujundusteenused;

lauanõude

jaemüük;

moeaksessuaaride jaemüügiteenused;

hulgimüügiteenused;

põrandakatete jaemüügiteenused;

disain;

5/2018

mööblikatete valimise alane nõustamine

disainikonsultatsioonid;

nõustamine

(sisekujundus);

hoonete

disainiteenused;
kontorimööbli

(sisekujundus);

sisustusdisain;

disain; kontorite

mööbliriide valimise alane nõustamine

seotud

jaekaubandusega

disainimine; köögidisain; mööblikangaste

(sisekujundus); põrandakatete kujundamine;

ruloode

disainimine; sisekujundus; sisekujundusalased konsultatsioonid; sisekujunduse teenused ja sellega seonduvad info- ja nõustamisteenused; siseruumide
ruumiplaneerimine (disain); spetsialisti konsultatsioonid möbleeritud köögi kujundamise alal; vaipade disainimine.

(210)

Taotl

nr

M201700952

(220)

Taotl

kuup

27.09.2017

(540)

ELU ON ELAMIST VÄÄRT
(731) Taotleja: Coop
Soodevahe

Eesti Keskühistu

küla, Laaneaia,

(740) Esindaja: Almar

(511)11-2017Klass
eemaldamiseks;

75322 Rae

vald, Harju maakond,

EE

Sehver

16: paber, papp; paberist või papist kotid ja muud tooted pakkimiseks ja ladustamiseks; pabertaskurätid; paberist salvrätikud meigi

majapidamispaber; paberkäterätid; trükised, ajalehed, ajakirjad, albumid, brošüürid, kaardid, kalendrid,

kataloogid, kliendilehed,

uudiskirjad; raamatuköitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; värvipintslid; kirjutusmasinad ja

(v.a

näitvahendid

mööbel); õppematerjalid ja

(v.a

aparaadid); plastist pakkematerjal; trükitüübid; klišeed; majapidamises

kasutatavad

kantseleitarbed

paberist ja papist

karbid, kastid, kotid, sh prügikotid ja säilituskotid; majapidamises kasutatavad plastikust kotid, sh prügikotid ja säilituskotid; majapidamises kasutatavad

plastikust karbid, kastid (kantseleitarbed, kunstnikutarbed, mahutid paberi ja trükiste jaoks); pabersalvrätikud ja -taskurätikud, tualettpaber; paberist
filtermaterjal ja paberist kohvifiltrid; kiled toiduainete pakkimiseks ja säilitamiseks; küpsetuspaber.
Klass 29: liha, kala,

linnuliha

puljongid, puljongikontsentraadid; kala- ja lihatooted,
marineeritud, soolatud, püreestatud,

poolvalmis-ja

ja küpsetatud puuvili ja köögivili;

sh konservitud, marineeritud, suitsutatud, külmutatud, kuivatatud
sh

hakkliha, viinerid, sardellid, singid, vorstid, vorstitooted, pasteet; töödeldud,
külmutatud

töödeldud pähklid,

puuviljakompotid;

kuivatatud

ja ulukiliha; lihaekstraktid; peekon; konservitud, külmutatud,

munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; supid, supisegud, segud suppide valmistamiseks (pooltooted);

tarretised, keedised, kompotid;

suhkurdatud

puu- ja köögiviljad, marjad ning seened;

sh soolatud;

ja küpsetatud; lihapallid, kotletid,

kuivatatud, keedetud, praetud, küpsetatud, konserveeritud, hapendatud,
puuviljad ja marjad; puu- ja köögiviljasalatid,

peamiselt lihast, kalast, puuviljadest või köögiviljadest

pähkli- ja puuviljasegud;

valmistatud

valmisroad.

Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused;
šokolaad; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid;
küpsised;

hommikusöögihelbed;

müsli;

liha- ja

sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää; majonees; pagaritooted, sh külmutatud;

köögiviljatäidisega tainatooted,

ravioolid; pitsad; võileivad; peamiselt jahust või teraviljasaadustest valmistatud
Klass 32:

õlu;

mineraal- ja gaseervesi

muud

ning

sh külmutatud;

poolvalmis-ja

alkoholivabad

pelmeenid, klimbid;

pasta, pastatooted (jahutooted),

valmisroad.

joogid; puuviljajoogid

ja puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

j oogivalmistusained.
KlaSS 33: alkoholjoogid (v.a õlu).
Klass 35:

isikutele);
müüki

ja

äriinfo

reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; kaupade eksponeerimine; müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele
ja ärikonsultatsioonid; tarbijakampaaniad; klientide lojaalsus-ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine;

reklaami

ekspordikontorid, -agentuurid;
seotud

ärijuhtimis- ja

alaste teabelehtede

skeemide

ergutavate

süstematiseerimine

logistikaalase info)

organiseerimine,

käigushoidmine

laovarude

ja kogumine;

inventuuri teostamine;

juhtimine

ja juhtimine;

arvuti

statistika koostamine;

andmetöötlus

abil; arvepidamine;

arvuti

ostutellimuste

maksudokumentatsiooni

abil;

arvuti

töötlemine;

koostamine; kaupade

administreerimisteenused; transpordipargi äritegevuse juhtimine teenusena; reklaami, ärijuhtimise ning

ja uudiskirjade pakkumine

Klass 36: kindlustus; rahalised,

interneti

ja e-posti teel; kõigi

finants- ja kinnisvaratehingud;

eelnimetatud teenuste alased

andmebaasides
arvete

info

(sh

esitamine; impordi-

levitamise ja transpordiga

jae- ja hulgimüügiteenuste

informatsiooni- ja nõuandeteenused.

elektroonilised rahaülekanded;

finantsinfo; järelmaksuga

ostu

finantseerimine;

krediitkaarditeenused; järelmaksukaarditeenused; rahavahetus; kinnisvaravahendusteenused; kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kinnisvara üürimine,

äri-, kaubandus- või ametiruumide rentimine, üürimine, haldamine ja juhtimine; kinnisvaraarendus; kinnisvaraga
üüri- ja rendikogumine; kinnisvarakonsultatsioonid; kindlustuse, finantseerimise ja kinnisvara alaste

rentimine, haldamine ja juhtimine, sh
seotud

projektijuhtimisteenuste osutamine;

teabelehtede

ja uudiskirjade pakkumine

Klass 39:

interneti

ja e-posti teel; kõigi

transport (veondus); kaupade

eelnimetatud teenuste alased

pakendamine ja ladustamine;

reiside

kaupade edasitoimetamine, ekspedeerimine; kaupade ja pakkide kohale-, kättetoimetamine,
markeerimine;

ladude

Klass 41:

interneti

ja e-posti

haridus; väljaõpe;

ja uudiskirjade avaldamine;

korraldamine;
korraldamine;

etenduste

lavastamine

ning

läbiviimine;

transpordilogistika;

posti teel; kaupade ladustamine; kaupade pakendamine ja
alaste teabelehtede

ja

teel.

meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; elektrooniline kirjastamine; kaubanduslike pakkumiste, infolehtede,
hariduslike

ja

meelelahutuse

ja produtseerimine;

filmide

alaste teabelehtede

üürimine

pidude korraldamine (meelelahutus);

praktiline väljaõpe

ja treening;

instrueerimisteenused, juhendamisteenused, õpetamisteenused; kõigi

ja uudiskirjade pakkumine

ja laenutus; kinonäitamine;

meelelahutus- ja puhketeave; kohtade broneerimine etendustele;

läbiviimine; loteriide korraldamine;
korraldamine

sh

nõuandeteenused.

autotransport; autoveondus;

üürimine, rentimine; ladustamine; tollilaod; transporditeave; ladustusteave; transpordimaaklerlus; transpordi

uudiskirjade pakkumine

teabelehtede

informatsiooni-ja

korraldamine;

kontsertesinemised

kultuuri- ja

elavettekandena;

haridusnäituste

vabaajakeskuse meelelahutus-,

eelnimetatud teenuste alased

interneti

ja e-posti teel;

fotograafia; haridus- ja
korraldamine;

kontsertide
seminaride

haridus-, spordi- ja

informatsiooni-ja

esinemiste

meelelahutusvõistluste

korraldamine

kultuurialased

nõuandeteenused.

ja

ja konverentside
teenused;
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(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700963

kuup

29.09.2017

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

hall, tumehall, helehall, oranž, heleoranž,

tumebeež, valge, sinine, helesinine, taevasinine,
roheline, heleroheline, lilla,
31 Masis str., 0061

Yerevan,

beež, helebeež,

taevasinine, kollane, violetne, helevioletne,

helepruun, tumepruun.

AM

30: toiduaroomi-ja -lõhnaained; koogimaitseained,

v.a

v.a

eeterlikud

õlid; joogimaitseained,

v.a

eeterlikud

õlid; kohvimaitseained;

eeterlikud õlid; tähtaniis; vanilliin

sideained; merevesi toiduvalmistamiseks; vetikad
toidupaksendusained; juuretis, pärm;
saiakesed;

hele

Villu Pavelts

(740) Esindaja:
toidumaitseained,

roosa, must, punane, tumepunane,

taevasinine,

"GRAND CANDY" LLC

(731) Taotleja:

(511)11-2017Klass

purpur, pruun,

tume

kohvi

maapähkli-, arahhisemaiustused;

(vanilli aseaine); vanill (maitseaine); vahvlid; looduslikud magusained; vorsti sideained; jäätise
(maitseained); nelk (vürts); koogiglasuur; toiduglükoos; sinep; kulinaarsed gluteenilisandid; pärm;

aseained;

taimsed

kohvi

aseained; salatikastmed; jõulupuu

mandlimaiustused; pasta (makarontooted);

kaunistamiseks

tainas; ingver (vürts);

mõeldud

külmutatud

maiustused; koogid;

jogurt (maiustus); kakao;

kakaotooted; kulinaarne viinakivi; viinakivi toidu valmistamiseks; kappar (maitseaine); karamellid (kommid); karri (vürts); ketšup (kaste); toidugluteen;
lagrits (kondiitritoode);

piparmündimaiustused; kompvekid,

sh karamellid;

šokolaadikompvekid; kaneel

(vürts); kohv; röstimata kohv;

kreekerid; kurkum toiduvalmistamiseks; jahutusjää; looduslik või tehisjää; jäätised; kompvekid; majonees; maltoos; marinaadid;
toitepiim; jäätis; jahu; nisujahu;

dessertvahud

(maiustused); šokolaadivahud;

kakaojoogid; teejoogid; šokolaadi-piimajoogid; šokolaadijoogid; leotised,
nelkpipar; piprad (maitseained);

pesto

(kaste); küpsised;

münt

kondiitritoodetele; kakao-piimajoogid; kohvi-piimajoogid; kohvijoogid;

v.a meditsiinilised; muskaatpähklid; sojaoapasta

kuivküpsised;

toidutärklis;

mesi; mesilasema

pirukad;

lihakastmed;

pumatikompvekid

(maitseaine); toidumelass; pipar;
(kondiitritooted); jäätisepulbrid;

küpsetuspulber; pralineed; maitseained; olmelised lihapehmendid; teraviljasaadused jahvatatud kujul; taruvaik, proopolis; piparkoogid; vürtsid;
koogipulber; puuvilja-coulis (kaste); närimiskumm; töödeldud köögi-või puuviljadest maitsekastmed; nisuidud inimtoiduks; suhkur; aniis; kulinaarsed
linaseemned

maitsestamiseks;

melass; koogitainas;

kondiitritooted;

söögisooda,

naatriumvesinikkarbonaat

küpsetamiseks;

linnased

inimtoiduks;

toiduainete konservimise sool; keedusool; sellerisool; sorbetid (mahlajäätised); glasuur singile; sojakaste; tomatikaste; kastmed (maitseained); maitseained,

vürtsid; vahukoorekõvendid; suši; tapiokk; konservitud aiamaitsetaimed (vürtsid); äädikas; õlleäädikas; tainakergitusained; halvaa; leib, sai; sigur (kohvi

aseaine); tee; jäätee; chutney (terav vürtsikaste või marinaad) (maitseained); ingveriga
(maitseaine); šokolaad; toidulinnaseekstrakt; toiduessentsid, v.a eeterlikud essentsid ja õlid.

(210)

Taotl

nr

M201700964

(220)

Taotl

kuup

29.09.2017

maitsestatud Hiina

apelsinikoorekeedis (maitsekaste);

safran

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

29

(540)

(591)

Värvide loetelu:

hall, helehall, tumehall, roheline, heleroheline,

punane, tumepunane,

sinine, taevasinine, helesinine, kollane, tumekollane, pruun, tumepruun, helepruun,

lilla, helelilla, oranž, tumeoranž, heleoranž,
31 Masis

str.,

(511)11-2017Klass

0061

Yerevan,

AM

Villu Pavelts

(740) Esindaja:

sideained;

beež, tumebeež, violetne,

purpur.

"GRAND CANDY" LLC

(731) Taotleja:

toidumaitseained,

helepunane, valge, must,

roosa,

30: toiduaroomi-ja -lõhnaained; koogimaitseained,

v.a

merevesi

eeterlikud

õlid; tähtaniis;

toiduvalmistamiseks;

vetikad

toidupaksendusained; juuretis, pärm; kohvi

maapähkli-,

vanilliin

(vanilli aseaine);

(maitseained);

nelk

v.a

eeterlikud õlid; joogimaitseained,

vanill

(maitseaine); vahvlid;

v.a

looduslikud

(vürts); koogiglasuur; toiduglükoos; sinep;

eeterlikud õlid; kohvimaitseained;

magusained;
kulinaarsed

aseained; taimsed kohvi aseained; salatikastmed; jõulupuu kaunistamiseks

vorsti

sideained; jäätise

gluteenilisandid; pärm;

mõeldud

maiustused; koogid;

mandlimaiustused; pasta (makarontooted); tainas; ingver (vürts); külmutatud jogurt (maiustus); kakao;
kakaotooted; kulinaarne viinakivi; viinakivi toidu valmistamiseks; kappar (maitseaine); karamellid (kommid); karri (vürts); ketšup (kaste); toidugluteen;
saiakesed;

lagrits (kondiitritoode);
kreekerid;

kurkum

arahhisemaiustused;

piparmündimaiustused; kompvekid,

sh

looduslik

toiduvalmistamiseks; jahutusjää;

karamellid; šokolaadikompvekid;

või

tehisjää; jäätised; kompvekid;

kaneel

(vürts); kohv;

majonees;

röstimata

maltoos; marinaadid;

kohv;
mesi;

toidutärklis;
mesilasema

toitepiim; jäätis; jahu; nisujahu; dessertvahud (maiustused); šokolaadivahud; münt kondiitritoodetele; kakao-piimajoogid; kohvi-piimajoogid; kohvijoogid;
kakaojoogid; teejoogid; šokolaadi-piimajoogid; šokolaadijoogid; leotised,

v.a

meditsiinilised; muskaatpähklid; sojaoapasta (maitseaine); toidumelass; pipar;

nelkpipar; piprad (maitseained); pesto (kaste); küpsised; kuivküpsised; pirukad; lihakastmed; pumatikompvekid (kondiitritooted); jäätisepulbrid;
küpsetuspulber;

pralineed;

maitseained;

olmelised

koogipulber; puuvilja-coulis (kaste); närimiskumm;
linaseemned

maitsestamiseks;

lihapehmendid;
töödeldud

melass; koogitainas;

teraviljasaadused

jahvatatud

kujul;

köögi-või puuviljadest maitsekastmed;

kondiitritooted;

söögisooda,

taruvaik,

nisuidud

naatriumvesinikkarbonaat

proopolis;

piparkoogid;

inimtoiduks; suhkur; aniis;
küpsetamiseks;

linnased

vürtsid;

kulinaarsed

inimtoiduks;

toiduainete konservimise sool; keedusool; sellerisool; sorbetid (mahlajäätised); glasuur singile; sojakaste; tomatikaste; kastmed (maitseained); maitseained,

vürtsid; vahukoorekõvendid; suši; tapiokk; konservitud aiamaitsetaimed (vürtsid); äädikas; õlleäädikas; tainakergitusained; halvaa; leib, sai; sigur (kohvi
aseaine); tee; jäätee; chutney (terav

vürtsikaste

või

marinaad) (maitseained);

(maitseaine); šokolaad; toidulinnaseekstrakt; toiduessentsid,

(210)

Taotl

(220)

Taotl

v.a eeterlikud

nr

M201700967

kuup

02.10.2017

ingveriga

essentsid

ja

maitsestatud

Hiina

apelsinikoorekeedis (maitsekaste);

safran

õlid.

(540)

LOADMON
(731)

Taotleja:
Siduri tn

(511)11-2017Klass

LOADMON

3,
9:

OÜ

11313 Kesklinna

linnaosa, Tallinn,

EE

mõõteaparaadid, mõõteseadmed; mõõteriistad, mõõdikud; mõõtevahendid ja -seadmed;

mõõturid, mõõteriistad; arvutitarkvara

(programmid).
Klass 42: andmetöötlustarkvara programmeerimine; arvutitarkvara projekteerimine, arendamine ja programmeerimine; arvutitarkvaraarendus ja

-teostus, programmeerimine; interneti-platvormide

tarkvara programmeerimine.

(210)

Taotl

nr

M201700972

(220)

Taotl

kuup

02.10.2017

30

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

Ruumiline

(554)

5/2018

märk

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(731)

31 Masis str., 0061

Yerevan,

LLC

AM

Villu Pavelts

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

pruun, roosa, punane, beež.

valge,

"GRAND CANDY"

Taotleja:

28:

müntkäitatavad

videomänguautomaadid; ammu-ja

müntkäitatavad

mänguautomaadid;

tehissööt

vibulaskmisvahendid;

kalastamiseks; jõulupuu kunstlumi; ronimis-laskumisfiksaatorid (alpinisti ronimisvahendid); beebide tegelustekid; triktrakk, nard (lauamäng); spetsiaalsed
kotid

suuskade

(kalastustarbed);

lainelaudade

ja

jõulupuukellukesed;

tarvis;

palliheitemasinad;

piljardilauapolstrid; piljardipallid;

näkkamisandurid

mängupallid;

tõstekangid;

kriketikindad

pesapallikindad;

piljardimarköörid; piljardikepid; piljardikepiotsakud; piljardilauad;

(kalastustarbed); mängupallide sisekummid; lauamängud; bobikelgud;

(sportmänguvahendid);

bingokaardid;

atleetvõimlemisseadmed,

õngekorgid

kehalise

treeningu

seadmed, taastusraviseadmed; kõhulauad; keegliseadmed ja –masinad; sportvibud; poksikindad; ehitusklotsid (mänguasjad); ehitusmängud; liblikavõrgud;
maskeerimiskatted (sporditarbed);

jõulupuuküünlaalused;

mängupüstoli tongid, pistongid; karnevalimaskid; piljardikepikriit; malemängud; malelauad;

ekspandrid, tõmmitsad; hasartmängude žetoonid; kunstmaterjalist jõulupuud; jõulupuujalad, -alused;
savikettad
lelude

mägironijate rihmad;

(laskespordi lendmärgid);

müntkäitatavad

kaugjuhtimispuldid; arvestusmargid, mängumargid, mängužetoonid;

lendmärkide heitevahendid

(laskespordivahendid);

piljardilauad; konfetid; mustkunstiseadmed; mängukonsoolide kontrollerid;

kalakorvid

(kalapüünised); kriketikotid; täringutopsid; viskenooled; peibutised

jahipidamiseks või kalastuseks; noolemängud; spordikettad; golfikepi löögijälje tasandusriistad, golfipalli kukkumisjälje tasandusriistad (golfitarvikud);
nukud;

nukkude

lutipudelid;

nukuvoodid;

küünarnukikaitsmed

suusakandid;

nukumajad;

nukuriided;

nukutoad;

elektroonilised

doominod; kabelauad;

kabemängud;

droonid

(mänguasjad);

hantlid;

märklauad;

mänguilutulestikud, jõulupaukkompvekid; lõbustuspargiseadmed;
vehklemisrelvad; vehklemismaskid; vehklemiskindad; õngekonksud; kalastustarbed; õngenöörid; ujumislestad; õngekorgid, kalastusujukid; lendavad

taldrikud

(mänguasjad);

(sporditarbed);

lauaj algpalli lauad;

mängud;

mänguseadmed;

golfikotid; golfikindad; golfikotikärud; reketikeelesooled;
lohelennukid,

deltaplaanid; purjelauatrapetsid;

peibutusviled; uisud;

ühe rattareaga

hasartmänguautomaadid;

meeste kehakaitsmed
v.a

(sporditarbed);

golfikepid; ratastega

harpuunpüssid (spordivahendid);

voodikarussellid

või ratasteta

hokikepid; hobuserauamängud (rõngaviskamismängud); jahiloomade

-poolid;

rulluisud; pusled; videomängude juhtkangid; kaleidoskoobid; tuulelohe, paberlohe niidikettad,

paberlohed, tuulismaod; põlvekaitsmed (sporditarbed); kahvad; mah-jong (lauamäng); nipsukivid;
jõulupuuehted,

sportmängukindad;

võimlemisriistad; mudelõhusõidukite güroskoobid ja lennustabilisaatorid;

õngenöörisooled;

maskid

tuulelohed,

(mänguasjad); purjelaudade mastid; matrjoškad;

(mänguasjad); pallide (mänguvahendite) pumpade nõelad; spordivõrgud; karnevalitarbed, peotarbed;

valgustusvahendid ja maiustused; pachinko’d (Jaapani mänguseadmed); aerusurfilauad; värvikuuli-e paintball-püssid (spordiriistad);

(värvikuuli- e paintball-püsside laskemoon) (spordiriistad); paberist peomütsid; liuglangevarjud; seltskonnamängud; tongid, pistongid
(mänguasjad); jõuharjutuste seadmed; piñata’d; õhupallid (mänguasjad); mängupallid; mängukaardid; plüüsmänguasjad; plüüsmänguasjad koos

värvikuulid

kaisutekiga;

kaasaskantavad

teivashüppeteibad;
ekraanide

mänguseadmete

kaitsekiled;

mängukurikad, reketid; kõristid (mänguasjad);
rulluisud;

statsionaarse

vedelkristallekraaniga

pallide

jalgrattavalmendi

(mänguvahendite)

mängud;

pumbad;

kalakorvid (kalapüünised);

rullikud;

kaugjuhtimisega

kasutamiseks

kampol

pilakaubad;

poksikotid;
sportlastele;

kaitsepadjad

(spordiriietuse

nukud/marionetid;

osad);

viskerõngad,

kaasaskantavate

rõngaviskamismängud;

mängusõidukid; rõngamängud; kiikhobused;
ruletirattad;

purjelauad;

mudelsõidukid,

õngeridvad;

sõidukimudelid;

kokkupandavad mudelid (mänguasjad); lõhnavad peibutised jahipidamiseks või kalastamiseks; tõukerattad (mänguasjad); kraapimiskaardid lotomängude
jaoks; hülgenahast suusakotid; säärekaitsmed (sporditarbed); sulgpallid; rulad; uiskudega uisusaapad; suusasidemed; suusad; keeglikurikad,
veeremängunuiad;
lumesadu

(mänguasjad);
veesuusad;

keegli-,

imiteerivad

veeremängud; kelgud

klaaskuulid

hoolauad,

lauale;

trampliinid

lainelauarihmad;

(spordivahendid);

surfilauad;

liumäed

(spordikaubad);

lumelauad;

räätsad;

(mänguasjad);

seebimullipuhujad,

stardipakud

(sport);

kadad

(sporditarbed);

seebimullitid

mänguautomaadid (müntkäitatavad);

(mänguasjad);

suusataldmikud;

statsionaarsed jalgrattavalmendid;

ujumislauad; ujumisvööd; ujumisvestid; kiiged; lauatenniselauad;

reketikeeled;

märklauad;

vurrid,

pehmed

vurrkannid

mänguasjad;

mängukarud; tennise võrgud;

tennisepalli viskeseadised; teatrimaskid; mängupüstolid; õhupüstolid (mänguasjad); mängusõidukid; mudelmänguasjad; mängukujukesed; mängurobotid;
lemmikloomade

mänguasjad;

mänguasjad;

batuudid;

laste

kolmerattalised

jalgrattad

(mänguasjad);

võimlemiskurikad;

videomänguseadmed;

ujumiskätised; veesuusad; tõstevööd (sporditarbed).
Klass 30:
toidumaitseained,

v.a

toiduaroomi- ja -lõhnaained; koogimaitseained,
eeterlikud

õlid; tähtaniis;

vanilliin

v.a

(vanilli aseaine);

eeterlikud

vanill

õlid; joogimaitseained,

(maitseaine); vahvlid;

v.a

looduslikud

eeterlikud

magusained;

õlid; kohvimaitseained;
vorsti

sideained; jäätise

sideained; merevesi toiduvalmistamiseks; vetikad (maitseained); nelk (vürts); koogiglasuur; toiduglükoos; sinep; kulinaarsed gluteenilisandid; pärm;
toidupaksendusained; juuretis, pärm; kohvi
saiakesed;

maapähkli-,

arahhisemaiustused;

kakaotooted; kulinaarne viinakivi;

lagrits (kondiitritoode);

aseained; taimsed kohvi aseained; salatikastmed; jõulupuu kaunistamiseks

mõeldud

maiustused; koogid;

mandlimaiustused; pasta (makarontooted); tainas; ingver (vürts); külmutatud jogurt (maiustus); kakao;

viinakivi toidu valmistamiseks;

piparmündimaiustused; kompvekid,

kreekerid; kurkum toiduvalmistamiseks; jahutusjää;

sh

looduslik

kappar (maitseaine);

karamellid

(kommid);

karamellid; šokolaadikompvekid;

või

tehisjää; jäätised; kompvekid;

toitepiim; jäätis; jahu; nisujahu; dessertvahud (maiustused); šokolaadivahud; münt kondiitritoodetele;

kaneel

karri

(vürts); ketšup (kaste); toidugluteen;

(vürts); kohv;

majonees;

röstimata

maltoos; marinaadid;

kohv;

toidutärklis;

mesi; mesilasema

kakao-piimajoogid; kohvi-piimajoogid;

kohvijoogid;

kakaojoogid; teejoogid; šokolaadi-piimajoogid; šokolaadijoogid; leotised, v.a meditsiinilised; muskaatpähklid; sojaoapasta (maitseaine); toidumelass; pipar;
nelkpipar; piprad (maitseained); pesto (kaste); küpsised; kuivküpsised; pirukad; lihakastmed; pumatikompvekid (kondiitritooted); jäätisepulbrid;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

küpsetuspulber;

pralineed;

5/2018

maitseained;

31

olmelised

lihapehmendid;

teraviljasaadused

jahvatatud

kujul;

taruvaik,

proopolis;

piparkoogid;

vürtsid;

koogipulber; puuvilja-coulis (kaste); närimiskumm; töödeldud köögi-või puuviljadest maitsekastmed; nisuidud inimtoiduks; suhkur; aniis; kulinaarsed
linaseemned

maitsestamiseks;

melass; koogitainas;

kondiitritooted;

toiduainete konservimise sool; keedusool; sellerisool; sorbetid

söögisooda,

naatriumvesinikkarbonaat

küpsetamiseks;

(mahlajäätised); glasuur singile; sojakaste; tomatikaste;

kastmed

linnased

inimtoiduks;

(maitseained); maitseained,

vürtsid; vahukoorekõvendid; suši; tapiokk; konservitud aiamaitsetaimed (vürtsid); äädikas; õlleäädikas; tainakergitusained; halvaa; leib, sai; sigur (kohvi

aseaine); tee; jäätee; chutney (terav

vürtsikaste

või

marinaad) (maitseained);

(maitseaine); šokolaad; toidulinnaseekstrakt; toiduessentsid,

v.a

(210)

Taotl nr

M201700979

(220)

Taotl

05.10.2017

kuup

maitsestatud

ingveriga

Hiina

apelsinikoorekeedis (maitsekaste);

safran

eeterlikud essentsid ja õlid.

(540)

(731) Taotleja:
Kesklinna

AS Eesti Meedia

linnaosa,

(740) Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass
atlased, kaardid,

Maakri tn

23 a,

10145

Tallinn, Harju maakond,

EE

Arula

16: trükised, sh ajalehed, ajakirjad, ajalehtede ja ajakirjade lisad, raamatud, kataloogid,

kalendrid, plakatid, brošüürid, infolehed,

albumid; kleebised, paberist ja papist etiketid; köitematerjal; fotod; ümbrikud, postkaardid, postmargid; märkmikud, ümbriskaaned

(kantseleitarbed), paberimapid;

kantseleitarbed

(v.a mööbel), kirjatarbed, kirjutustarbed; õppematerjalid ja

näitvahendid

(v.a aparaadid); paberist

või

plastist

pakendid ja pakkematerjalid; trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam,
ettevalmistamine

kaubandus- ja

sh

reklaamtekstide, -lehtede,

-brošüüride

ja

-teadaannete

ja levitamine; sisereklaam, välireklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

reklaamnäituste

korraldamine; kaupade

publitseerimine, reklaamipindade rentimine, reklaammaterjalide
hanketeenused teistele ettevõtetele

demonstreerimine; müügikampaaniad,

-reklaam;

näidiste

teenuste

ostmine);

levitamine; turu-uuringud;

ärialased

(kaupade ja

konsultatsioonid; äriinfo; jae-ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
KlaSS 41:

ajalehtede,

ajakirjade,

kirjastamine, avaldamine; kirjastustegevus,

raamatute

v.a

ning muude trükiste (v.a reklaamtrükiste ja -tekstide) ja perioodiliselt ilmuvate väljaannete

reklaamtekstide

publitseerimine, avaldamine; ajalehtede, ajakirjade,

raamatute

kirjastamine arvutivõrgus;

elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaaditavad); haridus- ja kultuurinäituste korraldamine; seminaride ja konverentside korraldamine ning
läbiviimine; esinemiste korraldamine (impressaarioteenused); koolitus, täiendkoolitus,
meelelahutus;

instrueerimisteenused; raadio- ja teleprogrammide tootmine;

haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; spordi-ja kultuuritegevus.

(210)

Taotl

nr

M201700980

(220)

Taotl

kuup

05.10.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, beež.

(731) Taotleja:

AS Eesti Meedia

Kesklinna linnaosa, Maakri tn

(740) Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass
atlased, kaardid,

23 a,

10145 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Arula

16: trükised, sh ajalehed, ajakirjad, ajalehtede ja ajakirjade lisad, raamatud, kataloogid, kalendrid, plakatid, brošüürid, infolehed,

albumid; kleebised, paberist ja papist etiketid; köitematerjal; fotod; ümbrikud, postkaardid, postmargid; märkmikud, ümbriskaaned

(kantseleitarbed), paberimapid; kantseleitarbed (v.a mööbel), kirjatarbed, kirjutustarbed; õppematerjalid ja
pakendid ja pakkematerjalid; trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam, sh reklaamtekstide,

näitvahendid

(v.a aparaadid); paberist või plastist

-lehtede, -brošüüride ja -teadaannete publitseerimine, reklaamipindade

rentimine, reklaammaterjalide

ettevalmistamine ja levitamine; sisereklaam, välireklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

KlaSS 41:

ajalehtede,

ajakirjade,

kirjastamine, avaldamine; kirjastustegevus,

raamatute

v.a

ning muude trükiste (v.a reklaamtrükiste ja -tekstide) ja perioodiliselt ilmuvate väljaannete

reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine;

elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaaditavad);

haridus- ja kultuurinäituste

läbiviimine; esinemiste korraldamine (impressaarioteenused); koolitus,
meelelahutus;

ajalehtede, ajakirjade,

täiendkoolitus, instrueerimisteenused;

haridus-ja meelelahutusvõistluste korraldamine; spordi-ja kultuuritegevus.

raamatute

kirjastamine arvutivõrgus;

korraldamine; seminaride ja konverentside korraldamine ning

raadio- ja teleprogrammide

tootmine;
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(220)

Taotl

nr
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kuup

05.10.2017
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

tumesinine, lilla,

Kesklinna linnaosa, Maakri tn

(740) Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass
atlased, kaardid,

roosa, punane,

oranž, kollane.

AS Eesti Meedia

23 a,

10145 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Arula

16: trükised, sh ajalehed, ajakirjad, ajalehtede ja ajakirjade lisad, raamatud, kataloogid, kalendrid, plakatid, brošüürid, infolehed,

albumid; kleebised, paberist ja papist etiketid; köitematerjal; fotod; ümbrikud, postkaardid, postmargid; märkmikud,

(kantseleitarbed), paberimapid;

kantseleitarbed

(v.a

mööbel), kirjatarbed, kirjutustarbed; õppematerjalid ja

näitvahendid

(v.a

ümbriskaaned

aparaadid); paberist

või

plastist

pakendid ja pakkematerjalid; trükitüübid; klišeed.
Klass 35: reklaam, sh reklaamtekstide, -lehtede, -brošüüride ja -teadaannete publitseerimine, reklaamipindade rentimine, reklaammaterjalide
ettevalmistamine

hanketeenused teistele ettevõtetele

ja levitamine; sisereklaam, välireklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaupade

demonstreerimine; müügikampaaniad,

-reklaam; näidiste

teenuste

ostmine);

levitamine; turu-uuringud;

ärialased

(kaupade ja

konsultatsioonid; äriinfo; jae-ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
KlaSS 41:

ajalehtede, ajakirjade,

kirjastamine, avaldamine; kirjastustegevus,

ning

raamatute

v.a

muude trükiste

reklaamtekstide

reklaamtrükiste

(v.a

ja -tekstide) ja perioodiliselt

publitseerimine, avaldamine; ajalehtede, ajakirjade,

raamatute

ilmuvate

väljaannete

kirjastamine arvutivõrgus;

elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaaditavad); haridus-ja kultuurinäituste korraldamine; seminaride ja konverentside korraldamine ning
läbiviimine; esinemiste korraldamine (impressaarioteenused); koolitus,
meelelahutus;

täiendkoolitus, instrueerimisteenused;

raadio- ja teleprogrammide

tootmine;

liikuvad

sõidukid;

haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; spordi-ja kultuuritegevus.

(210)

Taotl

nr

M201700985

(220)

Taotl

kuup

05.10.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž, must, punane.

(731) Taotleja:

Reino Orvandi

Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli

(511)11-2017Klass
iselaadivad sõidukid;

iseliikuvad

köisteeseadmed

kaubaveoautod;
-seadmestikud;

12: amfiibsõidukid;

konveierid

tn

96-30, 10416 Tallinn, Harju maakond, EE

automaatjuhitavad sõidukid; automobiilid; droonid; elektrisõidukid;

hõljukid, õhkpadjal

elektrisõidukid; iseliikuvad laadimissõidukid; isesõitvad transpordivahendid; kallutusseadmetega varustatud sõidukid;
inimeste

köisveoseadmed

transportimiseks; köistranspordiseadmed; köisveokabiinid, rippkonveierite kabiinid;

(suusaliftid); kopplaaduriga

sõidukid;

laadimisseadmetega

varustatud

sõidukid;

maismaasõidukid ja -transpordivahendid; mehitamata sõidukid; mehitamata vedukid; mootoriga sõiduautod;

maismaa-,

õhu-, vee-,

ja

raudteesõidukid;

mootorsõidukid; õhu- ja kosmosesõidukid;

puuetega isikutele kohandatud sõidukid; ratastega sõidukid; reaktiivsõidukid; reisijateveosõidukid; rippkonveierid, köisteed; sõiduautod; sõidukid loomade
sõidukid

transportimiseks;

sõjaliseks otstarbeks;

sõidukite

osad

sõidukite välised

ja lisaseadmed;

pakiraamid; sõjaväesõidukid (transpordivahendid);
(vee peal sõitvad);

suusaliftid, suusatõstukid, köisteed; tooltõstukid; transpordivahendid; tuuleenergiaga töötavad sõidukid; veesõidukid; veesõidukid
veesõidukid

(vees sõitvad); aiakärud; aiatraktorid;

automaatjuhitavad

traktorid

materjali

käsitlemiseks

aiatraktorid

transpordiks;

aiavoolikukärud;
veokid

(juhita sõitvad); automaatjuhitavad

arhiivikärud;

autobussid;

autoelamud,

vagunelamud;

materjali käsitlemiseks (juhita sõitvad); autotreilerid; bagid;

aeronautikaaparaadid, -masinad ja -seadmed; aerostaadid, õhupallid; amfiiblennukid; autožiirod; dirižaablid, õhulaevad; droonid militaarseks kasutuseks;
droonid tsiviilkasutuseks; elektrilised õhusõidukid;

lennukid;

kaugjuhitavad

lendavad

esemed;

transportimiseks; elektriautod; elektribussid;
mootorsõidukid;
elektritrammid;

elektrilised

elektriveokid

motorollerid;
(sõidukid);

heeliumiga täidetud õhupallid;

betoonisegamisautod, betooniautod;
elektrilised
elektrilised

autod;

elektrilised

skuutrid;

elektrivõrgust laetavad

eemaldatavate

jalgrattad;

elektrilised

autod;

helikopterid; helikopterite rootorilabad; kaldrootoriga õhusõidukid,
elektrilised

tõstukveokid;

elektrivõrgust

tugedega väikelapsevankrid;

maismaasõidukid;
elektrilised

laetavad

elektrilised

trollibussid;

hübriidautod;

ehituslikud

monorattad;

elektritraktorid

furgoonautod;

furgoonid,

sõidukid

elektrilised

(sõidukid);
pakiautod

(mootorsõidukid); furgoonid, pakiautod (sõiduautod); golfiautod (sõidukid); haagised mootoriga maismaasõidukite jaoks; haagiselamud (haagissuvilad);
haagiselamud (veoautod); puhkesõidukid; haagissõidukid; haagissuvilad; haiglakärud; haiglakärud ravimite jaotamiseks; hobukaarikud; hobuveohaagised;
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liikuvad käsikärud

hõljuklennukid; hübriidautod; inimjõul

iseliikuvad

ja veovankrid; isejuhtivad autod;

laotamise

puisteaine

isetasakaalustuvad

sõidukid;

elektrirollerid; isetasakaalustuvad monorattad; jadaühendusega hübriidautod; jäiga kerega kallurautod; jalgrataste järelkärud (riyakah); jalgrataste haagislapsevankrid;

jalgrattad;

järelhaagised

kaherattalised

pakikärud, pakivankrid;

jalgrataste

kabriolettautode

transpordivahendid (sõidukid);

transportimiseks;

transpordiveokid; kärud;

kaugjuhitavad

jooksurattad;

autod

juhita

kaherattalised

(autonoomsed

autod);

juhita

käsikärud, kottkärud, pagasikärud,

mootorsõidukid; kahveltõstukid ja nende konstruktsiooniosad; käies juhitavad golfikärud (sõidukid); kalastuskärud;
kallutavad

kallurautod; kallursõidukid; kallurvagunid; kallurveokid;
kartide

joogivee-veoautod;

katused; kaevandusvagonetid; kaevandusveoautod;

käsikärud

käsikärud;

sõidukid; kaugjuhtimisega

sõidukid,

järelkärud; kallutuskärud;

karavanid

mänguasjad;

v.a

kauplusekärud;

(vagunelamud); kariloomatreilerid; kartautod;

kaubaaluste

(teisaldatavad kärud); kastmisautod;

kergveoautod;

tõstukid; kaugjuhitavad

kiirabiautod;

maismaasõidukid;

kokkupandavad

elektrijalgrattad;

kokkupandavad jalgrattad; kokkupandavad lapsekärud; kolmerattalised autod, sõidukid; kolmerattalised jalgrattad; kolmerattalised veojalgrattad;
kommunaaltraktorid; konteinervagunid; koormaveosõidukid; koristuskärud; korvvankrid, käsikärud, käsidresiinid; krossimootorrattad; külmhaagised;
kütuseautode

külmkärud; külmseadmetega käsikärud; külmutusautod, külmikautod;
laadurid

linnamaasturid

liigendsõidukid;

(SUV-d);

lohebagid;

(transpordivahendid); maanteetreilerid; maapurjekad;
maismaal

kasutatavad

mootorsõidukid;

treilerid; kütuseelemendiga

laste ratastega

(kahveltõstukid); laatsaretfurgoonid; lapsekärud; lapsevankrid;

lumesõidukid;

maantee-võidusõidujalgrattad;

maastiku kahveltõstukautod;

maismaaliiklusvahendid;

mehaanilised

rullalused;

monorattad;

mootoriga

veoplatvormid,

arvutiseeritud

ja

-kärud;

golfiautod;

minibussid;

mootorita

ja

(sõidukid); mootorrattad; mootorsaanid, mootorkelgud;

motoriseeritud

pagasikärud;

golfiautod;

motoriseeritud

maanteesõidukid

mootorita

maismaasõidukid

(autod);

hobusetreileri

ja

mobiilsed

isiklikuks

mootorsõidukid

motorollerid

tõukerattad;

matkasõiduki

minirattad;

skuutrid

maismaasõidukid; mootoriga pagasikärud; mootoriga toidukärud; mootoriga veoautod;
mootorita tõukerattad

elektriautod;

pukseerimise sõidukid;

maanteeabisõidukid;

maismaasõidukid

maismaasõidukid;

mikroautod;

mootoriga

lennukite

maastikusõidukid; madelhaagised; madelveoautod; mägijalgrattad;

maismaatranspordi vahendid; majutuseks kohandatud sõidukid; matkaautod; matkajalgrattad;
mehaaniku

autod; kütuseelemendiga

transpordivahendid; lastejalgrattad;

raudteeveeremi

transpordiks;

liigutamise

mootoriga

jalgrattad;

masinad;
mootoriga

mootorita toidukärud;

kokkupandavad pagasikärud;

komplektis; mopeedid;

reisimiseks;

kombinatsioon; matuseautod;

motoriseerimata

kokkupandavad

(sõidukid); murutraktorid; mustapesukärud; omnibussid; ostukärud;

otstarbesõidukid; paadi vettelaskmise kärud; paakveokid (maismaasõidukid); päästesaanid; paindtorukärud, voolikukärud; patrullsõidukid; pedaalidega
jalgrattad; pedaalidega

pikap-autod;

maismaasõidukid; pedaalidega tõukerattad; pedaaliga jalgrattad;

poekärud; põllumajandustraktorid; poolhaagised,

sadulhaagised; postikärud; prügiautod; prügikonteinerite veokid; prügiveoautod; prügiveohaagised; puistmaterjali vedavad raskeveohaagised; puksiirautod;
puksiirautod transpordi otstarbeks; puksiirtraktorid ja nende konstruktsiooniosad; quad-mootorrattad; ratastega kapid meditsiinitarvete transportimiseks;
ratastega

mahutid

(korvvankrid, käsikärud);

raudteesõidukid;

raudteeveeremid;

roomiksõidukid; saanid, mootorsaanid; serveerimiskärud;

skuutrid

sõidukid

kinnitatavad

liikumispuuetega

maismaasõidukid;

tasakaalu-jalgrattad (sõidukid);

transpordivagonetid;

treilerautod; treilerid

veotraktorid;

veoautod

riiulitega veoautod;

vankrid

laste

kinnitatavad

pakiraamid;
müüduna

sportautod; sportautod,

teleskoopkäega iga maastiku kahveltõstukautod;
tõukerattad

toodete

sõidukitreilerid;

(sõidukid);

traktorid; traktoriga

käsikärud,

veetavad

trollibussid; turvahällidega kasutatavad

rataslauad;

nende

vagunid ja

konstruktsiooniosad;

jaoks; väikeveoautod; valukopakärud, valukopavankrid; vedukautod, sadulveokid;

veovankrid

soomus-

komplektis; tandemjalgrattad;
transportimise rataskonteinerid;

transpordikärud (käsikärud); transpordikärud (korvvankrid, käsikärud);

elektrirollerid; üldotstarbelised

transportimiseks; veofurgoonid;

veovagunid, kaubavagunid;

rikšad; robotautod;

väljaspool teedevõrku; kaugjuhitavad sõidukid;

masinate, seadmete transportimiseks; treilerid, raskeveohaagised;

üherattalised

väikesed

väikebussid;

veoautod;

sõidukitele

pakiraamid;

maismaasõidukid;

maismaasõidukid; tööstussõidukid; tööstusveokid; tõukekelgud;

lapsekärud; turvahälliga lapsevankrid;
velotaksod;

soomustatud

traktorihaagised; trammid (sõidukid); transpordihaagised;

maismaasõidukid;

restoranvagunid;

külge

soomussõidukid;

teisaldatavad kahveltõstukautod;

tööstuslikud

tööotstarbeautod;

sõidukite

inimestele;

soomusautod;

restkärud; restoranvagunid;

sõidukid kasutamiseks

(sõidukid);

veohaagised;

veokärud;

veokelgud;

veokelgud

(lumesõidukid);

vesinikautod; vibreerivad masinad

(mootor-maismaasõidukid);

velorikšad;

veokihaagised;

(põllumajanduses

kasutatavad

veovankrid); virnastamisseadmed (kahveltõstukid); võidusõiduautod; võidusõidukaarikud; võistlusrattad; võrrid; hõljukid, hõljuklaevad; kallurid; ratastega

pagasikotid; tööriistakärud; väikesed
lemmikloomakärud; liikumispuudega

vankrid laste

motoriseeritud kärud

liikumisvaegusega inimestele;

inimeste

patsiendi transporditoolid; puuetega

manuaalsed ratastoolid;

ratastoolid

invaliidikärud; käsitsi juhitavad ratastoolid;
ratastoolid puuetega

mootoriga püstratastoolid; mootoriga

puuetega ja liikumisvaegusega inimestele;

ratastoolid; ratastoolid;

elektrilised raudteevagunid;

jaoks; auruvedurid;

elektrilised ratastoolid;

transportimiseks; veovankrid;

inimeste sõiduvahendid;

motorollerid

sõidukid kehaliste puuete

invaliididele;

või

puuetega ja liikumisvaegusega inimestele;
ja piiratud liikuvusega

isikute

elektrirongid; elektrivedurid; isegenereerivad elektrivedurid (diiselelektrivedurid); kaevandusvagunite

tõmmitsad; kaevandusvagunite tõukurid; kaubarongid; kaubarongide vedurid; kaugjuhitavad rööbassõidukid; köisraudteed; köisraudteevagunid, telferid
(kaabelvagunid); külmutusvagunid (raudteeveerem); magamisvagunid; maismaa liiklemisvahendid; metroovagunid; platvormvagunid; raudteekaubavagunid;

raudteeveermikud

raudteevagunid;

treilerite

vedamiseks

raudteel;

reisijavagunid (rööbassõidukid); reisirongid; reisivagunid; rongid

(sõidukid); rööbassõidukid reisimiseks; rööbasveokid reisijate vedamiseks; sisepõlemismootoriga autodresiinid; sisepõlemismootoriga vedurid; trammid;
tsisternvagunid,

paakvagunid;

üherööpmelised

kosmoselennuaparaadid; kuumaõhupallid;
mehitamata

õhusõidukid;

õhusõidukid;

õhusõidukid

tankurlennukid

vesilennukid;

motoparaplaan;

vagunid;

langevarjud;

vagunid;

vedurid;

vesinikrongid;

gürokopterid;

langevarjud (langevarjuspordi tarbeks);

õhuliiklusvahendid;

õhupallid, aerostaadid; õhupallid

kosmoselaevad,

kosmoseaparaadid,

mehitamata

mõõdistussõidukid;

langevarjupakid;

õhus

(lennuvahendid);

kasutatavad

mootorsõidukid;

reisimiseks; õhutõrjeõhupallid, tõkkeaerostaadid; plaanerid; propellerlennukid; purilennukid; reaktiivõhusõidukid; sõjalennukid;

(õhusõidukid);
aerupaadid;

transpordisatelliidid;

allveelaevad;

turbopropellerlennukid;

allveesõidukid;

turboreaktiivlennukid;

autonoomsed

aurulaevad;

allveesõidukid

ülikerged

merepõhja

väikesed

lennukid;

inspekteerimiseks;

õhusõidukid;

bagerid

(laevad);

elektrilised veesõidukid;

haagised paatide, laevade pukseerimiseks; hüdroplaanid; isetäituvad veoparved; isiklikud veesõidukid; Jaapani lamedapõhjalised
sõudepaadid (tenmasen); jahid; jullad; kaablilaevad; kaatrid, barkassid; kajakid; kalapaadid; kanuud; katamaraanid; kaubalaevad; kaugjuhitavad
allveesõidukid

allveesõidukid; kaugjuhitavad

(transpordivahendid);

sõidukid

kaugjuhitavad

kiirkaatrid

allveeinspektsiooniks;
müüdavad

kiirpaadid, reaktiivmootoriga paadid; kokkupandavad paadid; kokkupandavad veesõidukid; komplektina

isiklikuks

kasutuseks;

paadid; kummipaadid; lahingulaevad;

lamedapõhjalised paadid (jon boat-tüüpi); lamedapõhjalised sõudepaadid; lennukikandjad; lõbusõidulaevad; meresõidukid, merelaevad; mereveosõidukid;
miinitraalerid (laevad); mootoriga jahid; mootoriga veesõidukid; mootorpaadid; mootorpurjekad; paadid, laevad; paakveokid; paatmajad; pargased,
praamid; parved; parvlaevad, praamid; pneumopaadid; pontoon-paadid; pontoonid; prikkamisaerud, päramõlad, roolaerud; puhkeotstarbelised kaatrid ja

jetid; puksiirlaevad; purjelaevad; purjepaadid, purjekad; rannasõidulaevad; reisilaevad; skuutrid;
suusapaadid;

täispuhutavad

vabaajapaadid;

vesijalgrattad;

paadid;

väikepaadid;

elektrilised

kasutatavad

vesirattaga aurulaevad;

(sõidukiosad); armatuurlauad;
üksikistmed;

vees

tanklaevad;

autode

võistluspaadid;
autoistmete

amortide

autode esitulede

silindrid

(paadid

ja

(sõidukiosad);

sõidukid meritsi

tsisternautod

(paakautod);

veesõidukid

mootorsõidukid;

autode astmelauad;

võidusõiduistmed;

tsisternautod

tiiburlaevad;

laevad);

veesõidukid

amortisaatorid

seljatugede taskutega katted; autopolsterdused;

ülisuured

reisimiseks;

sõiduki

autode kindalaekad; autode

puhastusharjad;

reisimiseks; sõudepaadid; sukelsõidukid;

(paakveokid);

vedrustuse

päikesesirmid;

blokeerumisvastased

osana;

piduridetailid

sõidukitele;

hüdraulilised

servoventiilid

sõiduki

hüdraulikasüsteemi

osadena;

amortisaatorid

autode roolirattad;

autode

pidurisüsteemid ja komponendid;

sigaretisüütajad maismaasõidukitele; esitulede puhastid; helmestest valmistatud vormijärgivad sõidukiistmete katted;

materjalidest

toornaftatankerid;

veetranspordivahendid;

hüdraulilised

hõõrdeomadustega

servoventiilid

sõiduki

pidurisüsteemi osadena; isoleeritud sõidukikered; isoleeritud sõidukite kerepaneelid; jalgratta kaassõitja seljatoed; jalgrattatarvikud jookide vedamiseks;
jalgrattatarvikud jookide kandmiseks; kahveltõstukveokite kahvlid; kärude jaoks kohandatud nurgakaitsmed; lapsevankrite katted; kaubaveo sõidukite
sissetõmmatavad

katted;

ketaspidurid;

klaasipuhastiharjad;

köisraudteekabiinid; köisraudteevagunite õõtshoovad;
sõidukiustele; kütusetorustikud

sõidukitele;

klaasipuhastite

konsoolid sõidukite

kuulliigendid

vardad,

-hoovad;

kohandatud

interjööride osadena; korvvankrite,

(sõidukiosad);

laevade

terasest

katted

käsikärude

laadluugikatted;

mootoriga

kaitserauad;

lapsekärude katted;

golfikärudele;

kummist kaitseribad

lapsekärude korvid;

lapsekärude, lapsevankrite varikatted; lapsevankrikatted; lapsevankrite korvid; lapsevankrite kummist kaitserauad; liugklotsid, v.a metallist (sõidukiosad);
loomade transportmahutid sõidukikeredena; magamiskohad sõidukites; maismaasõidukite gaasiturbiinid; maismaasõidukite kepsud, v.a mootoriosad;
maismaasõidukite

maismaasõidukite

ketaspidurid;
poritiivaäärised;

modulaaršassiisüsteemid

maismaasõidukite

maismaasõidukite

sõidukitele;

mootorrataste

koonuspidurid;
turbiinid;
esihargid;

maismaasõidukite

maismaasõidukite
mootorratta

maismaasõidukite

nukksidurid;

uksekäepidemed;

kaassõitja

maismaasõidukite

seljatoed;

mootorsõidukikered; mootorsõidukite vedruamortisaatorid; mudelile kohandatud vooderdised sõidukite

mootorsõiduki

osad

ja

ülekannete

käigukangi

lisaseadmed;
kummirihmad;
kaitsekatted;

lastisektsioonidele; mudelile poolkohandatud

34

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

õhkvedrud

sõidukikatted;

õhkvedrud

juhiistmete amortiseerimiseks;

autokabiinide

juhiistmete ja

vedrustamiseks

5/2018

(sõidukivedrustuse osad);

õhkvedrud

juhikabiinide amortiseerimiseks; õhu-ja kosmosesõidukite osad ja lisaseadmed; õhuvooluspoilerid; pagasiruumi katted; päikesesirmid sõidukikereosadena;
päikesesirmid (sõidukiosad); peegeldava tahveldisega kaitseliistud sõidukiustele; pidurikatted; pidurikettad; piduripumbad, peasilindrid; pidurisilindrid;
sõidukite

pidurisüsteemid sõidukitele; pidurisüsteemid
püsikiirusliigendid (sõidukiosad);

raamitoed

stardiplatvormid (sõidukid); ratastega

sõidukite

jaoks; piduritrumlid;

putukakaitsmed kapottidele
esemete

(sõidukite

ratastoolide

liigutamiseks;

pimestusvastased seadised; puidust sõidukiistmed; puksiiraasad;

konstruktsiooniosad);

rehvid

rakettide

sõidukiaknad;

raadiovastuvõtuantennidega

käetoed; ratastoolipadjad; rattad,

ja roomikud; rattapidurid;

reklaami kandvad käsikärudele kohandatud käepidemed; rongide konstruktsiooniosad; roolikatted; roolirattad; rullikutega raamitoed esemete liigutamiseks;

sadulapostid (sõidukite osad); sadulatoed (sõidukiosad); sõidukišassiid; sõidukite pidurisüsteemide ketaspiduriklotsid; sõidukite vedrustuse spiraalvedrud;
sõidukiakende ribikatted; sõidukiaknad; sõidukiistmed; sõidukiistmete allsüsteemid; sõidukiistmete kaitsekatted
sõidukiistmete

nahkpolstrid;
sõidukiistmete

sõidukikerede

osad;

sõidukipidurid;

sõidukirehvide hõõrdematid;
sõidukite

sõidukikerede

sõidukipidurite

kompenseerimissilindrid;

sõidukite

sõidukite

sõidukite

sõidukipidurite

sõidukite haardumise

komponendid;

komponendid;

aknapuhastiharjade adapterid;

sõidukikerede

seadmestik;

lukustuspaneelid;

sõidukipolsterdused;

sõidukipuksid;

sõidukite aknarulood; sõidukite allalastavad

vedrud; sõidukite ärandamisvastased seadmed,

sõidukite hüdraulilised

juhtsüsteemid;

sõidukikerede

(mudelile kohandatud);

sõidukikerede

liistud;

sõidukite amortisatsioonisüsteemide

amortisaatorid;

bensiinipaagikorgid;

sõidukikatted

katted;

kaitsvad

(mudelile kohandatud); sõidukiistmete
seljatugedele kohandatud taskutega katted;

sõidukiistmete

seljatoed;

lahtised

vormijärgivad

lisaseadmed;

sõidukite aerodünaamilised voolundid;

alusraamistikud;

turvaseadmed, -varustus;

sõidukiistmete

polstrid;

sõidukiistmete

vormijärgivad kaitsekatted;

sõidukikerede aerodünaamilised

sõidukikered;

tagaluugid;

sõidukiistmete

peatoed;

sõidukite hüdraulilised

juhtsüsteemid;

rotatsioonsummutid; sõidukite hüdraulilised rotatsioonamortisaatorid; sõidukite hüdrauliliste pidurite rõhuregulaatorid; sõidukite hüdrosüsteemid; sõidukite
hüdroühendused; sõidukite interjöörides kasutamiseks kohandatud mahutid; sõidukite istmekatted; sõidukite istmekatted (mudelile kohandatud); sõidukite
istmekatted

(vormijärgivad);

sõidukite

sõidukite

joogitopsihoidikud; sõidukite käigukanginupud;

sõidukite kaitserauad,

(vormijärgivad);

sõidukite

käsipidurinupud;

sõidukite

põrkerauad;

sõidukite

kerepaneelid;

sõidukite kaitsekatted

sõidukite kaitsvad

kaitserauapuhvrid;

sõidukite

ketaspidurite hõõrdkatted;

(mudelile kohandatud);

sõidukite kaitsekatted

sõidukite kaitsvad

interjöörikatted;

ketaspidurite klotsid;

sõidukite

kuumuskilbid;
sõidukite

kindalaekad;

klaasihoidjad; sõidukite klaasipuhastiharjad; sõidukite kohandatud matid; sõidukite kõlariavade katted; sõidukite kriimustuskaitsed; sõidukite külgmised
kaitseplaadid (konstruktsiooniosad); sõidukite külguksed;
sõidukite

laekatendid;

sõidukite

sõidukite

sõidukite

sõidukite

päikesesirmid;
sõidukite

pidurikatted;

sõidukite pidurisegmendid;

sõidukite

pakivõrgud;
sõidukite

pidurikettad;

sõidukite

peatoed;

sõidukite

piduriklotsid;

sõidukite kütusepaakide

kütusepaagid;

sõidukite
metallist
puksiirhaakeseadmed;
puksiirvardad;
nahkpolstrid; sõidukite õhudeflektorid; sõidukite õhudeflektorikarbid;

monokokkstruktuurid; sõidukite
vedrud;

sõidukite küljekaitsmed;

metallist

sõidukite
sõidukite

metallist

õhuvooluspoilerid;

peatoekatted;

sõidukite

pidurikomplektid;

sõidukite

sõidukite

korgid;

sõidukite

radiaatorivõred;

sõidukite õõtshoobade

pidurdussüsteemide ketaspidurirootorid;
sõidukite

pidurisadulad;

piduriseadmed;

sõidukite pidurisilindrid; sõidukite pidurisüsteemid ja nende osad; sõidukite piduritrossid; sõidukite piduritrumlid; sõidukite

pimestusvastased päikeseribad; sõidukite pimestusvastased seadmed; sõidukite plastist kütusepaagid; sõidukite põhjakaitsmed; sõidukite polsterdatud
süvenditesse
paigaldatavad kaitsevooderdised; sõidukite põrkerauad; sõidukite propellerid; sõidukite radiaatorivõred, v.a metallist; sõidukite
radiaatorivõred;

sõidukite

rehvid

rattad,

sõidukite

ja roomikud;

sõidukite roolirattad; sõidukite roolisambad;

sõidukite

rattasilindrid;

sõidukite šassiiraamide kandetarindid;

sõidukite

roolihoovastikud;

sõidukite sisepaneelid;

sõidukite

roolikatted;

roolilatid;

sõidukite sisetaskud; sõidukite soojendusega

aknad; sõidukite spoilerid; sõidukite stabiilsuse juhtsüsteemid; sõidukite tagaaknad; sõidukite telikud; sõidukite teljekaitsekatted; sõidukite tõukeleevendid;
sõidukite tuhatoosid; sõidukite tuuledeflektorid; sõidukite tuuleklaasile
sõidukite väändevõnkesummutid;
vedrustusseadmete

sõidukite väändvedrud;

sõidukite vedrustussüsteemide

amortisaatorid;

kinnitatavad

päikesesirmiribad;

sõidukite tuuletõmbe

kõrvalejuhtimise seadmed;

sõidukite vaheseinad; sõidukite vedruamortisaatorid; sõidukite vedrustuse

vedrud;

sõidukite

sõidukite

voodrid;

vormijärgivad kaitsekatted;

tugivardad;

sõidukite

sõidukitele kohandatud

katted; sõidukitele kohandatud vormijärgivad presendid; sõidukite lj ed; sõidukites kasutamiseks kohandatud riiulid; sõidukites kasutamiseks kohandatud
seljatoed;

sõidukites

kilekotihoidjad;

kasutamiseks

sõidukites

kohandatud

kasutatavad istmete

sõidukites

padjad;

kasutamiseks

monteeritavad kandikud,

külge

kohandatud

kasutatavad tassihoidikud; sõidukites kasutuseks kohandatud säilitusmahutid; sõidukitesse
kohandatud

vormijärgivad presendid;

sõidukivedrustuse

sõidukiuste

sõidukiuksed;

kaitseribad;

paigaldatavad

kasutamiseks

kohandatud

kaasaskantavad imikuistmed; sõidukitreileritele

sõidukivedrustuse

sõidukivedrustus;

suusatõstukite

lehtvedrud; suruõhupumbad (sõidukitarvikud);

sõidukites

prügimahutid;

alused; sõidukites kasutatavad kaasaskantavad lasteistmed; sõidukites

T-kujulised kaitserauad; tagaluukide

lamineeritud

tõstukid

metall-lehtvedrud;

(maismaasõidukite osad);

telikud; telikute sambad; teljekaelad; tõstetavad abiteljed sõidukite kandevõime suurendamiseks; tuuleklaasipuhastite harjad; vedruamortisaatorid sõiduki
vedrustuse osadena;
autode

vedrustuse

tugivardad (sõidukiosad);

veesõidukite osad

veokonksu kinnitusdetailid;

ja lisaseadmed;

õhkrehvid; autode õhupumbad; autode rattad; autode rattapöiad; autode rattarummud;
autorehvide

autorattad; autorehvid;
täispumpamiseks;

jalgrataste

vabakäigusidurid;

jalgrataste

busside

sisekummid;

rattad;

jalgrataste

rattapöiad;

rehvid; jäistes

sisekummid;

oludes sõidukite haarduvust

jalgrataste

rattarummude

jalgrataste

autode

siserehvid;

katted;

tihtrehvid;

sisekummideta

kaevanduskärude rattad;

jalgrattapumbad; jalgrattarehvi torkeaugu paranduskomplektid; jalgrattarehvid;

sõidukirehvide

parandavad naastrehvid; jalgpumbad

jalgrataste

jalgrataste

vormijärgivad sõidukikatted;
autorataste veljed;

hoidikud;

tagavararataste

jalgrataste

rehvid;

ülekanderattad;

jalgrattakodarad;

kaherattaliste

jalgrataste

jalgrattapöiad;

mootorsõidukite või

jalgrataste

sisekummid; kaherattaliste mootorsõidukite või jalgrataste õhupumbad; kaherattaliste sõidukite rehvid; kartautode rattad; kartautode ülekannete ketirattad;
kärude

rullikud; käsipumbad

sõidukirehvide

täispumpamiseks; kauplusekärude rattad; kleepuvad kummipaigad

sisekummide või rehvide

parandamiseks;

kommertssõidukite rehvid; koonushammasrattad maismaasõidukite osadena; külglibisemise vastased ketid; kummipaigad sõidukite rehvide remontimiseks;
sõidukite

kummipaigad
rehvide

siserehvide remontimiseks; kummist protektorimustrid rehvide protekteerimiseks; kummist protektorimustrid ümbertöödeldud

protekteerimiseks;

maandumistelikurataste
lumel

rehvikatted;

maismaasõidukite

mootorrataste

mootorrataste

rattaveljed;

protektorimustrid

lennukite

sõidukite

hõõrdrattad;

sisekummid;
lumeketid;

kummist

rehvid;

haarduvust

parandavad

maismaasõidukite

kodarad;

rehvid;

rehvid;

protekteerimiseks;
rehviketid

naastrehvid;

kummist

autodele;

maismaasõidukirehvid;

maismaasõidukite

rehviprotektorid; lastejalgrataste rehvid;

libisemisvastased

vabakäigusidurid;

libisemisvastased

rehviketid;

maismaasõidukite

metsandussõidukite

lennukite
tekstiilist

hammasülekandemehhanismid;

rataste

rehvid;

metsaveokite

rataste

õhkrehvid ja sisekummid; mootorrataste õhupumbad; mootorrataste rattad; mootorrataste rattarummud;

mootorrataste

mootorrataste

sõidukirehvide

libisemisvastased

rehvid;

siserehvid;

mootorrataste

õhkrehvid, pneumorehvid; õhkrehvide,

mootorrataste

pneumorehvide väliskummid;

vabakäigusidurid; mootorrattaajamite ketirattad; mootorsõidukite
sisekummid (lohvid); jalgrataste õhukummita rehvid;

õhkrehvide

õhupumbad jalgrattarehvide täispumpamiseks; õhupumbad (sõidukiseadised); õhusõidukirattad;

õhusõidukite

õhusõidukite rattarehvide

maandumisrattad;

sisekummid; paikamismaterjalid rehvide sisekummide jaoks; pneumaatilised sisekummid sõidukirataste jaoks; pneumaatilised sisekummid sõidukite
ratastele; pneumorehvid ja sisekummid

mootorrataste

jalgrattarehvidetäispumpamiseks; pumbad
rataste

ratastoolirehvid;

ilukilbid;

protekteerimiskatted; rehvid;
sisekummid;

rehvide

rattad

rattad;

rehvide

kaitseketid;

sisekummipaigad;

rehviprofiilid; rehviprotektorid

õhkrehvide

jaoks; põllumajandussõidukite rehvid; pöörlevad rattad sõidukitele; protekteeritud rehvid; pumbad

täispumpamiseks; pumbad sõidukirehvide täispumpamiseks;

jalgrattaosadena;

rehvide

rehvide

kummiprotektorid;

vahtsisud;

rehvikaitseketid;

rataste

rattarummukatted;

rehvide libisemisvastased

rehvihoidikud;

metsamajandussõidukite rehvide

rattarummud;

rattapöiad;

rehvide

ketid;

rehvikatted;

protekteerimiseks; rehviprotektorid

kodarapingutid, kodaraklipsid;

raudteeveeremi-rehviäärikud;

protekteerimise veereteed;

rehvinaastud;

tsiviilehitussõidukite

rehvi

rehvide

rehviparanduskomplektid;
rehvide

protekteerimiseks;

rehvipumbad; rehviturvised, -protektorid; rehvivooderdised; rullikud (sõidukite rattad); rummukübarad; sisekummi, lohvi kleepuvad kummipaigad;
sisekummid; jalgrataste sisekummid; sisekummid sõidukiratastele; sisekummide parandamise komplektid, lohviparanduskomplektid; sisekummita rehvid;
sõidukirataste

lumeketid;

kodarad;

sõidukirataste

sõidukirataste

sõidukirehvid;

õhkrehvide

sõidukirehvide

kõrgläbivusketid;
sisekummid;

sõidukirataste

sõidukirataste

sõidukirehvide

klapivarred;

külglibisemisvastased ketid;

sisekummid;

sõidukirataste

libisemisvastased

ketid;

sõidukirataste libisemisvastased

tasakaalustusvihid;

sõidukirehvide

sõidukirataste

libisemisvastased

ketid;

sõidukirataste

tiibmutrid; sõidukirattad;
seadised;

sõidukirehvide

metallnaastud; sõidukirehvide paranduspaigad; sõidukirehvide sisekummid; sõidukirehvide ventiilikatted; sõidukiroomikud (lindid), roomikud traktori

tüüpi sõidukitele;
ornamentaalsed

sõidukite antistaatilised ribad; sõidukite dekoratiivsed rattakilbid; sõidukite dekoratiivsed rattakatted; sõidukite naastrehvid; sõidukite

rummukübarad;

sõidukite rehvide

sõidukite

rattad;

libisemisvastased tihvtid;

sõidukite

rattakatted;

sõidukite rehviventiilid;

sõidukite tugirattad; soomussõidukite roomikud; tagarataste ketihambad;

roomikud;

tsiviilehitustööstuses

kasutatavate

sõidukite

rehvide

sõidukite

rattakodarad;

sõidukite rullikud

sõidukite

(rattad); sõidukite

rattapöiad,

veljed;

sõidukite

tagavararehvihoidjad;

rattarummud;

sõidukite täisrehvid;

täiskummist rehvid sõidukiratastele; täisrehvid, sõidukite lausrehvid; traktorite

protekteerimise veerepinnad; vagunirattad;

varurehvide

katted;

veoautode

rehvid;
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alarmsüsteemid

maismaasõidukitele;
autode

ohutusäärised;

imikute

sõidukitele;
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autode ärandamisvastased

vargusevastased

autode

seadised;

autodes

alarmiseadmed;

häiresüsteemid;

kasutatavad

turvaistmed sõidukites kasutamiseks; jalgrattapasunad;

laste

lennukite

laste

turvaistmed

maismaasõidukite

kottpoid;

mootorsõidukite

mootorrattakellad;

laste

sõidukites;

tugiraamid

täispuhutavad

kinnistoed

kasutatavad sõiduki

turvaseadmed

maismaasõidukite

mootorsõidukite

alarmseadmed;

laste

sõidukitesse;

kaitsesidurid;

helisignaaliseadmed;

autovõidusõidu

metallist jalgrattakellad;

lapsekärudega kasutatavad rakmed; lapsevankri turvarakmed, -rihmad; lapsevankrite jaoks
sõidukiistmetele;

autode

turvaistmed;

helihoiatussignaalid

kasutamiseks

laste

turvavööd

mootorrataste

alarmid;

mootorsõidukite

alarmsüsteemid;

turvavööde

kummist

poritiibade

sõidukites;

turvarihmad; laste istmekõrgenduspadjad

sõidukiistmetele;

kaugjuhitavad

autode

turvarakmed;

sõidukiistmetele;

helisignaaliseadmed;

helisignaaliseadmed;

õhkpadjad

(autode

turvavahendid); õhusõidukite häiresüsteemid; õhusõidukite katapultistmed; õhusõidukite kaugjuhitavad alarmid; õhusõidukite pidurdus langevarjud; piloodi

katapultistmed; reisijaistmete kõrguse regulaatorid; reisijate turvavööd; reisijate turvavööde eelpingutid; reisijate turvavööde etteandeseadmed; reisijate
turvavööde sissetõmbajad; roolilukud; sõidukialarmid; sõidukiistmete turvavööd; sõidukiistmete turvavööd lastele; sõidukite alarmseadmed; sõidukite
ärandamisvastased

seadised;

sõidukite

ärandamisvastased

paigaldised;

sõidukite

sõidukite

sõidukite helilised

häireseadmed;

kahekihilised

sõidukite

helialarmid;
sõidukite

helisignaalid;

ärandamisvastased

elektrilised

sõidukite

alarmiseadmed;
sõidukite

tagurdusalarmid;

elektrilised

elektrilised

vargustõrjeseadmed;

tagurdusalarmid; sõidukite helisignaalseadmed; sõidukite istmevöödega kasutatavad kinnistoed;

sõidukite

tuuleklaasid; sõidukite katapultistmed; sõidukite koeravõred; sõidukite lasteistmed; sõidukite liikumist pidurdavad langevarjud; sõidukite
sõidukite

sissetungimisvastased alarmid;
turvaistmed

ärandamisvastased
elektrilised

lemmikloomade

tagurdusalarmid;

sõidukite

jaoks;

turvaistmete

sõidukite

sõidukite

turvaalarmid;

turvarihmad

sõidukite

lastele;

sõidukite

turvaalarmsüsteemid;
sõidukite

turvapadjad;

sõidukite

turvaistmed;
sõidukite

turvarihmad;

turvarihmad

lapsevankrikorvide kinnitamiseks; sõidukite turvarihmad laste jaoks; sõidukite turvarihmad turvahällide kinnitamiseks; sõidukite turvasüsteemid (v.a
lukud); sõidukite turvatoolid; sõidukite turvatoolid väikelastele ja lastele; sõidukite turvatoolide pehmendused; sõidukite turvavööd hällidele; sõidukite
turvavööd lastele;

sõidukite

täispuhutavad

kasutatavad

sõiduki istmed;

kasutatavad

sõidukite

turvatoolid

häiresüsteemid;

istmete

vältimiseks avariide

täispuhutavad turvapadjad vigastuste

tööotstarbelised

sõidukitel kasutatavad

vanaaegsed signaalpasunad (helisignaaliseadmed);
sõidukites

hoiatusseadmed;

tagurdamise

sõidukites kasutatavad

istmekõrgendused lastele;

sõidukite

ultrahelisensoritega tagurdusandurid;

sõidukitel

tagurdussignaalid;

kasutatavad

sõidukites kasutatavad

korral;

turvavööde

autodele;

sõidukites

kinnitusrihmad;

toed;

udusignaalid;

koos

turvavöödega

kasutatavad

istmekõrgendused sõidukitele; vargus vastased roolilukud; veesõidukite häiresüsteemid; veesõidukite kaugjuhitavad alarmid; veesõidukitega kasutamiseks
kohandatud

täispuhutavad kottpoid; veoautode häiresüsteemid; veoautode poritiibade kummist ohutusäärised; helikopterite kaetud sabarootorid;
helikopterite konstruktsiooniosad; kaameradroonid; langevarju avamise käepidemed; langevarjude kuplid; langevarjude rakmed; lennukid ja nende
konstruktsiooniosad;

lennukiistmed;

kandepinnad;

õhusõidukite

õhusõidukite

mootorikatted;

õhusõidukite

telikute

aerodünaamilised
õhusõidukite

monokokkstruktuurid;

õhusõidukite kered,

istmepadjad;

karkassid

plastist

õhusõidukitelikute

pidurite

hõõrdkatted;

konstruktsiooniosad;
õhusõidukite

osad); õhusõidukite klaaspaneelid;

(õhusõidukite

pidurdussüsteemide kompenseerimissilindrid;
propellerilabade kaitsmed; õhusõidukite sabaosad;

tugipostid;

lennukite

tiivad;

propellerid; õhusõidukikered;

õhusõidukite

õhusõidukite

plasttiivad;

õhusõidukite

lennukite

lennukipropellerid;
õhusõidukite

massaažifunktsiooniga lennukiistmed;

õhusõidukite
õhusõidukite

propellerite

lennukitiivad;

aerodünaamilised

õhusõidukite

kütusepaagid;

pidurid; õhusõidukite plaststabilisaatorid;
spoilerid; õhusõidukite startimisseadmed;

voolundid;

propellerite

tiivikuosad;

purilennukite

konstruktsiooniosad; purilennukite konstruktsioonilised osad; telikud (õhusõidukite, lennukite osad); aerud; aerud (kajakivarustus); hõljuklaevade seelikud
(ääreosad); illuminaatorid; jahtide roolipinnikonnektorid; julladega kasutatavad roolipinnikonnektorid; kajakkide, süstade aerud; kaldteed paatide ja
laevade vettelaskmiseks; kanuuaerud; klambid, knaabid
ballastitankid

laevade

(laevade konstruktsiooniosad);
laevade

hõõrdepiirded;

laevade

illuminaatorid;

laevade propellerilabade

kohandatud katted

(merendus);

rooliseadmed;

illuminaatorite

kaitsmed; laevade roolirattad;

laevade

laevade

raamid;

paatidele ja veesõidukitele; kruvipropellerid sõidukitele;

automaatsed

laevade

rooliseadmed;

illuminaatorite

laevade

sulgurid;

elektrilised

rooliseadmed;
laevade

mootorikatted;

laevade
laevade

põrkerauad;

laevade rooliseadmed ja roolid, tüürid; laevade rooliseadmed (v.a automaatsed); laevakaared;

laevakered; laevakorstnad; laevakruvid; laevamastid; laevaparraste põrkepadjandid; laevapoomid; luugikatted laevade konstruktsiooni osadena; luugikatted
konstruktsiooniosadena;

praamide

aerodünaamilised

paaditaavetid;

kandepinnad;

paaditüürid;

mastijalad paatidele; merelaevade roolialused; merelaevade tõkkereelingud; meresõidukite
metallpostid veesõidukite mastidena; paadikatted (vormijärgivad); paadikered; paadikruvid;

luugipaneelid;

meresõidukite

paatide

mastid;

allalaskeseadmed;

paatide

istmepadjad;

paatide

klambid;

paatide

konstruktsiooniosad;
veealused

(konstruktsiooniosad); paatide propellerivõllid; paatide roolipinnid; paatide tõkkekiilud, kinnituskiilud; paatide

paatide

luugikatted

tiivad; peeled (veesõidukite

osad); peelepuud, laevapeeled; pootshaagid; pritsmepõlled (kajakivarustus); purjekamastid; roolid, tüürid; sõukruvid; stabilisaatorid laevade liikumise
vähendamiseks; tullid, aerutoed; tüüriseadmed; veesõidukite aerodünaamilised kandepinnad; veesõidukite istmed; veesõidukite istmepadjad; veesõidukite
veesõidukite

klaaspaneelid;
presendid

paatidele;

sõukruvid;

ülekandeseadmed

ajami

veesõidukite

lükandkatused;

veesõidukite

kompenseerimissilindrid;

veesõidukite

metallist

spoilerid;

maismaasõidukitele

mastid;

veesõidukite

veesõidukite

ulgseadmed;

(rihmad); ajamirihmad (maismaasõidukite

käitamiseks; aknad sõiduki tuuleklaaside jaoks; astmed (maismaasõidukite

pakiruumikaaned;
käigukangid;

autode tuuleklaaside

autode

armatuurlauad;

autode

paigaldamiseks

kohaldatud
autode

pidurisegmendid;
sidurimehhanismid;
torsioonvardad;
kasutatavad

autode

autod

nende konstruktsiooniosad; autode

ja

autode

autode

hoiukotid;

tuhatoosid;

autode

autode

istmekatted;

autode

tuuleklaasid;
autoistmete

uksed;

seljatugedele

ajamirihmad

maismaasõidukite

ajamiketid;

autode

ketid;

autode

autode amortisaatorid; autode

istmed; autode

klaasihoidjad;

istmepadjad;

autode

autode

klaasipuhastajad,

autode õõtshoobade vedrud; autode pagasiraamid; autode pagasiruumi

rappumist summutavad vedrud;
siseviimistlus; autode spoilerid; autode suunatuled;

vormijärgivad

autode

katuseraamid;

-varjud;

päikesekatted,

osad);

autode hüdrotransformaatorid; autode

(tuuleklaasid);

katuseboksid;

pidurdussüsteemide

(põrkepadjandid); vormijärgivad

lisad); astmelauad (maismaasõidukite osad); autode istmepolstrid; autode

autode lasteistmed; autode lükandkatused;

esemete

porilauad;

autode

autode

esiklaasid

autode

kaitserauad, põrkerauad;

autode klaasipuhastid;

kojamehed;

päikesevarjud; autoaknad;

bensiinipaagikorgid;

veesõidukite

mootorikatted;

veesõidukite vendrid

autode
autode

autode

päikesevarjud
roolirataste

-sirmid;

autode

katted;

piduriklotsid; autode

autode

šassiid;

autode

suusakaared; autode suusaraamid; autode tagaaknad; autode

uksekäepidemed;

kohandatud

ja

kohandatud

rippriiulid;

autode

ukselingid;

autoistmete

autode

turvavööd;

vedrustussüsteemid;
autoistmed;

autodes

autoistmekatted;

autoistmekatted (vormijärgivad või mudelile kohandatud); autoistmete käetoed; autoistmete peatoed; autoistmete turvarakmed; autoistmetele kohandatud

padjad;

autokatted

autokered;

(vormijärgivad); autokatusele paigaldatavad kanuude ja kajakkide transpordikomplektid; autokatusele paigaldatavad pagasiraamid;
automaatkäigukastid autodele; automaatkäigukastid maismaasõidukitele; autoosade karterid, v.a mootoritele; autopidurid;

autoketid;

autorataste

autopidurite hõõrdkatted;

kodarad;

autorehvide libisemisvastased

seadised; autosalongide ehisosad;

autouste

käepidemete kriimustuskaitsmed;

baldahiinid imikute turvatoolidele; bussid ja nende konstruktsiooniosad; diferentsiaalid (maismaasõidukite osad); diferentsiaalid maismaasõidukite jaoks;
eesmised käiguvahetid;

esiarmatuuride paneelid

(mootorrataste osad); haagise
kered;

haagiste

veotiislid;

hoiupaikade komplektid

veokonks

(mootorrataste

osad); esikahvliliigendid (jalgrattaosad); esiklaasid, tuuleklaasid; esitulede kinnitused

kuulpeaga; haagisekinnitid; haagiseteljed; haagisetoed; haagissuvilate nivelliirid; haagissuvilate spoilerid; haagiste

haakeseadmed;

haagissuvilatesse;

hammasratasajamid
hüdrauliline

lülitus

(maismaasõidukite
mootorsõidukitele;

osad); jalgrataste
hüdraulilised

hammasrattad;

ketaspidurid;

hammasrattad

hüdraulilised

(jalgrattaosad);

pöiapidurid; jalgrataste

abirattad; jalgrataste amortisaatorid; jalgrataste esikahvlid; jalgrataste hüdraulilised segmentpidurid; jalgrataste hüdraulilised ketaspidurid; jalgrataste
jalakinnitusrihmad; jalgrataste joogipudelihoidikud; jalgrataste jõuülekanded; jalgrataste juhtrauad; jalgrataste juhtrauaotsakud; jalgrataste juhtraudade

käepidemed;

jalgrataste

käepidemekatted;

jalgrataste

kanderaamid

konstruktsiooniosad; jalgrataste külge kinnitatavad kandekotid; jalgrataste,
jalgrataste pidurikangid;
jalgrataste

sadulakatted;

sõidukitele;

jalgrataste

mootorrataste

sadulakatted; jalgrataste pakiraamid; jalgrataste pedaalipandlad;

jalgrataste piduritrossid; jalgrataste pöördkäepidemed;
jalgrataste

sadulakotid;

jalgrataste

suunanäitajad;

ketikaitsmed;

ketirattad;

jalgrataste

jalgrataste porilauad; jalgrataste rattarummud;

jalgrataste

tugihargid;

jalgrataste

tugijalad;

jalgrataste

jalgrataste sadulad;

jalgrataste

ülekanded,

ülekandemehhanismid; jalgrataste vedrustussüsteemid; jalgrataste veoraamid; jalgrataste võllid; jalgratastele kohandatud lapseistmed; jalgrataste jalgtoed;

jalgrataste käiguvahetuskomplektid; jalgrataste kanderaamid; jalgrataste pakiraamikotid; jalgrataste pidurihoova käepidemed; jalgrataste sadulatorud;
jalgrataste tugijalgade osad; jalgrataste veepudelihoidikud, veepudelihoidjad; jalgrattakellad; jalgrattaketid; jalgrattakorvid; jalgrattakotid; jalgrattakotid
(sadulakorvid); jalgrattapedaalid; jalgrattapedaalide katted; jalgrattapidurid; jalgrattaraamid; jalgrattarummud; jalgrattasadulad; jalgrattatarvikud pagasi
vedamiseks; jalgrattatugede

osad; jalgrattavändad;

järelhaagiste aknad; järelveokonksud; jõuseadmed,

sh maismaasõidukite

mootorid; jõuülekanded

(maismaasõidukite osad); jõuülekandeseadmed (jalgrattaosad); juhtraudade amortisaatorid (mootorrataste osad); juhtraudade juhtkangid (mootorrataste

osad); juhtraudade käepidemed

(jalgrattaosad);

juhtraudade käepidemed

(mootorrataste osad); juhtrauad (mootorrataste

osad); juhtrauavarred
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kaherattaliste

(jalgrattaosad);
kahvli
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mootorsõidukite

käigukangikatted;
kandurid

käigukastid;

sõidukitel

maismaasõidukite
kaubikute

käigukastid

suuskade

osadena;

autodele; käiguvahetusseadmed

kastikallutid,

keerdvedrud

ketirataste

sõidukitele;

mootorsõidukite

sõidukite

konstruktsiooniosadena;
-aknad

vedrustuse

ketirattad

ketirattad

(jalgrattaosad);

sõidukitele; kiirabiautode konstruktsiooniosad; klaasipuhastid

(veoautod);

mootorsõidukite

raudteevagunite

kohandatud

kapotile

sõidukitele;

ketasrattad

osad);

kaherattaliste

kaitsmed;

raamid;

(jalgrattaosad); käigukangid (mootorrataste

kallurautod

(jalgrattaosad);

vagunikaadurid; katuseluugid,

(maismaasõidukite

hambad;

kettülekande

osad); kahvlid (jalgrattaosad); kahvlipeakatted

transportimiseks; kapotikaitsmed

käigukastide

konstruktsiooniosad;

ketikaitsmed

kaherattaliste

kodarad;

külge pandavad tolmukaitsed (mootorrataste
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pagasiriiulid; karteripõhjad

katusepakiraamid;
ketid

(jalgrattaosad);

kettide

maismaasõidukitele;

osad);

kandevankrid;

katuseraamid

maanteesõidukite

autodele;

käitamiseks;

vastased

mahajooksmise

pingutid

(sõidukiosad); klõpsud autoosade autokerele kinnitamiseks; kohandatud jalgrattakatted;

kohandatud katted mootorratastele; köisraudteeveerem;

kokkupandavad katused autode osadena; komplektis müüdavad autokere modifitseerimise detailid;
külgkorvid, külghaagised; lapsekärudele kohandatud kotid; lapsevankrite kohandatud sääsevõrgud; lapsevankritele

autode konverteeritavad turvatoolid;
kohandatud

soojakotid;

laste

lastekärudele kohandatud

autoistmed;

lehtvedrud

soojakotid;

(maismaasõidukite

metallmahutid

ülekandeosad);

vedrustuse

(maismaasõidukite
liikurite

lenkstangid, juhtrauad; liigendbusside lõõtsad; liigendketid (maismaasõidukite ajamiosad);

osad); lenkstangid (jalgrattaosad);

nukkvõllajamisüsteemid mootorsõidukitele; liugtihvtid

(sõidukite osad); maismaasõidukite vedrustuse väändvedrud;

maismaasõidukite

aerodünaamilised

maismaasõidukite

kandepinnad;

ajami jõuülekanded; maismaasõidukite ajamiketid; maismaasõidukite ajamiseadmed; maismaasõidukite astmelised
maismaasõidukite
automaatkäigukastid; maismaasõidukite bensiinipaagid; maismaasõidukite bensiinipaakide tihendusrõngad;

ülekandeseadmed;
maismaasõidukite

maismaasõidukite

diferentsiaalülekanded;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

diferentsiaalülekandemehhanismid;

hammasratasülekanded;

hammasrattad; maismaasõidukite hammasrataskäigukastid; maismaasõidukite hammasreduktorid; maismaasõidukite hammassidurid;

maismaasõidukite hammasülekande osad; maismaasõidukite hõõrdsidurite veetavad kettad; maismaasõidukite hõõrdsiduri kattekoosted; maismaasõidukite
maismaasõidukite

hõõrdülekanded;
maismaasõidukite

hüdraulilised

summutitega

maismaasõidukite

hüdraulilised

jõuülekannete

maismaasõidukite

istmepadjad;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

reduktorid;

maismaasõidukite

jõuülekanderihmad;

hüdraulilised

hüdrosidurid;

maismaasõidukite

sidurid;

maismaasõidukite

sidurid;

maismaasõidukite

hüdromuhvid;

jõuülekandeosad

maismaasõidukite

jõuülekandevõllid;

maismaasõidukite

ülekanded;

hüdroülekannete

maismaasõidukite

jõuülekandeosad (rihmad);

(v.a

maismaasõidukite

rihmad);

hüdrojõuülekandeseadmed;

maismaasõidukite

käigukastid;

maismaasõidukite

jõuülekanded;

maismaasõidukite

jõuülekandemehhanismid;

integreeritud

jõuülekandeketid;

jõuvõtuülekandeseadmed;

maismaasõidukite

jõuvõtuvõllid; maismaasõidukite käigu-, ülekandekomplektid; maismaasõidukite käigukanginupud; maismaasõidukite käigukangid;
käigukastid; maismaasõidukite käigukastide karterid; maismaasõidukite käigukastikorpused; maismaasõidukite käigukastide ümbrised;

maismaasõidukite

käiguseadmed;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

nupud;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

v.a

karterid,

maismaasõidukite

kered;

maismaasõidukite

käiguülekanded;

maismaasõidukite

mootoriosad;

maismaasõidukite

ketaspiduriklotsid;

maismaasõidukite

käiguvahetusmehhanismid;

maismaasõidukite

katusepaneelid;

maismaasõidukite

ketirattad;

käiguvahetuskangi

katusepakiraamide

konteinerid;

maismaasõidukite

kiirkäigukangid;

kiirkäiguseadmed; maismaasõidukite klaaspaneelid; maismaasõidukite klotspidurid; maismaasõidukite kütusepaagikorgid; maismaasõidukite liigestatud
maismaasõidukite
maismaasõidukite
maismaasõidukite
mehaanilised
lükandkatused;
jõuülekanded;
lintpidurid;
jõuülekandemehhanismid;
maismaasõidukite

mootorite

mehaanilised

elektrilised

maismaasõidukite

mootorite

maismaasõidukite

ülekandemehhanismid;

maismaasõidukite

käiguvahetusseadmed;

maismaasõidukite

karterikatted;

maismaasõidukite

mootorialused;

mootorite

maismaasõidukite

mootorreduktorid;

mootorite

hammasrattad;

maismaasõidukite

jõuülekanderihmad;

nukktüüpi

maismaasõidukite

mootorite

ülekanderihmad;
maismaasõidukite

ühendusmuhvid;

nukkvõllid; maismaasõidukite paindvõllid; maismaasõidukite pidurid; maismaasõidukite pidurikettad; maismaasõidukite piduriklotsid; maismaasõidukite
maismaasõidukite

piduripedaalid;

maismaasõidukite

planetaarsed

maismaasõidukite

rattakuullaagrid;
maismaasõidukite

maismaasõidukite

pidurisadulad;

reguleeritava

kiirusega

maismaasõidukite

roolisüsteemid;

maismaasõidukite

piduriseadmed;

maismaasõidukite

hammasülekanded;

pöördlülitatavad

maismaasõidukite

jõuülekanded;

rullülekanded;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

uksepaneelid;

maismaasõidukite

juhtseadmed;

maismaasõidukite

universaalliigendid;

maismaasõidukite

veovõllid;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

veovõlli

kaherattaliste

mootoriga

maismaasõidukite

haakeseadmed;

konstruktsiooniosad;
mootorratta

mootorrattaraamid;

porilauad;

mootorrataste

haardeteip;

mootorsõidukite

külgkorvid;

mootorrataste

mootorrataste

pöördkäepidemed;

mootorrattasadulad;

juhtseadmed;

motorollerid

jalgrataste

haakeseadmete

mootorrataste

mootorrataste

porilauad;

stabilisaatorid;

juhtrauad;

pakikorvid;

mootorrataste

mootorratta

mootorsõidukite

katused;

katused;

mootorrattaketid;

mootorsõidukite

mootorsõidukite

(mootorrataste

ketirattad;

eesmised

mootorrataste
mootorrataste

mootorrataste

ajamiketid;

mootorrattapedaalid;

kandmiseks

teljed

(tõsteseadmed);

ja

kardaanvõllid;

mudelile kohandatud armatuurlauakatted sõidukitele;

mootorsõidukitele

(pehmest materjalist katused);

osad);

piduritrossid

(mootorrataste

osad);

peeglid

numbrimärgihoidikud;

sõidukitele; pendelhoovad

maismaasõidukite

pikap-veokite

tendid;

jaoks; piduripedaalid

pikapi

kastikate;

pikapite

porikaitsmed; porilauad, pori tiivad,
porikaitsed (maismaasõidukite osad); poripõllede hoidikud; poripõllede raskused; poripõllede riputid; poripõllede toendid, klambrid (sõidukite

konstruktsiooniosad); puksiiride haakeseadmed;
rattad (maismaasõidukite

lumeketid

rööbassõidukite

osadena;

ülekandeosad);

jalgrataste,
osad);

sõidukikeredes

sõidukite,

mootorrataste

raamid

(pakiraamid);

sõiduki

(maismaasõidukite osad);
(sõidukiosad);

roolirattad

(sõidukiosad);

sadulad;

siduri

skuutrid

tagaistme-,

jalgrataste pakiraamide jaoks; rataste tihendusrõngad;

raudteevagunite

kohandatud

alusvankrid; raudteevagunite

reservuaarid maismaasõidukite

reservuaarid
rullalused

vedelike

autode

üle

taseme

vaatamiseks

survelaagrite kettad maismaasõidukitele;
sõiduki

(transpordivahendid);

altpoolt;

sidurikettad,

reservuaarid sõiduki

siduriosadena;

säilitamiseks

v.a

sõiduki

pidurisüsteemides;

ruuttihvtid

(maismaasõidukite
siduritrossid

maismaasõidukite;

pakiruumis hoidmiseks kohandatud hoiukotid; sõiduki salongi

kastikatted; sõidukite uksepaneelid; sõiduki välisküljele kinnitatavad tahavaatepeeglid; sõidukiakende

sõidukikatuse

tugevdusliistud;

turvavööd;

vedamiseks

metallist

v.a

roolimispidurid;

sõidukikabiinid;

kasutatavad

autode

rehviketid

sigaretisüütlid autodele;

tahavaatepeeglid;

kerimismehhanismid;

jalgrataste

rattavedrustus; raudteehaakeseadmed;

rataste

eest; raudteevagunite paaristeljed; raudteevagunitele kohandatud vormijärgivad presendid; raudteeveeremi puhvrid;

reservuaarid,

klaaspaneelid;

(mootorrataste
kinnitatavad

vee

(maismaasõidukite osad);

pidurdussüsteemide

raamid

osad); rattakoopalaiendid;

luugikatted kaitseks niiskuse ja
rehvide

lasti

mootoriga

mootorrataste

pidurikettad;

mootorsõidukite

veokastikatted; pikapite vormijärgivad katted; porikaitsmed (poritiivad) sõidukite jaoks; porilauad, poritiivad,
rataste

mehaanilised

kardinad;

mootorrattakotid;

lisaseadmed

piduriklotsid;

veorihmad;

kinnitamiseks

ladustussüsteemid; mootorsõidukites kasutamiseks kohandatud joogitopsihoidjad; mopeedide juhtraudade

(transpordivahendid); mudalapatsi kinnihoidjad;

pidurisadulad

mootorrataste

mootorrataste

(sõidukiosad); pidurid (jalgrattaosad); pidurikettad (mootorrataste osad); piduriklotsid (jalgrattaosad); piduriklotsid
osad);

kohandatud

amortisaatorid;

käivitusvändad;

ja -sõlmed;

maismaasõidukite

sadulakotid; mootorrataste tagahargid;

pakiraamikotid;

kokkupandavad

pehmed

mootorrataste

pakiraamid;

mootorrataste

pakikorvid;

päikesekatted (päikesekatused) mootorsõidukitele; päikesevarjud
(mootorrataste

pneumaatilised

ülekandeühendused

ventilaatorimootorid;

maismaasõidukitele

mootoriga

sadulakatted; mootorrataste

mootorsõidukites kasutamiseks kohandatud

maismaasõidukite

komplektid; maismaasõidukite võllid; maismaasõidukitele
joogihoidikud; mehaanilised jõuülekanded maismaasõidukitele;

mootorrataste

mootorsõidukite

lükandkatused;

või

jalgtoed;

mootorrataste

spoilerid;

tuuleklaasid; maismaasõidukite

kaitsekummide

maismaasõidukite

mootoriga

jalatoed;

mootorrataste

sõidukite

maismaasõidukite

osad;

maismaasõidukite

vedrustussüsteemid;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

rihmarattad;

maismaasõidukite

sidurihoovad;

maismaasõidukite ülekandemehhanismi

otsakatted;

ülekandemehhanismi

relvariiulid; maismaasõidukites kasutamiseks kohandatud

pakiruumiistmed;
vahepuksid;

maismaasõidukite

ülekanderihmad;

piduritrumlid;

maismaasõidukite

raamid;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

topeltsiduriga käigukastid;

maismaasõidukite ülekande

ülekandemehhanismid;

maismaasõidukite

kohandatud

maismaasõidukite

teljelaagrid;

maismaasõidukite

reversiivülekanded;

sidurid;

sidurikettad; maismaasõidukite sidurisilindrid; maismaasõidukite siduritega kasutatavad ühenduslülid;

tagasikäiguülekanded;

maismaasõidukite

pidurisilindrid;

hammasrattad;

avamise

sõidukilaadurite

sõidukite eemaldatavad

mehhanismid;

pöördteljed;

kuulkonksud;

sõidukikerede

sõidukilaadurite

sõidukite elektrilised

katuseluugid;

sõidukite istmepadjad; sõidukite jalgrattaraamid; sõidukite juhtkangid; sõidukite käetoed;

sõidukikerede

iluliistud;

pöördtelgvankrid;

sõidukite

sõidukite

vormijärgivad

aknaklaas;

esirattarummud;

sõidukite

sõidukite

paneelid;

astmelauad;

haakeseadmed;

sõidukite kallurkered; sõidukite kapotid, mootoriruumi kaaned;

sõidukite kapotile kinnitatavad pakiraamid; sõidukite kardaanvõllid; sõidukite katuseaknad; sõidukite katuseboksid; sõidukite katusekastid; sõidukite
katuseluugid; sõidukite katuseraamid; sõidukite klaasipuhastiharjade taastäited; sõidukite kokkupandavad katused; sõidukite konksud (haakekonksud);
sõidukite

kõvakatused;

sõidukite

metallist kaitserauakaitsmed;
sõidukite
sõidukite

küljepeeglid;

pakiruumile kinnitatavad

piduripedaalid;

sõidukite lehtvedrustuse

teljed;

sõidukite lehtvedrustussüsteemide

teljed;

sõidukite

lükandkatused;

sõidukite

sõidukite õhkvedrustussüsteemide teljed; sõidukite pakiraamid; sõidukite pakiruumides kasutamiseks kohandatud mahutid;

sõidukite

pakiraamid;

sõidukite

peeglid;

porikaitsed, poritiivad, porilauad;

sõidukite
sõidukite

tahavaatepeeglid;

poripõlled;

sõidukite

sõidukite pidurihõõrdkatted;

poripõlled (poritiivad);

sõidukite

sõidukite

pidurikangid;

poritiivad;

sõidukite
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sõidukite roolirataste kohandatud

sõidukite

sõidukite

suusaraamid;
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katted;

sõidukite soomustatud

teljed; sõidukite

sõidukite

kered;

sõidukite

teljesõlmed;

suunanäiturid,

v.a

lambid;

treilerišassiid; sõidukite

sõidukite

tugevdatud

suunatuled;

roolisambad;

sõidukite

sõidukite

turvakaared; sõidukite tuuleklaasid; sõidukite ülekandemehhanismid; sõidukite vinüülkatused; sõidukitega kasutamiseks kohandatud liigestatud tugiraamid;
sõidukitele
rummud;

monteeritavad kandealused;

sõidukitele

tagumine käiguvaheti; tagumised

tiislid; torsioonvardad,

stabilisaatorid

sõidukites kasutatavad beebihällide turvatõkked;

paigaldatavad suusakaared;

mitmeosalised

(maismaasõiduki

ketirattad; teljed (maismaasõidukite osad);

vedrustuse

tõukerattad

osad);

tagarummud, tagumised

tihvttapiotsad (maismaasõidukite ülekandeosad);

(transpordivahendid);

traktorite

haakeseadmed;

treilerite

tendid;

treilerite tiislid; mootorrataste tugihargid; jalgrataste tugijalad; tühikäigu rihmarattad maismaasõidukitele; tuuleklaasid, esiklaasid (maismaasõidukite osad);
tuuleklaaside

kojameeste

tuuleklaasisirmid

komplektid;

ühendusmuhvid

(sõidukiosad);

ülekandeketid

maismaasõidukitele;

(jalgrattaosad);

vagunikallutusseadmed (kaubavagunite osad); vagunikered; vagunite istmed; vagunite katused; vagunite šassiid; vagunite uksed; väikesed hammasrattad
maismaasõidukitele; vändad (maismaasõidukite osad); vankrite, tõldade kereosad; vedurikorstnad; veoautode kallurkered, kaadurkered; veoautode
mootoriga

liikuvad

veoautode

tagaluugid;

voodrid; veohaagiste haakeseadmed,
rooliseadmed

veesõidukitele;

v.a

õhkpiduri voolikud;

veoautode

automootorid;

diiselmootorid

vooderdised;

veoautokastide

konstruktsiooniosad; lineaarinduktsioonmootoriga sõidukid;

aurul töötavad

porilauad;

veokite

elektrilised; veojalgrattad;

maismaasõidukite

veoautokastide

mudelile

jaoks; hüdrotransformaatorid

kohandatud

maismaasõidukitele;

jalgrattamootorid;

lokomobiilid; maismaasõidukite auruturbiinid; maismaasõidukite bensiinimootorid; maismaasõidukite diiselturbiinmootorid; maismaasõidukite elektrilised
mootorreduktorid; maismaasõidukite elektrimootorid; maismaasõidukite gaasimootorid; maismaasõidukite hüdroturbiinid; maismaasõidukite jõuallikad;
maismaasõidukite

käiturmehhanismid;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

otsevooluturbiinid;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

mootorid;

maismaasõidukite

maismaasõidukite

maismaasõidukitele

veomootorid;

maismaasõidukite

rullketid;

soojusmootorid;

starterhammasrattad;

ratastoolide

elektrimootorid;

servomootorid

maismaasõidukite

maismaasõidukite

hüdromootorid

maismaasõidukite

sisepõlemismootorid maismaasõidukitele; sõidukite põtkurid; sünkronisaatorite lülitusmuhvid,

v.a

elektrilised

(maismaasõidukite

mootorite

mootorsõidukite

Taotl

nr

M201700993

(220)

Taotl

kuup

11.10.2017

maismaasõidukite

maismaasõidukite

elektrimootorid;
rakettmootorid

sisepõlemismootorid

(maismaasõidukite osad); ühendusrõngad,
osad).

(210)

mootorajamid;

maismaasõidukite

starterid;

õhuturbiinid

maismaasõiduki

maismaasõidukite

jaoks;

elektrilised (maismaasõidukite mootorite osad); turbiini

rootorilabad maismaasõidukite mootoriosadena; turbiinivõllid

ühendusrõngad,

sisepõlemismootorid;

starterid, käivitid;

maismaasõidukitele;

jaoks;
v.a

maismaasõidukite

otsevoolu-reaktiivmootorid;

mootorrattamootorid;

jaoks; poolautomaatkäigukastid maismaasõidukitele; pöörlevad

veojõumehhanismina;

mootorajamiseadmed;

maismaasõidukite

järelpõlemiskambrid;

maismaasõidukite

reaktiivmootorid;

sisepõlemismootorite ülelaadimiskompressorid;
maismaasõidukite

lineaarmootorid;

mootorite

v.a

elektrilised

(maismaasõidukite mootoriosad);

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Kesklinna

hall,

linnaosa,

(740) Esindaja: Ljubov

(511)11-2017Klass

oranž.

AS Floorin
Pärnu mnt

139e,

11317

Tallinn, Harju maakond,

2: värvid; värvained; kruntvärvid; värnitsad; lakid; laki-ja

Klass 19: krohv, sh dekoratiivkrohv; katteplaadid,

v.a metallist; parkettpõrandad;

EE

Kesselman

põrandaparketikilbid; katted,

v.a

vooderdised

Klass 27: vaibad; linoleumid; matid; põrandakatted;

värvivedeldid.

metallist (ehitusmaterjal); keraamilised plaadid; põrandad,

v.a metallist (ehitusmaterjal);

katted,

võõbad

v.a

metallist; plaatpõrandad,

(ehitusmaterjal).

vinüülpõrandakatted.

(210)

Taotl

nr

M201701017

(220)

Taotl

kuup

20.10.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

sinine, kollane, hall, must, valge.

(731) Taotleja: AS Balsnack International Holding
Ääsmäe küla, Mõisa tee 11, 76402 Saue vald, Harju maakond,

(511)11-2017Klass

EE

29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piimja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis; tapiokk ja

saago;

jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused;
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jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid; jää.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701018

kuup

20.10.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž, kollane, hall, must,

(731) Taotleja:

AS Balsnack International

Ääsmäe küla, Mõisa

(511)11-2017Klass

29:

tee

liha, kala,

valge.

Holding

11, 76402 Saue vald, Harju maakond, EE

linnuliha

ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud,

kuivatatud

ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piimja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai,
jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid; jää.

(210)

Taotl

nr

M201701019

(220)

Taotl

kuup

20.10.2017

kondiitritooted

ja maiustused;

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, tumekollane, hall, must,

valge.

(731) Taotleja: AS Balsnack International Holding
Ääsmäe küla, Mõisa tee 11, 76402 Saue vald, Harju maakond,

(511)11-2017Klass

29:

liha, kala,

linnuliha

EE

ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud,

kuivatatud

ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piimja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass

30: kohv,

tee, kakao

ja

kohvi aseained; riis;

tapiokk ja

saago;

jahu ja

muud

teraviljasaadused; leib, sai,

jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid; jää.

(210)

Taotl

nr

M201701020

(220)

Taotl

kuup

20.10.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

rohekassinine, kollane, hall, must, valge.

kondiitritooted

ja maiustused;
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(731) Taotleja: AS Balsnack International Holding
Ääsmäe küla, Mõisa tee 11, 76402 Saue vald, Harju maakond,

(511)11-2017Klass

29: liha, kala,

linnuliha

EE

ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud,

kuivatatud

ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piimja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass

30: kohv,

tee, kakao

ja

kohvi aseained; riis;

tapiokk ja

saago;

jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai,

kondiitritooted

ja maiustused;

jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid; jää.

(210)

Taotl

nr

M201701024

(220)

Taotl

kuup

24.10.2017

(540)

LEVI
(731) Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2017Klass
Klass

Levi

Design OÜ

linnaosa,

Pärnu mnt

80-16,

10131

Tallinn, Harju maakond,

EE

35:kaubandusinfo ja vastavasisuline tarbijainfo; jae ja hulgimüügiteenused.

43: toitlustamine; toitlustusteenindus.

(210)

Taotl

nr

M201701036

(220)

Taotl

kuup

26.10.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

Rõngu alevik,

puuviljakompotid;
toiduained,

sh

kollane.

Tartu mnt 9, 61001

(740) Esindaja:Aivo

(511)11-2017Klass

sinine,

Jaanus Peri

Rõngu vald,

Tartu maakond, EE

Arula

29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised,

munad; piim ja piimatooted;

toiduõlid

ja toidurasvad;

loetletud

toodetest

rulaadid, pihvid, lihapallid, singirullid, kotletid, kroketid, šnitslid, pasteedid,

või

määrded

peamiselt

loetletud

toodetest

valmistatud

(võileivakatted), süldid, tarrendid, salatid,

toidud

ja

marinaadis

liha- ja kalatooted.
Klass 30: leib, sai; sepik; leiva- ja saiatooted; jahu ning muud teraviljatooted; tainad; pagari- ja kondiitritooted, sh tordid, koogid, saiakesed,
kuklid, keeksid, küpsised;

(210)

Taotl

(220)

Taotl

maiustused.

nr

M201701037

kuup

26.10.2017

40
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EESTI

5/2018

(540)

(731) Taotleja: ktrl_Z OÜ
Papli

tn

25, 80012 Pärnu linn, Pärnu maakond, EE

(511)11-2017Klass
õlu);

32:ale (õlu); hele ale-tüüpi õlu; hele õlu; IPA-tüüpi õlu; vähese alkoholisisaldusega õlu;

õlu sidrunilimonaadi või

(210)

Taotl

(220)

Taotl

ingverijoogiga; õlu;

ale-tüüpi

kohvimaitseline õlu; kohvimaitseline

nr

M201701040

kuup

27.10.2017

stout

tume

(iiripärane

õlu); porter (tume

õlu; alkoholivaba õlu.

(540)

NOICE AGENCY
(731) Taotleja:

Ettie Mikita

Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 71, 11211 Tallinn,

(511) 11-2017 Klass

35:

äriühingute esitlemine
pakkumine

toodete

nõustamine; äriteenuste reklaamiteenused;

internetis ja muus meedias;

kohta

eriürituste

väljaandmine;

äri- ja

ajakirjandusreklaam; ajakirjareklaam; ajalehtede reklaam;

ärijuhtimise ja turunduse alane

reklaamimine;

elamukinnisvara

ärialaste

reklaamimine;

veebilehtede

äriturundusinformatsiooni pakkumine; äriturundusteenused;

arvamushinnangud turunduse eesmärgil; digitaalse reklaami teenused; e-kaubandusteenused,

telekommunikatsioonivõrkude

müügiedendus;

EE

Harju maakond,

ettevõtete

ja

kaudu

nende

reklaami

kaupade ja

elektrooniliste

ja müügi eesmärgil;

teenuste

esitlemine

ettevõtte

internetis;

reklaamivate

seotud ärialane

kuvandiga

nimelt info

trükitoodete

kirjastus-ja

ettevõtte

abi;

audio-visuaalreklaam; ettevõtte korporatiivset identiteeti puudutav ärialane abi; ettevõtte mainekujundus; ettevõtte reklaam; ettevõtte reklaam arvuti kaudu;
reklaam telefoni

ettevõtte

helisalvestiste

tootmine

teel;

eesmärgil;

esitatava reklaami

veebilehekülgedena

reklaamimine

ettevõtte

reklaami

interaktiivne

reklaam;

internetis

koostamine;

reklaamide

graafiliste

teenusena;

hotellide

esitatava

reklaami

valmistamine; helisalvestiste
interneti

reklaam;

kaudu

tootmine

turunduseesmärgil;
interneti

reklaamiteenused;

pakutavad

koostamine; internetiturundus; juhtimisabi äritegevuse edendamiseks;

kaubamärkide ja tootemarkide loomise teenused; kaubamärkide, tootemarkide hindamise teenused; kaubandusettevõtete reklaamijuhtimisalane abistamine;
kaubandusnäituste korraldamine;

kaubandusturundus (v.a müük); kolmandate isikute kaupade ja teenuste turundamine; kolmandate isikute kaupade ja

müügiedendus interneti kaudu; kolmandate isikute kaupade ja teenuste müügiedendus ülemaailmse arvutivõrgu kaudu; kolmandate
kaupade ja teenuste müügiedendus sponsorluse korraldamise kaudu nende kaupade ja teenuste osalemiseks auhinnaprogrammides; kolmandate

isikute

teenuste

kaupade ja
teenuste

teenuste reklaam

reklaam

sponsorluse

sponsorluse

korraldamise kaudu nende

korraldamise

kaudu

nende

kaupade ja

kaupade ja

teenuste

müügiedendus püsikliendikaardikava abil; kolmandate isikute kaupade
kaupade ja
isikute

teenuste

kaupade ja

internetis;
teenused

seostamiseks

laialt levinud

ja

eeliskliendiprogrammide kaudu;

teenuste

sporditegevustega;

isikute

isikute

kaupade ja

kaupade ja

teenuste

sooduskaardiprogrammide abil; kolmandate isikute

teenuste

müügiedendus internetireklaami abil; kolmandate

kolmandate isikute kunstiteoste reklaamimine

müügiedendus arvuti-ja sidevõrgu kaudu;

kolmandate isikute

kolmandate

spordivõistlustega;

müügiedendus

teenuste

müügiedendus müügiedendusürituste abil; kolmandate isikute kaupade ja

teenuste reklaamimine

kolmandate isikute toodete

teistele;

ja

teenuste seostamiseks

kuulsuste

veebiportfooliote pakkumise

reklaamitegevuse juhtimine;

kuulutuste

teel

ülespanemise

ja professionaalses ajakirjanduses reklaamimine; lojaalsusprogrammi-, ergutusprogrammi- ja boonusprogrammiteenused;

loosimiste korraldamine reklaami eesmärgil; meedia-ja reklaamiplaanide

ning -kontseptsioonide ettevalmistamine ja teostamine; meediaostuteenused;

messide

ja kaubandusnäituste teenused; modellide vahendamine reklaami eesmärgil; moekaupade müügiedendus ajakirjades avaldatavate
reklaamartiklitega; mootorsõidukite müügireklaam; motivatsiooniprogrammide haldamine kolmandate isikute toodete ja teenuste müügiedenduseks;
müügiedenduslikud
kolmandad

isikud

turundusteenused audiovisuaalmeedia

saaksid

neid

teenuseid

abil; müügiedendusteenused; müügiedendusteenused,
vaadata

mugavalt

ja

-reklaam

müügikampaaniad,

osta;

nimelt mitme

sidepakkuja koondamine,

müügikampaaniate

teenusena;

müügitoetusürituste korraldamine ja läbiviimine; müügilettide üürimine; müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine, välisreklaam;

et

arendus;

on-line-reklaam; on-

line-reklaam arvutisidevõrgu kaudu; otseturundus; otsingumootori optimeerimine; otsingumootorite optimeerimine müügiedendusena; otsinguvõimalusega
reklaamialaste veebijuhiste pakkumine; postiloendite koostamine otsepostitusreklaami tarbeks (v.a müük); raadio- ja telereklaam; raadio- ja
telereklaamiagentuuride teenused; raadio- ja telereklaamiagentuuride
reklaam;

reiside

reklaamimine; reisitööstusega

seotud

reklaamiteenused; raadio- ja

reklaamiteenused;

reklaam

telereklaamide

tootmine

ajakirjades, ajalehtedes ja brošüürides;

raamatute

ja levitamine;

reklaam

andmebaasi

kaudu;

reklaam, eelkõige kaupade reklaam; reklaam elektrooniliste ekraanide kaudu; reklaam elektrooniliste vahendite ja täpsemalt interneti kaudu; reklaam
igasuguste avalike sidevahendite kaudu; reklaam internetis teenusena; reklaam ja müügiedenduskampaaniad; reklaam ja selle publitseerimise teenused;

reklaam- ja turundusmaterjalide laialijaotamine; reklaam- ja turundusmaterjalide koostamine kolmandatele
reklaam

seoses

sponsorlus- ja

sh kolmandate

transpordi ja tarnimisega; reklaam,
litsentsikokkulepete;

kavandamine; reklaamdokumentide

reklaam,

sh

isikute
reklaam

veebireklaam;

kaupade

ja

teenuste

tekstitelevisiooni

isikutele; reklaam mobiiltelefonivõrkude kaudu;

reklaam

läbi rahvusvaheliste

vahendusel;

reklaam

telefoni

spordiüritustega

seotud

reklaambrošüüride

teel;

ettevalmistamine; reklaamfilmide produtseerimine; reklaamflaierite kavandamine; reklaami abiseadmete üürimine;

ja müügiedenduse lepingute korraldamine kolmandatele isikutele; reklaami- ja müügiedendusteenused ning sellega seonduvad konsultatsioonid;
reklaami- ja müügikampaaniad; reklaami- ja turunduskonsultatsioonid ja -nõuanded ning sellealane abi; reklaami- ja turundusteenused; reklaami- ja
reklaami

turundusteenused

koostamine

sotsiaalmeedia

teistele;

vahendusel; reklaami- ja

reklaami

reklaamiagentuuriteenused;

saatmine

reklaamialaste

paigaldamine;

reklaamide

kavandamise

valmistamise

ja paigutamise

teenused

kolmandatele

turundusteenused

isikutele

esitluste korraldamine;

teenused;

reklaamide

kolmandatele

blogi vahendusel;

elektrooniliste

reklaami

sidevõrkude

reklaamibürooteenused;

koostamine

kaudu;

reklaamide

avaldamine;

koostamine; reklaamide küljendamine teenusena;

isikutele;

reklaamiinfo;

reklaamiinfo

kogumine;

kolmandatele

reklaami

või

reklaamide
reklaamide

esitlusvahendite

kolmandatele

üürimine;

reklaamiks

vajaliku

isikutele; reklaamimiseks vajaliku

inventari

varustuse

alased

üürimine; reklaamilepingute

reklaami

modelleerimine;

ettevalmistamine

ja

tootmine; reklaamide

reklaamikampaaniate

reklaamikampaaniate väljatöötamine ettevõttele; reklaamikirjutamine reklaamija müügiedenduse eesmärgil; reklaamikorraldus;
vajalike

pooltele;

müügi

ettevalmistamine;

reklaamiks

ja

läbirääkimised; reklaamilepingute

üürimine; reklaamimodellide vahendamine; reklaamiotstarbeliste paneelide

turunduseks

korraldamine

laenutus, rent;

reklaamipindade, -ajaja -vahendite pakkumine; reklaamiteenused arhitektidele; reklaamiteenused e-kaubanduse edendamiseks; reklaamiteenused, eelkõige
telekommunikatsiooni

ettevõtte- ja

valdkonnas; reklaamiteenused

tootemargiidentiteedi

reklaamiteenused

üldsuse

loomine;

teadlikkuse

interneti kaudu;

reklaamiteenused

edendamiseks

kohaliku

reklaamiteenused

seoses

jookide

poodlemise

keskkonnaküsimustest ja -algatustest; reklaamiteenused üldsuse teadlikkuse

reklaami vahendus;

reklaamivate

auhinnalooside

korraldamine;

kahepoolsete

müügiedendusega;

eeliste

osas;

suurendamiseks

reklaamivate

reklaamaluste kaudu;
reklaamiteenused

reklaamiteenused

üldsuse

reklaamiteenused,

tele,

raadio

teadlikkuse

ja

posti

nimelt

teel;

suurendamiseks

haigustest; reklaamiürituste korraldamine ja läbiviimine;

helisalvestiste

tootmine;

reklaamivate

videosalvestiste

tootmine;

EESTI
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reklaamijate ja veebilehekülgede kokkuviimiseks;

reklaamlehtede

reklaamlehtede

ettevalmistamine;

väljaandmine;

reklaamlogode kavandamine; reklaammaterjali avaldamine veebis; reklaammaterjali koostamine, tootmine ja levitamine; reklaammaterjali paljundamine;
reklaammaterjalide

ajakohastamine,

moderniseerimine;

reklaammaterjalide

ettevalmistamine;

reklaammaterjalide

reklaamide

ja

valmistamine;

reklaammaterjalide loomine; reklaammaterjalide publitseerimine, avaldamine; reklaammaterjalide rentimine, üürimine; reklaammaterjalide väljatöötamine
ja

reklaammesside

kujundamine;

ettevalmistamine;

reklaamtekstide

ja

reklaamtrükiste

uuendamine;

rubriigikuulutuste
sihtturundamine;

korraldamine;

avaldamine;

stsenaariumide

reklaami

internetimüüjate kaupade ja

teiste

teiste

teenuste

teenuste

avaldamine;

reklaam väljaannete

sidekanalite

reklaamtekstide

arvutiandmebaasis;

reklaamtekstide

toimetamine;

kaudu pakutavad

väljaandmine

ribareklaam

koostamine;

otsimootoriga reklaamikataloogi pakkumine internetis;

võimaldamaks

müüjate kaupade reklaamimine,

kaupade või teenusepakkujate

uuendamine

reklaamtekstide

reklaami- ja

(banner );

turundusteenused;

sponsorite otsimine; sponsorluse otsimise nõustamine; spordivõistluste ja -ürituste reklaamimine; suhtekorraldus,
kirjutamine reklaami eesmärgil; suhtekorraldusbürood; tarkvara kirjastamisega seotud turundus; teateteenused

sidusturundus;

eesmärgil;

elektrooniline

meretööstuse reklaamiteenused;

avalikkusega suhtlemine;
reklaamimine;

reklaamteabe

kleepimine;

publitseerimine, avaldamine;

reklaamtrükiste

sadama- ja

pakkumine;

teenuse

reklaamplakatite

reklaamtekstide

kirjutamine;

klientidel nende

müüjate kaupu mugavalt

teiste isikute

vaadelda

teenuste

kaupade ja

ning võrrelda;

teiste

müüjate

reklaam, mis võimaldab tarbijatel mugavalt kaupade või teenustega tutvuda ja neid omavahel võrrelda; teiste

teenusepakkujate teenuste reklaamimine, võimaldades klientidel mugavalt teenuseid võrrelda; teiste teenusepakkujate teenuste reklaam;
telemarketingiteenused; telepoeprogrammide produtseerimine; toodete lansseerimise korraldamine; toodete demonstreerimise ja väljapaneku teenused;
toodete

turustamise

tooteesitlused;

teenused

tootemargi

tootemargistrateegia

toodete

frantsiisilepingu alusel;

(brändi)

positsioneerimine;

tootenäidiste

teenused;

pakkumine;

otstarbel; tuntud sportlaste reklaamitegevuse juhtimine;
turundusaruannete

informatsioon;
korraldamine

ja

läbiviimine

koostamine;

teenusena;

turustamise

tootemargi

abi; tööjõu värbamisega

katsetamine;

tooteturundusteenused;

turismi- ja reisireklaam;

turundusbüroode

turundusplaanide

reklaam;

toote

brändikujundus

transporditööstuse reklaamiteenused;

lansseerimise

(reklaam

ja

teenused;

müügiedendus);

trükiste avaldamine

reklaami

turundus; turundus telefoni kaudu (v.a toodete müük); turundusalane

turundusinfo

teenused;

koostamine;

seonduv

tootemargikujundus,

pakkumine;

turunduskampaaniad;

arendamine

turundusstrateegiate

ja

rakendamine

turunduskampaaniate

kolmandatele

isikutele;

turundusstrateegiate ja -kontseptsioonide arendamine; turundusstrateegiate planeerimine; turundusteabe pakkumine veebilehtede kaudu; turundusteenused
digitaalsete võrkude kaudu; turundusteenused hambaravi valdkonnas; turundusteenused otsimootorite vahendusel; turundusteenused reisimise valdkonnas;
turundusteenused restoranide valdkonnas; turundusteenused telefoni teel
turuülevaadete

kavandamine;
välireklaam;

välireklaamide

veebilehe liikluse
teenuste

reklaam

koostamine;

ürituste

turundamine;

koostamis- ja paigaldamisteenused

optimeerimine; veebilehekülgedena

uute

[v.a müük]; turundusürituste korraldamine ja läbiviimine; turundusuuringute
toodete

kolmandatele

esitatavate reklaamide

otsingufunktsiooniga veebiteatmiku kaudu;

turustamisega

seotud

isikutele; välisreklaam;

reklaamiteenused;

koostamine; veebilehekülgede

veebis kommuunide haldamise

uurimisprojektide reklaam;

veebi indekseerimine äri või reklaami

teenused;

reklaam

eesmärgil;

ja turundus; veebimüüjate kaupade ja

videosalvestiste

tootmine reklaami

eesmärgil;

eesmärgil; videote, videoplaatide ning audio- ja videosalvestiste produtseerimine reklaami eesmärgil; viitepõhine
reklaammaterjali tootmine; võistluste korraldamine reklaami eesmärgil; parfümeeriaga seotud reklaamteenused; müügikampaaniad

videosalvestiste tootmine turunduse

turundus; visuaalse
ostu- või

müügikohas

kolmandatele

isikutele;

audiovisuaalmeedia

müügiedendus

kaudu;

seotud

mootorsõidukitööstusega

modelliagentuuri teenused müügikampaaniate teostamiseks; mängufilmireklaam; kuulutuste väljapanek

teenusena

kolmandatele

reklaamiteenused;

isikutele; kontsertide

reklaam; kosmeetikaga seotud reklaamteenused; kontsertide müügiedendus; kolmandate isikute muusika reklaamimine veebiportfooliote pakkumise teel
internetis; kolmandate isikute müügi edendamine kogumiskupongiskeemide abil; klikipõhine reklaamimine; kolmandate isikute disainide reklaamimine
teel

veebiportfooliote pakkumise
kinofilmide

kinode

reklaam;

internetis; kirjastustegevuse reklaamiteenused;

reklaamimine; kinnisvaraturundus;

kinnisvara

kauplemisteenused; kaupade müügiga seotud reklaamiteenused; kaupade ja

kinoreklaamide

reklaam;

teenuste

tootmine; kinoreklaamide korraldamine; kinoreklaam;

kindlustusteenuste

müügiedendus

kolmandate

müügiedendus rahvusvaheliste spordiürituste sponsorluse kaudu; kaubandusreklaami tekstide koostamine; kaubandusreklaam; isikliku

kindlustusteenuste

vajalike

toodete

vara

nimel;
teenuste

müügireklaam;

visualiseerimisseadmetega seotud reklaamiteenused; in vivo visualiseerimistoodetega seotud reklaamiteenused;
tootmine; floristidele pakutavad reklaamiteenused; finantsturundus; finantsteenuste reklaam; finantsinvesteeringute reklaam; finants- ja

jookide müügireklaam;
inforeklaamide

isikute

müügiedendus spordiürituste sponsorluse kaudu; kaupade ja

in

vivo

müügiedendus

kolmandate isikute

reklaam; farmaatsiatoodetega

frantsiisidega seotud reklaam; ehetega

seotud

nimel;

filosoofiaalase koolituse

reklaamiteenused;

seotud reklaamteenused;

vivo kujutiste

saamiseks

teenusena; ettevõtte reklaam teleksi kaudu;

ettevõtete

reklaamikampaaniad;

filmiseeriate reklaamimine

diabeediravimite reklaamiteenused;

autode

farmaatsiatoodete

avalike

ja

in

tööde reklaamiteenused;

autode reklaam;

müügireklaam interneti kaudu; audiovisuaalsete esitluste koostamine reklaami tarbeks; arvutivõrkude ja veebilehekülgede võrgureklaam;
arvutivõrgureklaam; andmebaasiturundus; aktsiate ja muude väärtpaberite vahenduse reklaam; andmebaaside reklaam; agentuuriteenused sportlaste
reklaamimiseks.

(210)

Taotl

nr

M201701043

(220)

Taotl

kuup

30.10.2017

(540)

EESTI
(731)

Taotleja:

AS

MÕJUKAD

Ekspress

Meedia

Narva mnt 13, 10151 Tallinn, EE

(511)11-2017Klass
Klass

16:ajakirjad (perioodika); ajalehed.

35:ajakirjareklaam; ajakirjandusreklaam; ajalehtede reklaam.

KlaSS 41: ajakirjade kirjastamine; ajalehtede publitseerimine.

(210)

Taotl

nr

M201701044

(220)

Taotl

kuup

30.10.2017

(540)

LATLAFT
(731) Taotleja:

NORHOME OÜ

42

EESTI

Luise tn

4-46,

10142

(740) Esindaja: Ljubov

(511)11-2017Klass

19:

Tallinn, Harju maakond,

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

EE

Kesselman

teisaldatavad

kabiinid,

v.a

metallist;

mittemetallist kabiinid

(ehitised); puithooned.

Klass 20: puidust mööbel.
Klass 35: mööbli hulgimüügiteenused; sisustusesemete hulgimüügiteenused.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701045

kuup

30.10.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

valge.

punane,

linnaosa, Suur-Karja

Kesklinna

(511)11-2017Klass

sinine,

WALK OF SHAME OÜ

3:

ambra

tn

2,

10140

deodorandid

(parfüüm);

Tallinn, Harju maakond,

inimestele

või

loomadele;

EE

huuleläiked;

huulepulgad;

hügieenilised

või

värskendavad

dušipreparaadid (tualett-tarbed); kosmeetikavahendid; kosmeetilised kreemid; kosmeetilised maskid; kulmupliiatsid; küünelakid; lõhnaveed; parfüümid,
lõhnaõlid; nahahoolduskosmeetika; parfümeeriatooted; seep; tualettvesi; tualettveed; juukselakid; juukseveed; šampoonid.
Klass
juveeltooted;

14: käevõrud (juveeltooted); ripatsid (juveeltooted); prossid (juveeltooted);

ehisnõelad;

(juveeltooted);

lipsunõelad;

sõrmused

(juveeltooted);

väärismetallist

võtmehoidjate ripatsid; ripatsitega

karbid;

võtmerõngad

kübaraehted

kaelakeed

(juveeltooted); lipsuklambrid, -kinnitid, -nõelad;

(juveeltooted);

(võtmehoidjad),

ripatsitega

kõrvarõngad;
võtmeketid

ehisnõelad

mansetinööbid;

töötlemata

(võtmehoidjad);

või

lehthõbe; käevõrud (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted).
Klass

16: albumid, ajaleheväljalõigete

albumid; brošüürid; kalendrid; kleebised (kantseleitarbed); paberist või papist pakkematerjal

(polsterdus-

ja täitematerjalid); pakkepaber; piletid; pisitrükised, brošüürid; ümbrikud (kirjatarbed); trükitud fotod; trükised; paberist või papist etiketid; paberist või

papist karbid.
KlaSS

18: diplomaadikohvrid; nahast kotid pakkimiseks (vutlarid, paunad); päikesevarjud; vihmavarjud; tehisnahk, kunstnahk;

ratastega

kohvrid; reisikohvrid; reisikotid; töötlemata või pooltöödeldud nahk; võrkkotid (ostukotid); võtmetaskud.
Klass 25: aluspesu, alusrõivad, alusriided; aluspüksid; alusseelikud, undrukud; autojuhirõivad; baretid; bodid (aluspesu); ehisvööd, õlavööd,
särbid

(rõivaste juurde); higiimav aluspesu; higiimavad sukad; hommikumantlid; hommikumantlid, hommikukleidid; jakid, tuulepluusid; jalatsid; jalatsite

libisemisvastased vahendid; jalatsitallad; joped; kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; kaelasidemed,

lipsud; kampsunid või villased jakid; karusrõivad;

suka- ja sokihoidjad;

kasukad, mantlid; kedrid; kindad (rõivad); kingad; kinnitusklambrid rõivastele, traksid,

kleidid; kombinesoonid, türbid (rõivad);

kudumid, trikotaaž, trikootooted (rõivad); kunstnahast rõivad; kõrvaklapid (rõivad); kübarad, vormimütsid; labakindad, käpikud; magamisel kasutatavad
silmakatted;

maskeraadikostüümid;

mootorratturirõivad, jalgratturirõivad;

muhvid

nahkrõivad; nöörsaapad; paberriided, -rõivad; paberist peakatted (rõivad); palitud,

(rõivad);

mütsid

(peakatted);

nina

ja

suud

katvad

kaelasallid;

mantlid, ülekuued; parkad; peakatted (rõivaste juurde); peapaelad

(rõivad); pidžaamad; pihikseelikud; pihikrinnahoidjad; pontšod; pikad naiste- või lastemantlid; puukingad; põlled (rõivad); püksid; püksseelikud; rahavööd
(rõivad); rannakingad; rannarõivad; ratsapüksid; retuusid (püksid); rinnataskurätid; rõivad; saapad; sallid, rätikud; sandaalid; sarongid; saunasandaalid;

suka-, põlve- või püksipaelad;

saunasussid; seelikud; sokid; sokihoidjad; spordikingad; spordisaapad; spordisärgid;

sukad; sukahoidjad; supelmütsid;

sussid, tuhvlid; suusakindad; suusasaapad; sviitrid, kinnised kampsunid; särgid, päevasärgid, särkpluusid; säärised; trikookaubad, trikotaaž; toetavad vööd,

korsetid; T-särgid; töörõivad, -türbid, -tunked, kitlid, kittelkleidid; turbanid; ujumispüksid, supelpüksid; ujumistrikood, supelkostüümid; valmisrõivad,
-riided; vannimütsid; veekindlad rõivad; veesuusatajate

türbid; vestid;

vormirõivad, vormiriided; võimlemisrõivad; võimlemissussid; vööd, rihmad

(rõivad); ülerõivad; ülikonnad, kostüümid.
KlaSS 35:
teenusena;

impordi-ekspordiagentuuride teenused; kaupade demonstreerimine;

esinevate

artistide

äritegevuse

juhtimine;

arvutivõrgureklaam;

kaupade

näidiste (proovide)

jaemüügi

reklaam

levitamine;

müügikampaaniad, -reklaam

meediakanalites;

moesõude

korraldamine

turunduseesmärkidel; turundus; telemarketingiteenused; arvutiandmebaasi andmete uuendamine ja hooldus.
Klass 40: riidekantide
tegemine, ümberkohendamine;

õmblemine, riide ääristamine, kantimine; rõivaste õmblemine; juurdelõikamine, riide

vateerimine, teppimine; nahatöötlus; karusnahatöötlus,

karusnahaviimistlus

lõikamine; rõivaste parajaks

teenusena; kanga

vanutamine; kangalõime

käärimine; rätsepateenused; šabloontrükkimine; siiditrükk.
Klass 41: haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine; kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine; praktiline väljaõpe, treening
(demonstratsioonid);

seminaride

korraldamine

ja läbiviimine; õpitubade

korraldamine

ja

läbiviimine

(koolitus);

moesõude korraldamine

(meelelahutus);

personaalsete haridusfoorumite korraldamine ja läbiviimine.
Klass 42: tööstusdisain, tootekujundus; pakendidisain, pakendikujundus; rõivaste kavandamine,
uuringud ja

arendamine teenusena;

kujundamine,

stiliseerimine

(tootekujundus,

(210)

Taotl nr

M201701046

(220)

Taotl

30.10.2017

kuup

tööstusdisain).

moedisain; graafiline

disain;

uute

toodete

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

43

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, roheline.

(731) Taotleja: Keeleõpe OÜ
Mere pst 5, 10111 Kesklinna linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

41:keeleõpe.

(210)

Taotl

nr

M201701049

(220)

Taotl

kuup

31.10.2017

(540)

Värvide loetelu: tumeroheline,
(731) Taotleja: OÜ KehaMeeleKool

(591)

Rüütli tn 4, 51007 Tartu

linn,

hall.

Tartu

(511)11-2017Klass 41:filmide, vaatemängude,
korraldamine
hariduslike

hariduslikul
televisiooni

eesmärgil;
otsesaadete

haridusürituste korraldamine

haridus

maakond,

ja juhendamine;

produtseerimine;

(haridus

või

hariduslike

haridusliku

-konverentside

(210)

Taotl

nr

M201701050

(220)

Taotl

kuup

31.10.2017

388b,

Studios

OÜ

11612 Nõmme

(511) 11-2017 Klass 41: helistuudioteenused;

linnaosa, Tallinn,

helistuudiote üürimine.

korraldamine;

organiseerimine; kultuuri- või

(540)

Pärnu mnt

pidustuste

hariduslikud

teenused hariduseesmärkidel; klubiteenused

meelelahutus).

(731) Taotleja: Impulse

giidiekskursioonide korraldamine kultuuriliste

eesmärgiga

ja läbiviimine; jõujaamade külastuskeskuste

haridusteenused; kultuuri- ja hariduskongresside ning
lasteaiateenused

EE

etenduste, muusika või haridusliku koolituse jaoks ruumide pakkumine; giidiga koopaekskursioonide

EE

vaatamisväärsuste juurde;
audiovisuaalsed

esitlused;

(meelelahutus või haridus);

haridusmesside

korraldamine

ja

koolide

läbiviimine;

44

EESTI

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701052

kuup

31.10.2017

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: oranž, must.
UAB "Kesko Senukai Lithuania"

Taotleja:

Islandijos pl. 32B,
(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

LT-51500

Kaunas,

LT

Kaie Puur
6: metallredelid; metallist kruustangipakud; metallist tühjad tööriistakarbid; metallist jootetraat; metallist keevitusvardad; metallist

klambrid; aaskruvid; lukuriivid; metallist poldid; metallist mutrid; naelad; krohvinaelad; metallist latthinged.
Klass 7: värvipüstolid värvimiseks; puuri lõiketerad (masinaosad); puuripadrunid (masinaosad); padrunid (masinaosad); elektrilised käsitrellid;
kompressorid (masinad); jahvatusseadmed; motoriseeritud kultivaatorid; voolikute mehaanilised hasplid; muruniidukid (masinad); elektrikruvikeerajad.
Klass 8:
jõhvviilid;

viilid

kellud;

mastiksipüstolid (käsi-tööriistad); lõikuriterad (käsi-tööriistad); kivivasarad; puurivändad; kruvikeerajad,

(tööriistad); liimeistrid; tapipeitlid; käsifreesid; teritusriistad; teritusvahendid;

luisud

v.a

elektrilised;

(käsi-tööriistad); luisuhoidlid; höövliterad;

(käsi-tööriistad); graveerimisvahendid (käsi-tööriistad); puurid; tigupuurid (käsi-tööriistad); lusikpuurid (käsi-tööriistad); trellid;

tööriistavööd

lõiketerad

(hoidevööd);

meislid; klompimisvasarad; sepavasarad; nurgikud (käsi-tööriistad); maakirved; neetimisriistad (käsi-tööriistad); lõikeriistad (käsi-tööriistad), lõikelatid

(käsi-tööriistad); traaditangid; puitvasarad (käsi-tööriistad); höövlid; simsihöövlid; höövlirauad; koorimisrauad (käsi-tööriistad); metallist noateritid; sirbid;
lõikurid; lõikeriistad (käsi-tööriistad); saed (käsi-tööriistad); jõhvsaed; saelehed (käsi-tööriistade osad); saehoidlid, -raamid; kiviraidurivasarad;
neetimishaamrid

(käsi-tööriistad);

haamrid

(käsi-tööriistad); vikatiluisud; käsitsi

käitatavad

käsi-tööriistad; käsisaeraamid; näpitsad; küünetangid;

löökterad

(käsi-tööriistade osad); kruustangid; keermepuurihoidiku pikendid; keermepuurid (käsi-tööriistad); klupikomplektid; keermestusvardad (käsi-tööriistad);
klaasilõikamisteemandid

(käsi-tööriistade osad); käiakivid (käsi-tööriistad); silumisriistad, lihvimisriistad

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); torulõikeseadised; mutrivõtmed (käsi-tööriistad); keermepuurihoidikud; naelatõmbajad; naelatangid (käsinaasklid; kärnid (käsi-tööriistad); kõplad, kobestid (käsi-tööriistad); umbrohurohimishargid (käsi-tööriistad); kablid (käsi-

tööriistad); naelatornid;
tööriistad);

(käsi-tööriistad); smirgelkäiad; käristipuurid

torulõikurid

väikekirved

(käsi-tööriistad);

kirkad

(käsi-tööriistad); sirpnoad; oksatangid, -käärid;

(käsi-tööriistad); kirved; väikekirved; jääkirkad; matšeeted; insektitsiidipulverisaatorid, insektitsiidipihustid
käsitsi käitatavad

aiatööriistad; oksaharvendusnoad;

käsitsi käitatavad

põllutööriistad; pika

varrega

muru-ja

hekikäärid; oksakäärid; rehad (käsi-tööriistad); sahkkaevajad (käsi-tööriistad); labidad (käsi-tööriistad); spaatlid, värvilapitsad (käsi-tööriistad); tööriistade
käepidemed,

metallist.

v.a

KlaSS 9: elektriakud; loodid; mikromeetrid; akulaadurid; harukarbid (elektrotehnika); elektripatareid.
Klass 11: õhueelsoojendid; gaasipõleti otsakud.
Klass 16: isekleepuvad ribad, teibid kantseleis või majapidamises kasutamiseks; kleepribad, teibid kantseleis või majapidamises kasutamiseks;
värvipintslid; kunstnikupintslid; maalrirullid; värvialused.
KlaSS

17: plastkile,

KlaSS 20:

trepid

v.a

pakkematerjal; isoleerpaelad; kleepribad, teibid,

(redelid),

v.a

metallist; puust või plastist redelid;

kruustangilauad.
Klass 21: kastmisvooliku otsakud.

(210)

Taotl nr

M201701054

(220)

Taotl

02.11.2017

kuup

(540)

KA:MA
(731) Taotleja: Ly

Tiido-Nurmetalo

v.a

kantselei-, meditsiini-ja kodutarbed.

metallmööbel; kruustangilauad,

v.a

metallist; metall-lauad, metallist

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

Kesklinna

(511)11-2017Klass
Klass

linnaosa,

5/2018

Raua tn

10,

45

10124

Tallinn, Harju maakond,

EE

9:arvutite jaoks kohandatud ümbrised, kotid.

11: kätesoojendid (v.a rõivad).

Klass 16: dokumendimapid (taskud, kotid).
Klass 18: rõivad koerte jaoks; õlakotid; kukrud, kotid, kotikesed; purjeriidest kotid; vabaajakotid.
KlaSS 21: portselanist, keraamikast, savist, terrakotast või klaasist taiesed; kuumuskindlad pajalapid; keraamilised lauanõud; teeserviisid
(lauanõud); lillevaasid.
Klass 24: padjakatted; tekstiilist käterätid; tikitud vaibad (kootud katted).
Klass

25: kaelasallid (rõivad); käpikud (rõivad);

peapaelad (rõivad); põlled (rõivad);
Klass

rätid

(rõivad); rõivad;

27: käsitsi valmistatud villased

kindad

(rõivad);

kudumid

(rõivad); muhvid (rõivad);

villased rõivad; villased sokid; sokid; labaosata sokid;

linased

rõivad; õlarätid,

õlasallid

(rõivad);

pulloverid, kampsunid.

vaibad; vaipkatted, vaibad.

Klass 42: rõivadisain.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701064

kuup

03.11.2017

(540)

(731)

Taotleja:

BoostMe

Kuressaare

70-16,

93818 Saaremaa

vald,

Saare

maakond,

EE

Indrek Eelmets

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

linn,

OÜ

Ida tn

29: töödeldud marjad,

puu-ja köögiviljad, sh jahu ning pulbri kujul;

(210)

Taotl nr

M201701065

(220)

Taotl

06.11.2017

kuup

töödeldud seemned.

(540)

Hestia Hotel
(731) Taotleja:
Paadi tn

Hestia Hotel
10151

5,

(740) Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

Europa

Group OÜ

Tallinn,

EE

Kalev Käosaar
41:

konverentsiteenused;

seminaride

ja

konverentside

korraldamine; meelelahutusteenused;

terviseklubi- ja

pakkumine.
Klass 43: hotelliteenused; majutusteenused; toitlustusteenused; restoraniteenused; hotellitubade reserveerimise teenused.
Klass 44: spaateenused; ilusalongiteenused.

(210)

Taotl

nr

M201701066

(220)

Taotl

kuup

06.11.2017

(540)

Hestia Hotel

Seaport

jõusaaliteenuste

46

EESTI

Hestia Hotel

(731) Taotleja:

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

Group OÜ

Paadi tn 5, 10151 Tallinn, EE

(740) Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

Kalev Käosaar
41:

konverentsiteenused;

seminaride

ja

konverentside

korraldamine;

meelelahutusteenused;

terviseklubi- ja jõusaaliteenuste

pakkumine.
Klass 43: hotelliteenused; majutusteenused; toitlustusteenused; restoraniteenused; hotellitubade reserveerimise teenused.
Klass 44: spaateenused; ilusalongiteenused.

(210)

Taotl nr

M201701071

(220)

Taotl

06.11.2017

kuup

(540)

Ilmarine
Hestia Hotel

(731) Taotleja:

Paadi tn 5, 10151

(740) Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

Group OÜ

Tallinn,

EE

Kalev Käosaar
41:

konverentsiteenused;

seminaride

ja konverentside

korraldamine;

meelelahutusteenused;

terviseklubi- ja

pakkumine.
Klass 43: hotelliteenused; majutusteenused; toitlustusteenused; restoraniteenused; hotellitubade reserveerimise teenused.
Klass 44: spaateenused; ilusalongiteenused.

(210)

Taotl

nr

M201701074

(220)

Taotl

kuup

07.11.2017

(540)

Uddu

(731) Taotleja:

OÜ

Põhja-Tallinna linnaosa,
(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Telliskivi tn

60a,

10412

Tallinn, Harju maakond,

Mikas Miniotas
42: sisekujundus; tööstusdisain, tootekujundus;

arhitektuuriteenused.

(210)

Taotl

nr

M201701075

(220)

Taotl

kuup

07.11.2017

(540)

IURING
(731) Taotleja:
Kristiine

IURING Konsult

linnaosa,

Kotka tn

(511)11-2017Klass 45:juriidilised

(210)

Taotl

(220)

Taotl

OÜ
26,

11312

Tallinn, Harju maakond,

teenused.

nr

M201701076

kuup

08.11.2017

EE

EE

jõusaaliteenuste

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

5/2018

47

(540)

BLACK CAT
(731) Taotleja:
Holstre

T.Mark OÜ

küla, Liivi,

69602

Viljandi vald, Viljandi maakond,

EE

(511) 11-2017 Klass 32: mineraal-ja gaseervesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701077

kuup

08.11.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: must, punane.

Taotleja: Linden
P. Pinna tn

(511)11-2017Klass
puudutava

teabe

firmaüritustel

8,

Partners

OÜ

13615 Lasnamäe

EE

linnaosa, Tallinn,

43: alkoholjookide serveerimine; baarialane teave; baariseadmestiku rentimine; baariteenused; baariteenuste teave; baarmenitööd

pakkumine; banketiteenused;

toitlustamine;

hotellide

bankettide

korraldamine; bistrooteenused;
individuaalsed

restoraniteenused;

bistroodes

eineplaneerimise

teenused

toidu

ja joogi pakkumine;

veebilehe

kaudu;

delikatessirestoranid;

isikliku meisterkoka

teenused;

jäätisebaariteenused; joogiautomaatide rentimine; joogiveeautomaatide rent; jookide pakkumise teenused; kantiiniteenused; kiirtoidukohvikuteenused,

püstijalabaariteenused;
kokandusnõuanded;
restoranides;

kiirtoidurestoranide

kokteilibaaride

külalistele

toidu

ja jookide

grillrestoranid; mahlabaariteenused;

klubide

teenused;

toitlustamisteenused;

kokteilibaaride

selvelauateenused;

serveerimine;

kohvikuteenused;

kokakunstialased

konsultatsiooniteenused;

teenused; köögi tööpindade üürimine; külalistele toidu ja jookide serveerimine

küpsetamisalased

konsulteerimisteenused;

majutus pidulikeks üritusteks; majutuskohtade

reserveerimine

lepingulised

toitlustusteenused;

liharestoranid,

(puhkuseosakud); õlleaiateenused; õllebaariteenused;

õllerestorani teenused; ööklubiteenused (toitlustamine); pitsarestoranid; pliitide (v.a elektriliste) rentimine; pubid; pulmapidude toitlustamise korraldamine;

ramen-supi

restorani teenused; reisibürooteenused restoranide broneerimiseks;

restorani- ja

baariarvustuste pakkumine; restoranialane info; restoranide

infoteenused; restoranide ja toitlustuse reserveerimine ja broneerimine; restoranide reserveerimisteenused; restoranide, sealhulgas litsentseeritud baaride
teenused.

(210)

Taotl

nr

M201701078

(220)

Taotl

kuup

08.11.2017

(540)

COFA
(731) Taotleja:

Eesti Pakend IP OÜ

Narva mnt 126c, 50303 Tartu linn, EE

(511)11-2017Klass

30:

jahvatatud kohv; jahvatatud kohvioad;

kofeiinivaba kohv; kohv; kohv

valmistatud);

espresso;

gaseeritud kohvi-,

(röstitud, pulbristatud, granuleeritud või jookide koostisosana); kohv

kohvi aseained või taimsed kohvi

aseained;

kohvi aseainetel

kakao-või
tervete

šokolaadijoogid; kakao;

keedetud

kohv;

ubadena; kohvi aseained (teraviljast või sigurist

põhinevad joogid; kohvi- ja linnasesegud; kohvi- ja sigurisegud;

kohvi

ja

tee

48

EESTI

aseained; kohvi-piimajoogid; kohviasendajad; kohviekstraktid;
toidumaitseainena;

kohviessentsid;

kohviessentside

kohviekstraktid

-ekstraktide

ja

segud;

jookide maitsestamiseks;
kohviga

täidetud

KAUBAMÄRGILEHT

kohviekstraktid kohvi

paberfiltrid

(paberkotid);

aseainena;

5/2018

kohviekstraktid

kohvijoogid;

kohvijookide

valmistusained; kohvikapslid; kohvikontsentraadid; kohvikotid; kohvimaitseained; kohvimaitsestajad; kohvioad; kohvipõhised täidised; kohvisegud.

(210)

Taotl

nr

M201701080

(220)

Taotl

kuup

08.11.2017

(540)

Estkate
(731) Taotleja: OÜ Katevara
2. Tartu

põik 2,,

(511)11-2017Klass

41537 Jõhvi

linn,

Jõhvi

vald,

EE

37:avalikud ehitustööd; ehitustööd maapiirkondades; maa-alused ehitustööd (drenaažipaigaldus); maa-alused ehitustööd, kaabeldus;

maa-alused ehitustööd (kanalisatsioonitööd); maa-alused ehitustööd
ehitustööd

seoses

torustikega;

(torulukksepatööd); maa-alused
riiklike

ehitustöödega;

maa-alused
ehitustööd

ehitustööd

seoses

seoses

gaasitoiteliinidega; maa-alused ehitustööd

juhtmestikega;

maa-alused

ehitustööd

(veevarustuse magistraaltorutööd); maa-alused ehitustööd,

seoses

seoses

gaasitorustikega; maa-alused

veetorustikega; maa-alused ehitustööd

vundamendi ladumine;

nõustamisteenused

seoses

teraskonstruktsioonide ehitustööd.

(210)

Taotl

nr

M201701082

(220)

Taotl

kuup

09.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

Rapla linn,

(511)11-2017Klass

(210)

Taotl

(220)

Taotl

oranž,

must.

OÜ

SVENMERC

Tallinna mnt

3,

79513

Rapla vald, Rapla maakond,

EE

12:sõidukite hüdrosüsteemid.

nr

M201701083

kuup

09.11.2017

(540)

TAFF CLUB
(731)

Taotleja: Tallinna Filharmoonia
Kesklinna linnaosa, Pikk tn 26,

(740)

10133 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Esindaja: Raivo Koitel

(511) 11-2017 Klass

41:

haridus;

väljaõpe;

meelelahutus;

spordi- ja kultuuritegevus;

elavettekandena; kontsertide korraldamine ja läbiviimine.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201701084

13.11.2017

klubiteenused

(meelelahutus

või

haridus);

esinemised

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

49

(540)

OOD Oil On Dress
(731) Taotleja:

Palmiro OÜ

Käopesa põik 17,

75510 Saku

(511) 11-2017 Klass 25: rõivad,

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

vald, Harju maakond,

EE

sh kleidid.

M201701086
13.11.2017

(540)

(731)

Taotleja: Väiksed OÜ

Haapsalu linn,
(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Koidu tn 9, 90504

Haapsalu linn,

Lääne maakond, EE

Raivo Koitel
41: meelelahutus; pidude kavandamine, korraldamine ja läbiviimine (melelahutus); esinemised elavettekandena;

ööklubiteenused (meelelahutus).

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

M201701089

13.11.2017

diskoriteenused;

50

(591)

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

Värvide loetelu: kuldne.
Premium Horse

(731) Taotleja:

Väike-Kamari küla,
(511)11-2017Klass

35:

ehete

OÜ

Kaarlimõisa tee

21-1,

jaemüügiteenused;

kangaste jaemüügiteenused;

48030 Põltsamaa

vald, Jõgeva maakond,
kottide

jaemüügiteenused;

EE
lemmikloomatoodete

loomaasemete jaemüügiteenused; loomade hügieenivahendite jaemüügiteenused; loomade iluhooldusvahendite jaemüügiteenused;

jaemüügiteenused;

loomahooldusvahendite

jaemüügiteenused; loomasööda jaemüügiteenused; maiustuste jaemüügiteenused; jaemüügiteenused kolmandatele isikutele (ratsavarustuse pood).

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201701095
15.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, punane.

(731) Taotleja: Tycroc OÜ
Kristiine

linnaosa,

(511)11-2017Klass
membraanid

1: liimid

Pirni tn 7, 10617

põranda-, lae-ja

vedelkemikaalidena;

niiskusvastased

Tallinn, Harju maakond,

seinaplaatidele;

EE

ehitiste kaitsekatted,

isoleerimissegud,

v.a

värv;

v.a

värvid või

ehitamisel kasutatavad

õlid; ehituses kasutatavad veekindlaks muutmise

liimid.

Klass 6: metallist kinnitusvahendid; metallist kiilankrud; metallist seibid; metallist seinatüüblid.
Klass 11: dušialused, dušiplatvormid; aurusaunad, saunad ja spaad; dušialuste mittemetallist vaheseinad; elamute kütteseadmed; kütteseadmed;
ruumide kütteseadmed, küttekehad.

Klass 17:

ehitiste

isoleermaterjalid; vettpidavad, veekindlad tihendusmaterjalid;

soojuskiirguse tõkestamiseks; soojusisolatsioonimaterjalid;
ehitustöödel

hermeetikud;

kasutatav

mittemetallist

vahtisolatsioon;

isolatsioonimaterjalid kaitseks kuumuse

tarindid müra vähendamiseks

(isoleerimiseks);

heliisolatsioonitooted

Klass

19: ehitusplaadid,

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

v.a

metallist; seinaplaadid,

v.a

metallist; plastist ehitusmaterjalid; põrandaplaadid,

M201701101

17.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

sinine,

hall.

VillaMedia OÜ

Nõmme tee 24, 13426 Kristiine linnaosa, Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

9:allalaaditavad digifotod; allalaaditavad digiajalehed.

Klass 16:ajakirjad (perioodika); ajakirjad (perioodilised trükiväljaanded); infokirjad; infolehed.

(210)

Taotl

nr

M201701102

(220)

Taotl

kuup

17.11.2017

(540)

materjalid
kasutatavad

-materjalid;

hoonete

polüstüreenpaneelid

isolatsiooniks;

ja

isoleerivad
isolatsioonimaterjalid; isolatsioonimaterjalid; isoleerivad komposiitpaneelid;
põrandakatted;
polüuretaanvahust isoleermaterjalid; soojustjuhtivad isolaatorid; termoisolatsioontooted ja -materjalid.

eest;

ehitustööstuses

v.a

metallist.

EESTI

(591)

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

Värvide loetelu: must, pruun,

(731) Taotleja:

roosa, hall.

AS KALLASTE KALUR

Tööstuse tn

1,

60104

(740) Esindaja: Aivo

(511) 11-2017 Klass

lilla,

51

Peipsiääre vald,

Tartu

maakond,

EE

Arula

29: kala; kuivatatud kala; suitsutatud kala; külmutatud kala; soolakala; töödeldud kala; kuumtöödeldud kala; kalafilee; kalatooted;

kalatoidud; kalakonservid; kalast või peamiselt kalast koosnevad toidud, toiduained, pooltooted ja valmistoidud, sh jahutatudja külmutatud.
Klass 31: eluskala.

(210)

Taotl nr

M201701103

(220)

Taotl

17.11.2017

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

must,

pruun,

Kallaste linn, Tööstuse

(740) Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass

roosa,

helesinine,

hall.

tn

1, 60104 Peipsiääre vald, Tartu maakond,

EE

Arula

29: kala; kuivatatud kala; suitsutatud kala; külmutatud kala; soolakala; töödeldud kala; kuumtöödeldud kala; kalafilee; kalatooted;

kalatoidud; kalakonservid;
Klass 31:

lilla,

AS KALLASTE KALUR

kalast või

peamiselt

kalast koosnevad

toidud, toiduained, pooltooted ja valmistoidud,

sh

jahutatud ja külmutatud.

eluskala.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201701107
18.11.2017

(540)

datafox
(731) Taotleja:

DataFox OÜ

A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Kristiine linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

42:

infotehnoloogiaalane tugiteenus; infotehnoloogiaalased

tehnilised

konsultatsioonid;

infotehnoloogiaalased nõustamis- ja

teabeteenused; infotehnoloogilised arhitektuuri ja taristu nõustamis- ja teabeteenused; infotehnoloogiakonsultatsioonid; konsultatsiooniteenused arvutite ja

infotehnoloogia alal; infotehnoloogiaalase informatsiooni pakkumine.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201701108
18.11.2017

52

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline.
HELDIN KOLK

(731) Taotleja:

Leppneeme küla,

(511)11-2017Klass
jaemüügiteenused;

35:

Neemesauna tee 1, 74009 Viimsi vald,

ehete

jaemüügiteenused;

loomahooldusvahendite

kolmandatele isikutele; ratsavarustuse

seotud

käekottidega

rõivaste

jaemüügiteenused;

jaemüügiteenused

Harju maakond,

EE

veebijaemüügiteenused;

jaemüügiteenused;

kangaste

rõivaste

jaemüügiteenused;

lemmikloomatoodete

jaemüügiteenused veebis;

rõivaste

jaemüük

kolmandatele isikutele.

(210)

Taotl

nr

M201701109

(220)

Taotl

kuup

18.11.2015

(540)

ADVANCE
(731) Taotleja: Philip

Morris Brands Sàrl

Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH

Quai

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Villu Pavelts
34:

töötlemata

ja

töödeldud

tubakas; tubakatooted;

sigarid, sigaretid, sigarillod, väikesigarid,

lahtine

tubakas

ise

sigarettide

keeramiseks, piibutubakas, närimistubakas, nuusktubakas, kretek-sigaretid; huuletubakas (snus); tubaka aseained (ravitoimeta); e-sigaretid; kuumutatavad
tubakatooted;

elektroonikaseadmed

ja

nende

osad

sigarettide

või

suitsetamistarbed, sh sigaretipaber, sigaretihülsid, sigaretifiltrid,
tulemasinad,

tubaka kuumutamiseks,

tubakakarbid,

tikud.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701111

kuup

20.11.2017

et sissehingamisel eralduks nikotiini sisaldav aerosool;
sigaretikarbid, tuhatoosid, piibud, taskus kantavad sigaretikeerajad,

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

5/2018

53

(540)

(591)

Värvide loetelu:

sinine, roheline, must, valge.
(731) Taotleja: IQCLASH OÜ
Kesklinna

(511)11-2017Klass

linnaosa,
9:

helisalvestusseadmed;
vöötkoodiriiderid;

kompaktplaadid,
arvutite

optilised

(andmetöötlusseadmed);

sülearvutid;

välisseadmed,

CD-d

kassaaparaadid;
sidestid

arvutitarkvara;

andmekandjad,

infokandjad;

optilised

kettad;

riiderid,

lugerid

helisalvestusaparaadid,

videomagnetofonid;

CD-ROM-id

kompaktplaadid,

salvestatud

heliedastusseadmed;

arvutiprogrammid;

kaugjuhtimisseadmed;

(audio-video);

perifeerseadmed;

EE

(püsimälu);

(andmetöötlusseadmed);
hiired

vöötkoodilugerid,

arvutite

salvestatud

liidesed

arvutitele;

(arvuti välisseadmed); optilised

(andmetöötlusseadmed);

skaneerseadmed

skannerid,

3D-prillid; elektroonilised märkmikud; elektroonilised taskusõnaraamatud; elektroonilised kaubasildid; integraalskeemkaardid,

arvutiprogrammid
allalaaditavad

mobiiltelefonidele;

salvestatud

raalid;

helitaasesitusseadmed;

laserplaadid,

märkmikarvutid; elektroonilised

publikatsioonid;

Tallinn, Harju maakond,

10115

arvutid,

magnetilised kodeerimisseadmed; monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara);

magnetandmekandjad;

kiipkaardid;

83-205,

helitaasesitusaparaadid,

operatsioonisüsteemid;
märgiriiderid;

Tartu mnt

andmetöötlusseadmed;

allalaaditavad

teadetetahvlid;

(allalaaditav

arvutitarkvararakendused;

pildifailid;

digiraamatulugerid;

mälukaardid; arvutiriistvara; digitaalsildid; arvutijuhtkangid,

kassetid;

v.a

videoekraanid;

videotelefonid;

DVD-mängijad;

arvutimängutarkvara;

allalaaditavad

muusikafailid;

interaktiivsed tahvlid; elektroonilised

videomängude

tarkvara);

USB-mälupulgad;

elektroonilised

sularahaautomaadid;

globaalse positsioneerimise
kodeeritud

nutitelefonid; tahvelarvutid;

allalaaditavad

allalaaditavad

seadmed

helinad

(GPS-seadmed);

võtmekaardid; videomänguseadmete

videomängudele; puuteekraaniga interaktiivsed terminalid; audioliidesed; elektroonilised

võtmeripatsid-kaugjuhtimisseadmed;

digitaalsed allalaaditavad noodilehed.

Klass 16: albumid, ajaleheväljalõigete albumid; piletid; brošüürid; kalendrid; kleebised (kantseleitarbed); paberist või papist pakkematerjal
(polsterdus- ja täitematerjalid); pakkepaber; pisitrükised, brošüürid; ümbrikud (kirjatarbed); trükitud fotod; trükised; paberist või papist etiketid; paberist
või papist karbid.

Klass 25: kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; mütsid (peakatted); paberist peakatted (rõivad); peakatted (rõivaste juurde); peapaelad (rõivad);
T-särgid.
Klass 28:

seltskonnamängud;

vedelkristallekraaniga mängud;
Klass 35:

jaemüügi

reklaam

müügikampaaniad,
hanketeenused

arvutivõrgureklaam;

mängud;

müntkäitatavad

-reklaam

teistele

meediakanalites;

mänguseadmed;

teenusena;

ettevõtetele

äriteave

ja

Klass 36:

väärtusega
teenused;

pangandus;

info

kogumine

(kaupade ja

klientide

veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade ja

rahandusanalüüsid;

lauamängud;

teenuste

finantseerimisteenused,

äriline

väljastamine;

krediitkaartide

veebilehe kaudu finantsinfo pakkumine;

käibele

arvuti

teenuste

nõustamine

ostjatele ning

märklauad; videomänguautomaadid;

kaasaskantavad

info

andmebaasidesse;

ostmine); andmeotsing
nõustamise

(klientide

süstematiseerimine

arvutifailides

keskus);

arvuti

kolmandatele

äriinfo

pakkumine

andmebaasides;

isikutele; kaupade
veebilehekülgedel;

müüjatele.

rahastamisteenused;

finantskonsultatsioonid; kindlustuskonsultatsioonid;

žetoonide

elektroonilised

videomänguautomaadid; videomängude juhtkangid.

finantsjuhtimine;

hüpoteekpangandus;

elektroonilised rahaülekanded;

laskmine, väljalase; interneti-pangandus;

hüvitismaksete finantshaldusteenus;

hoiupangateenused;

finants-,

finantsteave, -info, rahandusteave, -info; rahalise

tagatislaenud (finantstehingud);

kindlustusfondide

fondiinvesteeringud; aktsiate ja obligatsioonide vahendamine;

kolmandate isikute ettevõtetes liikmekaardi abil tagasimaksete, allahindluste pakkumine.

Klass 38: kompuuterside, arvutiside; info-ja pildiedastus arvuti abil; elektronpost.
Klass 41: haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine; kaugõpe; kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine
ja läbiviimine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus);
elektronraamatute

ja

-ajakirjade

kirjastamine

elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,

v.a

arvutivõrgus;

elektrooniline

kompaktkirjastamine;

allalaaditavad; mänguvarustuse laenutus;

on-line-muusika

subtiitrimine;

(v.a

mänguteenused

arvutivõrgus;

allalaaditava) pakkumine;

on-line-videote

(v.a allalaaditavate) pakkumine.
Klass 42: arvutiprogrammide koostamine; tarkvara projekteerimine; tarkvara uuendamine; arvutiriistvara disaini ja arenduse konsultatsioonid ja
nõuanded;

arvutiandmete

taastamine;

arvutitarkvara

hooldamine;

arvutisüsteemide

dubleerimine.

(210)

Taotl nr

M201701112

(220)

Taotl

20.11.2017

kuup

analüüs;

arvutisüsteemide

projekteerimine;

arvutiprogrammide

54
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(540)

IQ Clash
(731) Taotleja: IQCLASH OÜ
Kesklinna

(511)11-2017Klass

linnaosa,
9:

Tartu mnt

83-205,

andmetöötlusseadmed;

helisalvestusseadmed;

helitaasesitusaparaadid,

Tallinn, Harju maakond,

10115

arvutid,

salvestatud

raalid;

helitaasesitusseadmed;

kaugjuhtimisseadmed;

CD-d
kompaktplaadid,
laserplaadid,
(audio-video);
operatsioonisüsteemid; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; salvestatud
vöötkoodiriiderid;

magnetandmekandjad;
märgiriiderid;

magnetilised kodeerimisseadmed;

optilised

publikatsioonid;

arvutiprogrammid
allalaaditavad

mobiiltelefonidele;

sidestid

arvutitarkvara;

optilised

kettad;

riiderid,

lugerid

helisalvestusaparaadid,

videomagnetofonid;

vöötkoodilugerid,

CD-ROM-id

kompaktplaadid,

arvutite
(püsimälu);
(andmetöötlusseadmed); liidesed

monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara);

infokandjad;

märkmikarvutid; elektroonilised

kiipkaardid;

heliedastusseadmed;

kassaaparaadid;

hiired

salvestatud

arvutitele;

(arvuti välisseadmed); optilised

(andmetöötlusseadmed);

skaneerseadmed

skannerid,

3D-prillid; elektroonilised märkmikud; elektroonilised taskusõnaraamatud; elektroonilised kaubasildid; integraalskeemkaardid,

(andmetöötlusseadmed);

sülearvutid;

andmekandjad,

EE

arvutiprogrammid;

allalaaditavad

teadetetahvlid;

(allalaaditav

videomängude

tarkvara);
allalaaditavad

muusikafailid;

arvutitarkvararakendused;

pildifailid;

digiraamatulugerid;

mälukaardid; arvutiriistvara; digitaalsildid; arvutijuhtkangid,

kassetid;

USB-mälupulgad;

videotelefonid;

elektroonilised

sularahaautomaadid;

globaalse positsioneerimise
kodeeritud

nutitelefonid; tahvelarvutid;

allalaaditavad

allalaaditavad

seadmed

helinad

(GPS-seadmed);

võtmekaardid; videomänguseadmete

videomängudele; puuteekraaniga interaktiivsed terminalid; audioliidesed; elektroonilised

v.a

võtmeripatsid-kaugjuhtimisseadmed; digitaalsed

interaktiivsed tahvlid; elektroonilised

videoekraanid;

DVD-mängijad;

arvutimängutarkvara;

allalaaditavad noodilehed.

Klass 16: albumid, ajaleheväljalõigete albumid; piletid; brošüürid; kalendrid; kleebised (kantseleitarbed); paberist või papist pakkematerjal
(polsterdus- ja täitematerjalid); pakkepaber; pisitrükised, brošüürid; ümbrikud (kirjatarbed); trükitud fotod; trükised; paberist või papist etiketid; paberist
või papist karbid.

Klass 25: kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; mütsid (peakatted); paberist peakatted (rõivad); peakatted (rõivaste juurde); peapaelad (rõivad);
T-särgid.
Klass 28:

seltskonnamängud;

vedelkristallekraaniga mängud;
Klass 35:

reklaam

teistele

ja

Klass 36:

teenuste

finantseerimisteenused,

äriline

krediitkaartide

väljastamine;

kaasaskantavad

märklauad; videomänguautomaadid;

nõustamine

ostjatele ning

info

andmebaasidesse;
nõustamise

(klientide

süstematiseerimine

arvutifailides

ostmine); andmeotsing

teenuste

keskus);

arvuti

kolmandatele

äriinfo

andmebaasides;

isikutele; kaupade

pakkumine

veebilehekülgedel;

müüjatele.

rahastamisteenused;

käibele

veebilehe kaudu finantsinfo pakkumine;

arvuti

kogumine

finantskonsultatsioonid; kindlustuskonsultatsioonid;

žetoonide

väärtusega
teenused;

pangandus;

elektroonilised

lauamängud;

(kaupade ja

klientide

veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade ja

rahandusanalüüsid;

info

teenusena;

ettevõtetele

äriteave

meediakanalites;

mänguseadmed;

videomänguautomaadid; videomängude juhtkangid.

-reklaam

müügikampaaniad,
hanketeenused

arvutivõrgureklaam;
jaemüügi

mängud;

müntkäitatavad

finantsjuhtimine;

hüpoteekpangandus;

elektroonilised rahaülekanded;

laskmine, väljalase; interneti-pangandus;

hüvitismaksete finantshaldusteenus;

hoiupangateenused;

finants-,

finantsteave, -info, rahandusteave, -info; rahalise
kindlustusfondide

tagatislaenud (finantstehingud);

fondiinvesteeringud; aktsiate ja obligatsioonide vahendamine;

kolmandate isikute ettevõtetes liikmekaardi abil tagasimaksete, allahindluste pakkumine.

Klass 38: kompuuterside, arvutiside; info- ja pildiedastus arvuti abil; elektronpost.
Klass 41: haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine; kaugõpe; kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine
ja läbiviimine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus);
elektronraamatute

ja

-ajakirjade

kirjastamine

elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,

arvutivõrgus;

elektrooniline

kompaktkirjastamine;

subtiitrimine;

mänguteenused

arvutivõrgus;

allalaaditavad; mänguvarustuse laenutus; on-line-muusika (v.a allalaaditava) pakkumine; on-line-videote

v.a

(v.a allalaaditavate) pakkumine.
Klass 42: arvutiprogrammide koostamine; tarkvara projekteerimine; tarkvara uuendamine; arvutiriistvara disaini ja arenduse konsultatsioonid ja
arvutiandmete

nõuanded;

arvutitarkvara

taastamine;

hooldamine;

arvutisüsteemide

arvutisüsteemide

analüüs;

projekteerimine;

arvutiprogrammide

dubleerimine.

(210)

Taotl

nr

M201701113

(220)

Taotl

kuup

20.11.2017

(540)

IQeon
(731) Taotleja: IQCLASH OÜ
Kesklinna

(511)11-2017Klass

linnaosa,
9:

helisalvestusseadmed;
vöötkoodiriiderid;

Tartu mnt

83-205,

andmetöötlusseadmed;
helitaasesitusaparaadid,

kompaktplaadid,

10115

arvutid,

Tallinn, Harju maakond,
salvestatud

raalid;

helitaasesitusseadmed;
CD-d

laserplaadid,

EE

(audio-video);

heliedastusseadmed;

arvutiprogrammid;

kaugjuhtimisseadmed;

kassaaparaadid;

kompaktplaadid,

helisalvestusaparaadid,

videomagnetofonid;

CD-ROM-id

(püsimälu);

vöötkoodilugerid,

arvutite

salvestatud

operatsioonisüsteemid; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; salvestatud arvutitarkvara; sidestid (andmetöötlusseadmed); liidesed arvutitele;
magnetandmekandjad; magnetilised kodeerimisseadmed; monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara); hiired (arvuti välisseadmed); optilised
märgiriiderid;

optilised

(andmetöötlusseadmed);
kiipkaardid;

infokandjad;

märkmikarvutid; elektroonilised

publikatsioonid;
mobiiltelefonidele;

sülearvutid;

andmekandjad,

optilised

kettad;

riiderid,

lugerid

(andmetöötlusseadmed);

skannerid,

skaneerseadmed

3D-prillid; elektroonilised märkmikud; elektroonilised taskusõnaraamatud; elektroonilised kaubasildid; integraalskeemkaardid,

arvutiprogrammid
allalaaditavad

allalaaditavad

teadetetahvlid;

(allalaaditav

muusikafailid;

allalaaditavad

arvutitarkvararakendused;

v.a

kassetid;

arvutimängutarkvara;
pildifailid;

digiraamatulugerid;

mälukaardid; arvutiriistvara; digitaalsildid; arvutijuhtkangid,
interaktiivsed tahvlid; elektroonilised

videomängude

tarkvara);

videoekraanid;

DVD-mängijad;

USB-mälupulgad;

videotelefonid;

elektroonilised

sularahaautomaadid;

globaalse positsioneerimise

nutitelefonid; tahvelarvutid;

kodeeritud

allalaaditavad

allalaaditavad

seadmed

helinad

(GPS-seadmed);

võtmekaardid; videomänguseadmete

videomängudele; puuteekraaniga interaktiivsed terminalid; audioliidesed; elektroonilised

võtmeripatsid-kaugjuhtimisseadmed;

digitaalsed allalaaditavad noodilehed.

Klass 16: albumid, ajaleheväljalõigete albumid; piletid; brošüürid; kalendrid; kleebised (kantseleitarbed); paberist või papist pakkematerjal
(polsterdus- ja täitematerjalid); pakkepaber; pisitrükised, brošüürid; ümbrikud (kirjatarbed); trükitud fotod; trükised; paberist või papist etiketid; paberist

EESTI

või
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papist
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karbid.

Klass

25: kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid;

mütsid (peakatted); paberist peakatted (rõivad); peakatted (rõivaste juurde); peapaelad (rõivad);

T-särgid.
Klass 28:

elektroonilised

seltskonnamängud; mängud; mänguseadmed; lauamängud;

märklauad; videomänguautomaadid; kaasaskantavad

vedelkristallekraaniga mängud; müntkäitatavad videomänguautomaadid; videomängude juhtkangid.
Klass 35: müügikampaaniad, -reklaam teenusena; info kogumine arvuti andmebaasidesse; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides;
arvutivõrgureklaam; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja
jaemüügi reklaam

äriteave

meediakanalites;

ja klientide

veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade ja
Klass 36:

teenuste

finantseerimisteenused,

pangandus;

äriline

ostmine); andmeotsing

teenuste

nõustamine

nõustamise

(klientide

kolmandatele

isikutele; kaupade

pakkumine

veebilehekülgedel;

ostjatele ning müüjatele.
rahastamisteenused;

finants-,

finantsjuhtimine; hüpoteekpangandus; hoiupangateenused;

finantskonsultatsioonid; kindlustuskonsultatsioonid; elektroonilised rahaülekanded;

rahandusanalüüsid;

arvutifailides

keskus); äriinfo

finantsteave, -info, rahandusteave, -info; rahalise

väärtusega žetoonide väljastamine; krediitkaartide käibele laskmine, väljalase; interneti-pangandus; tagatislaenud (finantstehingud); kindlustusfondide
teenused; veebilehe kaudu finantsinfo pakkumine; hüvitismaksete finantshaldusteenus; fondiinvesteeringud; aktsiate ja obligatsioonide vahendamine;
kolmandate isikute ettevõtetes liikmekaardi abil

tagasimaksete,

allahindluste

Klass

38: kompuuterside, arvutiside; info- ja pildiedastus

Klass

41: haridus- või

elektronraamatute

meelelahutusvõistluste korraldamine;

korraldamine

ja läbiviimine; kongresside

-ajakirjade

ja

pakkumine.

arvuti abil; elektronpost.

kaugõpe;

kollokviumide korraldamine

konverentside korraldamine

ja läbiviimine;

ja läbiviimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; õpitubade korraldamine ja läbiviimine

kirjastamine

elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,

v.a

arvutivõrgus;

elektrooniline

kompaktkirjastamine;

allalaaditavad; mänguvarustuse laenutus;

subtiitrimine;

mänguteenused

(koolitus);

arvutivõrgus;

on-line-muusika (v.a allalaaditava) pakkumine; on-line-videote

(v.a allalaaditavate) pakkumine.
Klass
nõuanded;

42: arvutiprogrammide koostamine; tarkvara projekteerimine; tarkvara uuendamine; arvutiriistvara

arvutiandmete

arvutitarkvara

taastamine;

hooldamine;

arvutisüsteemide

analüüs;

arvutisüsteemide

disaini

ja

arenduse konsultatsioonid

ja

projekteerimine; arvutiprogrammide

dubleerimine.

(210)

Taotl

nr

M201701114

(220)

Taotl

kuup

20.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, violetne.
AS Rannarootsi Lihatööstus

(731) Taotleja:

Kirimäe, 90805 Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, EE

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Villu Pavelts
29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast tooted, sh külmutatuna,
konservituna

ning

poolfabrikaatidena;

lihast,

kalast,

linnulihast

ja

ulukilihast

valmistoidud

ja

snäkid;

kodulinnud

(v.a

elusad);

puljongid;

puljongivalmistusained; puljongikontsentraadid; sealiha; loomaliha; hakkliha; kanahakkliha; suitsuliha; lihatarrendid; süldid; grill-lihad ja -ribid; šašlõkid;
kotletid; pihvid, frikadellid, lihapallid; kroketid; šnitslid; vorstid, vorstitooted, sh viinerid, sardellid, hot dog'i-vorstid, frankfurterid; sink ja verivorstid;
pasteet,

sh

maksapasteet; lihasnäkid;

koosnevad lihast või

lihatoodetest,

sh

rasvased

võileivakatted; kalafilee; kalakonservid, anšoovis; kalatoidud;

külmutatuna; valmissalatid,

mis koosnevad

peamiselt

klassi 29 kuuluvatest

soolakala;

valmistoidud,

toorainetest; hapukoore

mis

põhiliselt

baasil valmistatud

dipikastmed; jogurti baasil valmistatud dipikastmed.
Klass 30:

kohv,

tee,

kakao,

suhkur,

riis,

sügavkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted,

tapiokk,

sh

saago,

kohvi

aseained;

pitsad ja pirukad; taignad,

sh

jahu ja muud teraviljasaadused

ning

-tooted;

pagaritooted;

sügavkülmutatuna; riivsai; leib, sai; leiva- ja saiatooted, kuklid,

sepikud, koogid, pirukad, lihapirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused; pannkoogid, pannkoogid lihaga;

tainad ja

tainakergitusained; sinep; vürtsikastmed; vürtsid; ketšup; burritod; hot dog'id; hamburgerid; juustuburgerid; tortiljad; võileivad; soojad võileivad; täidisega

leiva-,

saiatooted;

täidetud

suupistetoidud ja snäkid;

kuklid

ja võileivad; vrapid; peamiselt teradest, maisist, teraviljast ja/või

lihakastmed; chutney

(terav

vürtsikaste

või

sügavkülmutatuna.

(210)

Taotl nr

M201701115

(220)

Taotl

20.11.2017

kuup

nende

marinaad); salatikastmed; ravioolid,

kombinatsioonist

pelmeenid,

hinkaalid

koosnevad

valmis

ja vareenikud,

sh
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(540)

AS Rannarootsi Lihatööstus

(731) Taotleja:

Kirimäe, 90805

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Lääne-Nigula vald,

Lääne maakond, EE

Villu Pavelts
30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused ning

-tooted; pagaritooted;

sügavkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted, sh pitsad ja pirukad; taignad, sh sügavkülmutatuna; riivsai; leib, sai; leiva- ja saiatooted, kuklid,
sepikud, koogid, pirukad, lihapirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused; pannkoogid, pannkoogid lihaga;

tainad ja

tainakergitusained; sinep; vürtsikastmed; vürtsid; ketšup; burritod; hot dog'id; hamburgerid; juustuburgerid; tortiljad; võileivad; soojad võileivad; täidisega
leiva-, saiatooted; täidetud kuklid ja võileivad; vrapid; peamiselt teradest, maisist, teraviljast ja/või nende kombinatsioonist koosnevad valmis
suupistetoidud ja snäkid; lihakastmed; chutney (terav

vürtsikaste

või

marinaad); salatikastmed; ravioolid, pelmeenid,

hinkaalid

ja vareenikud,

sh

sügavkülmutatuna.

(210)

Taotl

nr

M201701116

(220)

Taotl

kuup

20.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: pruun,

valge.

AS Rannarootsi Lihatööstus

(731) Taotleja:

90805

Kirimäe,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Lääne-Nigula vald,

Lääne

maakond,

EE

Villu Pavelts
29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast tooted, sh külmutatuna,
konservituna

ning

poolfabrikaatidena;

lihast,

kalast,

linnulihast

ja

ulukilihast

valmistoidud

kodulinnud

ja snäkid;

(v.a

elusad);

puljongid;

puljongivalmistusained; puljongikontsentraadid; sealiha; loomaliha; hakkliha; kanahakkliha; suitsuliha; lihatarrendid; süldid; grill-lihad ja -ribid; šašlõkid;
kotletid; pihvid, frikadellid, lihapallid; kroketid; šnitslid; vorstid, vorstitooted,
pasteet,

sh maksapasteet;

koosnevad lihast või lihatoodetest, sh külmutatuna; valmissalatid, mis koosnevad

dipikastmed; jogurti baasil
Klass 30:

sh

viinerid, sardellid,

hot

dog'i-vorstid, frankfurterid;

lihasnäkid; rasvased võileivakatted; kalafilee; kalakonservid, anšoovis; kalatoidud;
valmistatud

kohv,

tee,

peamiselt klassi

soolakala;

29 kuuluvatest toorainetest;

sink

ja verivorstid;

valmistoidud, mis põhiliselt

hapukoore baasil

valmistatud

dipikastmed.

kakao,

suhkur,

riis,

tapiokk,

saago,

kohvi

aseained;

jahu ja

muud

teraviljasaadused ning -tooted; pagaritooted;

sügavkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted, sh pitsad ja pirukad; taignad, sh sügavkülmutatuna; riivsai; leib, sai; leiva- ja saiatooted, kuklid,

sepikud, koogid, pirukad, lihapirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused; pannkoogid, pannkoogid lihaga;
tainakergitusained; sinep; vürtsikastmed; vürtsid; ketšup; burritod;
leiva-,

saiatooted;

täidetud

kuklid

ja võileivad;

hot

vrapid; peamiselt teradest,

maisist, teraviljast ja/või

nende

kombinatsioonist

suupistetoidud ja snäkid; lihakastmed; chutney (terav vürtsikaste või marinaad); salatikastmed; ravioolid, pelmeenid,

sügavkülmutatuna.

tainad

ja

dog'id; hamburgerid; juustuburgerid; tortiljad; võileivad; soojad võileivad; täidisega
hinkaalid

koosnevad

valmis

ja vareenikud, sh

EESTI
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(210)

Taotl

(220)

Taotl

5/2018

nr

M201701119

kuup

21.11.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)
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2017 2204

(320)

andmed:

09.10.2017

LT

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

Pärnu mnt

(511)11-2017Klass
tunnustamiseks

konverentside

hall,

punane,

roheline, sinine, must, valge, kollane, tumepunane.

Advokaadibüroo Sorainen AS

15,

41:

10141

Tallinn, Harju maakond,

autasustamistseremooniate

auhinnatseremooniate

korraldamine

konverentside korraldamine;
seminaride korraldamine

korraldamine;

ja

iga-aastaste

korraldamine;

hariduslike

hariduslike

konverentside

ürituste

koolitusseminaride korraldamine ja läbiviimine; loengute korraldamine;
kaubandusalaste

seminaride korraldamine;

Taotl

nr

M201701122

(220)

Taotl

kuup

22.11.2017

(540)

2in1COUPLE
Airteam OÜ

Põhja-Tallinna linnaosa,

Kalevi tn 30-4, 10413 Tallinn,

(511) 11-2017 Klass 41: meelahutuspidustuste korraldamine;

Harju maakond,

meelelahutus, ajaviide, lõbustus.

(210)

Taotl

nr

M201701126

(220)

Taotl

kuup

21.11.2017

(540)

ja

kommerts-,

läbiviimine;
kaubandus- ja

EE

saavutuste
ärialaste

kaubandusalaste

õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus);

ärialaste konverentside korraldamine;

ärikonverentside läbiviimine.

(210)

(731) Taotleja:

korraldamine

korraldamine;

ja läbiviimine; seminaride ja konverentside korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine;

ja läbiviimine;

õigusalased haridusteenused;

EE

läbiviimine

äriseminaride korraldamine;

58

EESTI

(731) Taotleja: Kirjastus

5/2018

Vesuuv OÜ

Peterburi tee 81, 11415 Lasnamäe

(511) 11-2017 Klass

KAUBAMÄRGILEHT

linnaosa, Tallinn, EE

41: ajakirjade kirjastamine ja avaldamine; ajakirjandusväljaannete ja

raamatute

väljaandmine elektroonilisel kujul; ajalehtede,

ajakirjade, kataloogide ja brošüüride väljaandmine; ajalehtede publitseerimine; ajalehtede multimeediakirjastamine; ajalehtede avaldamine; e-ajakirjade
väljaandmine internetis; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine veebis; elektrooniliste raamatute ja perioodika väljaandmine internetis; ajakirjade ja
ajalehtede

avaldamine multimeedias.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701127

kuup

22.11.2017

(540)

(731) Taotleja:
Nõmme

(511)11-2017Klass

(210)

Taotl

(220)

Taotl

Kristel Tiidrus

linnaosa,

Harku tn

26-4,

11612

Tallinn, Harju maakond,

EE

42:naiste aksessuaaride ja ehete disain.

nr

M201701128

kuup

22.11.2017

(540)

(731) Taotleja: Shanghai
Room 1418,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Yu

Building

Fly Milky Way Technology Co.,

2, No. 700 Jiahao Road,

Ltd.

Jiading District, Shanghai,

9:

DNA-kiibid;

fotokaamerad,

fotoaparaadid;

telerid;

keskprotsessorid,

arvutitarkvararakendused; refraktorid; kiibid, pooljuhtkristallid (integraallülitused); prillid;
Klass 35: välireklaam; telereklaam; arvutivõrgureklaam;
pakkumine

CN

Kaie Puur

veebilehekülgedel;

süstematiseerimine arvuti

impordi-ekspordiagentuuride

andmebaasides; sponsorite

otsimine.

teiste

teenused;

omanike

protsessorid;

nutitelefonid;

allalaaditavad

elektripatareid.

kaupade ja

müügikampaaniad,

teenuste

litsentsimise

-reklaam

korraldamine

teenusena;

ärieesmärgil;

äriinfo

tööhõivekontoriteenused;

info

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

(220)

Taotl

5/2018

59

nr

M201701129

kuup

22.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline, must.

(731) Taotleja:

Ain Avi

Nõmme linnaosa, Saha tn 48-7, 11617 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

29:lihatooted.

Klass 30: leib, sai.
Klass 32: ale (õlu).
Klass 43: kiirtoidurestoranid.

(210)

Taotl nr

M201701133

(220)

Taotl

22.11.2017

kuup

(540)

valge, lilla.
OÜ
Lumen
Erakliinik
(731) Taotleja:
(591)

Värvide loetelu:

Haabneeme

alevik,

Randvere tee 11, 74001 Viimsi

(740) Esindaja:

Raivo Koitel

(511)11-2017Klass

10:

tehishambad;

stomatoloogilised hambakaitsmed;

hambaproteesid

hambaraviotstarbelised

ja

vald, Harju maakond,

-kroonid;

hambaimplantaadid;

EE

lõualuusse

siirdatavad

proteesimisinstrumendid; stomatoloogiliste proteeside

proteesid;

kunsthambatihvtid;

osad.

Klass 41: haridus, väljaõpe, seminarid.

Klass 44:

hambaraviteenused;

konsultatsioonid; iluhooldusteenused;

hambaproteeside

meditsiinilised

paigaldamine;

(210)

Taotl nr

M201701134

(220)

Taotl

23.11.2017

kuup

hammaste

ja

suu

iluhooldusteenused.

(540)

ocStore
(731) Taotleja:
Kesklinna

Webrov

Group OÜ

linnaosa,

Tornimäe tn

5,

10145

Tallinn, Harju maakond,

EE

hügieeni

teenused;

hambaravi- ja

suuhügieenialased

60

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(511)11-2017Klass
veebilehtede

42:

arendamise

5/2018

videomängutarkvara programmeerimine; video- ja arvutimängude programmeerimine; veebilehtede programmeerimine;
tarkvara
teadusotstarbeline
turu-uuringutarkvara
programmeerimine;
programmeerimine;
programmeerimine;
programmeerimine; andmehindamis- ja -arvutustarkvara programmeerimine; andmelugemis-, -edastus- ja -korraldustarkvara

andmebaasihaldustarkvara

programmeerimine;

andmete

programmeerimine;

arvuti

haldamise tarkvara

importimise ja

alased

programmeerimise

programmeerimine; andmetöötlusprogrammide programmeerimine;

tehnilised

arvutianimatsioonide

uuringud;

andmetöötlusseadmete

programmeerimine;

arvutimängutarkvara

programmeerimine; arvutitarkvara projekteerimine, arendamine ja programmeerimine; arvutite programmeerimine vöötkoodide trükkimiseks; arvutite

programmeerimine vöötkoodide printimiseks; arvutite programmeerimine ostjate ja tarnijate vahelise andmevahetuse reguleerimiseks; arvutite
programmeerimine tellimisel; arvutivõrkude ja -serverite operatsioonitarkvara programmeerimine; e-kaubandusplatvormide tarkvara programmeerimine;
elektrooniliste

energiahaldustarkvara programmeerimine;

tõlkesõnaraamatute

-andmebaaside

ja

arvutitarkvara

programmeerimine; interneti-platvormide

tarkvara programmeerimine; interneti-portaalide, -jututubade, -vestlusliinide ja interneti-foorumite tarkvara programmeerimine; interneti-teabeplatvormide
tarkvara programmeerimine;

interneti turbetarkvara programmeerimine;

on-line-kauplustes

klientide

käitumise hindamise

tarkvara programmeerimine;

programmeerimine; multimeediamaterjalide programmeerimine; multimeediarakenduste programmeerimine; on-line-reklaami
programmeerimine; õppetarkvara programmeerimine; pilvandmetöötlusvõrgule juurdepääsu ja selle kasutamise operatsioonitarkvara

kohandatud veebilehtede
tarkvara

programmeerimine;

programmeerimisalane
seotud

programmeerimisega

nõustamine;

programmeerimisalased

(210)

Taotl nr

M201701135

(220)

Taotl

22.11.2017

kuup

tehnilised

konsultatsioonid;

arvutitarkvara

nõustamisteenused; programmeeritavate juhtseadmete

arendamine;

programmeerimise

sidetarkvara

alased

uuringud;

programmeerimine.

(540)

(731) Taotleja:

mare

kelpman

Põhja-Tallinna linnaosa,

tekstiilistuudio OÜ

1a-8,

Köie tn

(511)11-2017Klass 24:kangad tekstiilitoodetele;

10415

Tallinn, Harju maakond,

villane riie, villane

EE

kangas.

Klass 25:ülerõivad; ülikonnad, kostüümid; sallid, rätikud.
Klass

42:kujundamine,

stiliseerimine

(tootekujundus, tööstusdisaini);

(210)

Taotl nr

M201701137

(220)

Taotl

23.11.2017

kuup

rõivaste kavandamine, moedisain; tööstusdisain,

tootekujundus.

(540)

ITrotid
ITrotid

(731) Taotleja:
Aru

(511)11-2017Klass
liikuvate

ning

45405

113-8,

OÜ
Võsupere küla,

multimeedia- ja

multimeediaaparaadid

multimeediumsalvestised;

satelliitvõrkude

või

multimeediafailide

edastamine ülemaailmse
levitamine

interaktiivsete

kommentaare

navigatsioonisüsteemid;

ja

arvutivõrgu kaudu;

interneti kaudu;

multimeediavõrkude

multimeediasisu;

edastamine;

multimeediamängude

multimeediasüsteemide
audivisuaalsete

kaudu;

juhtpuldid;

rakenduste

arvutite

multimeedia

multimeediatarkvara;

võimendamise

arvutitarkvara;

multimeediafailide, sh allalaaditavate failide ja

audio-, video- ja multimeediumlevi

interneti-jututubade pakkumine,
edastamine

interaktiivsed

programmid;

infotehnoloogiaseadmete paigaldamine, hooldamine ja remont.

andme-, heli-, video- ja

heli edastamine interaktiivse multimeediumi

multimeediasisu

multimeediatarkvara; infotehnoloogia-

mängimiseks;

multimeediakonnektorid.

sõidukite

arvutivõrgu-ja

salvestatud

mängude

interaktiivsete

multimeediaprojektorid;

parandus ja hooldus;

andme-, heli-, video- ja

failide

CD-ROM-idele

multimeediatarkvara

multimeediumrakenduste

kiirendipaneelid;

sõidukite multimeedia

audiovisuaal- ja multimeediasisu
sõnumeid,

-instrumendid;

ja

37: multimeediumiseadmete

Klass 38:

(DMB-telerid);

multimeedia-arvutimängude programmid;

multimeediumi

multimeediaterminalid;

voogedastatavate

EE

interaktiivne

fotoseadmed;

interaktiivsed

multimeediumprogrammid;

Klass

vald,

multimeediumlevi telerid

piltide integreerimiseks; digitaalse

audiovisuaal-,

multiplekserid;

Vihula

9: arvutitarkvara multimeediarakenduste audiovisuaalsete omaduste parendamiseks, nimelt teksti, heli, graafika, liikumatute ja

interneti

kaudu;

mille

interneti

ja muude sidevõrkude kaudu;

võrgustiku kaudu; heli ja kujutise edastamine
kaudu saavad kasutajad edastada omavahel

multimeediasisule

juurdepääsu

pakkumine

veebis;

multimeediasõnumiteenused (MMS); video edastamine interaktiivse multimeediumi võrgustiku kaudu.

Klass 41:
digitaalsed

video-,

ajakirjade
audio- ja

ja

ajalehtede

avaldamine

multimeedias;

multimeediameelelahutuse

teadusajakirjade multimeediakirjastamine;

heli,

video

ja

ajakirjade

avaldamisteenused;

multimeedia

tootmine,

multimeediakirjastamine;

elektrooniliste

fotograafia;

väljaannete

meelelahutuslike

ajalehtede

multimeediakirjastamine;

multimeediakirjastamine;

eriala- või

multimeediaprogrammide pakkumine

televisiooni, lairibaühenduse, raadiovõrgu ja veebiteenuste kaudu; multimeediamaterjali avaldamine veebis; multimeedium-meelelahutus veebisaidi kaudu;
multimeediummeelelahutuse

infotehnoloogiaalane

õpetus

tarkvara

ja

koolitusteenused; infotehnoloogia

avaldamisteenused;

treening;
raamatute

multimeediumteoste

infotehnoloogia

kirjastamine.

halduse

alaste

avaldamine;

raamatute

koolituskursuste

avaldamine

pakkumine;

multimeedias;

äri-, tööstus- ja

infotehnoloogia kasutamisega

seotud

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

(220)

Taotl

5/2018

61

nr

M201701138

kuup

23.11.2017

(540)

JÄNKU JUSS
(731) Taotleja:

All Media Eesti AS

Lasnamäe

linnaosa,

Peterburi tee

81,

11415

Tallinn, Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Kristjan Leppik

(511)11-2017Klass
elektroonilised

pildifailid;

9: allalaaditav arvutigraafika; allalaaditav graafika mobiiltelefonidele; allalaaditavad digiajakirjad, digiajalehed ja digiraamatud;

allalaaditavad

allalaaditavad

allalaaditavad

trükised;

prinditavad

videosalvestised;

arvutitarkvararakendused;

allalaaditavad

märkmikud

salvestatud

filmid ja

muusikalised

ja kalendermärkmikud;

helisalvestised; allalaaditavad

allalaaditavad

publikatsioonid

animafilmidega videokettad; animatsioonifilmid;

allalaaditavad helinad

mobiiltelefonidele; CD-d,

(210)

Taotl nr

M201701139

(220)

Taotl

23.11.2017

kuup

DVD-d ja muud

õppekursuse

elektroonilisel

kujul;

arvuti dokumentatsioon elektroonilisel

digisalvestusvahendid;

allalaaditavad

materjalid;

allalaaditavad

kujul;

väljaanded;

allalaaditavad

arvutitarkvara.

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: sinine, punane,

valge, kollane, tumesinine,

must.

Taotleja: All Media Eesti AS
Lasnamäe

linnaosa,

Peterburi tee

81,

11415

Tallinn, Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Kristjan Leppik

(511)11-2017Klass
elektroonilised

pildifailid;

9: allalaaditav arvutigraafika; allalaaditav graafika mobiiltelefonidele; allalaaditavad digiajakirjad, digiajalehed ja digiraamatud;

allalaaditavad

allalaaditavad

trükised;

prinditavad

allalaaditavad videosalvestised;

arvutitarkvararakendused;

allalaaditavad

märkmikud

salvestatud

filmid ja

muusikalised

ja kalendermärkmikud;

helisalvestised; allalaaditavad

allalaaditavad

publikatsioonid

animafilmidega videokettad; animatsioonifilmid;

allalaaditavad helinad

mobiiltelefonidele; CD-d,

(210)

Taotl

nr

M201701141

(220)

Taotl

kuup

23.11.2017

DVD-d ja muud

õppekursuse

elektroonilisel

kujul;

arvuti dokumentatsioon elektroonilisel

digisalvestusvahendid;

allalaaditavad

materjalid;

allalaaditavad

kujul;

väljaanded;

allalaaditavad

arvutitarkvara.

(540)

NÄDALA TÄHED
(731)

Taotleja: Coop Eesti Keskühistu
Soodevahe

küla, Laaneaia,

(740) Esindaja: Almar

(511)11-2017Klass

75322 Rae

vald, Harju maakond,

EE

Sehver

35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; kaupade eksponeerimine; müügikampaaniad;

jae-ja hulgimüügiteenused (kolmandatele

isikutele); äriinfo ja ärikonsultatsioonid; tarbijakampaaniad; klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine;
müüki

ja reklaami ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; andmetöötlus arvuti abil; arvuti andmebaasides info (sh
logistikaalase info) süstematiseerimine ja kogumine; laovarude juhtimine arvuti abil; arvepidamine; ostutellimuste töötlemine; arvete esitamine; impordi-

ekspordikontorid, -agentuurid;

inventuuri

teostamine;

statistika

koostamine;

maksudokumentatsiooni

koostamine; kaupade

levitamise

ja transpordiga

seotud ärijuhtimis- ja administreerimisteenused; transpordipargi äritegevuse juhtimine teenusena; reklaami, ärijuhtimise ning jae- ja hulgimüügiteenuste
alaste teabelehtede ja uudiskirjade pakkumine interneti ja e-posti teel; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

62

EESTI

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701142

kuup

24.11.2017

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

Värvide loetelu: punane, must.

(591)

Toiduakadeemia

(731) Taotleja:
Lootsi tn

(511)11-2017Klass
telesaadete

EE

linnaosa, Tallinn,

41: ajaviite eesmärgil pidude korraldamine; hariduslike kursuste korraldamine ja läbiviimine; haridusteenused, mida pakutakse
restoraniteenuste

vahendusel;

toiduvalmistamise alased

toidu

OÜ

10151 Kesklinna

8,

väljapanemise

õpetamine;

alased

pakkumise

toitlustusteeninduse

koolitusteenused;

haridusteenused;

alased

toiduainetetehnoloogia

restoranide

koristamise

koolitusteenused;

sommeljeede

koolid;

(catering) koolitus; toidukäsitlemiskoolitus; toidutehnoloogia töötajate väljaõpe, koolitus;
haridusteenused;

valdkonna

toiduainetetehnoloogia

personali

koolitusega

seotud

haridusteenused; toitlustustööstuse hügieeniga seotud koolituse pakkumine; toitumisalane koolitus (v.a meditsiiniline); toitumisalane õpe; toitumisalaste
haridusteenuste

pakkumine;

toitumise alase

Klass

puudutava

43: baari- ja

teabe

köögi

seotud

toitumise alaste kursuste läbiviimine; toitumise

õppekursuste pakkumine.

restoraniteenused; alkoholjookide serveerimine; baarialane teave; banketiteenused; bankettide korraldamine; baarmenitööd
firmaüritustel toitlustamine; isikliku

pakkumine;

kokandusnõuanded;

toitumise alased koolitusteenused;

juhendamise pakkumine;

juhendamine (v.a meditsiiniline); toitumisega

üürimine;

tööpindade

toitlustusteenused; restorani- ja

baariarvustuste

külalistele

meisterkoka teenused;

toidu

restoranialane

pakkumine;

kokakunstialased konsultatsiooniteenused;

kohvikuteenused;

ja jookide serveerimine; küpsetamisalased
info; sommeljeeteenused;

konsulteerimisteenused;

lepingulised
toidualased

toidu- ja joogivalmistusalane info;

konsultatsioonid; toiduserveerimisseadmete rent; toiduvalmistamisalased konsultatsioonid; toiduvalmistamise teenused; toitu kaasa müüvad restoranid;
toitude ja jookide serveerimine; valmistoidu kaasamüügi
restorani

teenused; kiirtoidukohvikuteenused,

-vahendite

pakkumine;

-vahendite

pakkumine;

konverentside
ruumide

teenused; toiduvalmistusseadmete rent; toidu ja jookide pakkumine külalistele; teisaldatava
kiirtoidurestoranide

püstijalabaariteenused;

korraldamiseks

ruumide

pakkumine;

pakkumine juhatuse koosolekuteks;

ruumide

üürimine

konverentsi-, näituse- ja

teenused;

koosolekuruumide

üürimine,

rentimine;

seltskonnaüritusteks;

koosolekuruumide

ning

näituseruumide

ning

messi- ja

külalistele

toidu

ja jookide

serveerimine

restoranides; selverestoraniteenused; restoraniteenused; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; toidu ja jookide pakkumine külalistele
restoranides.

(210)

Taotl

nr

M201701144

(220)

Taotl

kuup

23.11.2017

(540)

Ilona Kaldre
(731) Taotleja:
Edise

Ilona Kaldre

küla,

(511)11-2017 Klass

8-5,

Aiandi keskus

(740) Esindaja: Ljubov
41:

aikido-õpetamine;

aedkoolid;

dubleerimine,

dublaaž

allalaaditavad;

elektrooniline

41558 Jõhvi

elektronraamatute

(helifilmid);

akadeemiad

ja

erialane

kompaktkirjastamine;

laenutus; etenduste korraldamine (impressaarioteenused);
edastusteenuste

vahendusel;

vald, Ida-Viru maakond,

filmide

üürimine,

(haridus);

-ajakirjade
ümberõpe;

meelelahutusvõistluste korraldamine;

ballide,

kirjastamine
esinemised

filmistuudioteenused;

iludusvõistluste

kasiinoteenuste pakkumine (hasartmängud); kaugõpe;

diskoriteenused;

elektronväljaannete

elavettekandena;

etenduse-,

pakkumine

diskoteenused;

arvutivõrgus,

näitemängudekoratsioonide

-produtseerimine,

filmitootmine,

ekskursioonide läbiviimine;

haridusalane eksamineerimine; haridusteave, -info;

üürimine, rentimine, laenutus;

tantsupidude korraldamine;

arvutivõrgus;

etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide (v.a allalaaditavate) pakkumine

laenutus;

fitnessitreeningute läbiviimine; fotograafia; fotoreporteriteenused;giidiga
helitehnikaseadmete

EE

Kesselman

golfi mängimise

v.a

hasartmängude korraldamine;

nõudevideo

reklaamfilmide

võimaluste

v.a

üürimine,
tootmine;

pakkumine; haridus- või

helisalvestiste üürimine, laenutus;

korraldamine; internaatkoolid; juhendamine; kalligraafiateenused; karaoketeenused;

kehaline kasvatus; kinonäitamine;

kinoseadmete rent, laenutus; klubiteenused

(meelelahutus või

haridus); kohtade broneerimine etendustele; kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; kontsertide korraldamine

ja läbiviimine;

konverentside korraldamine

ja läbiviimine;

koolide haridusteenused; koolitusteenused

korraldamine; kunstiteoste rentimine; kunstnikele modelliteenuste pakkumine; kutsenõustamine
reklaame

puudutavad;

loteriide

korraldamine;

korraldamine

laulude

kirjutamine;

lavadekoratsioonide

lõbustuspargiteenused;

(meelelahutus);

ja

kultuuriliste või hariduslike näituste

üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused;

meelelahutajateenused;

muuseumiruumide

simulaatoritega;

(haridus- või koolitusnõuanded); küljendusteenused,

-vahendite

meelelahutusteave,

pakkumine

[esitlused,

-info;

meelelahutusteenused;

näitused];

muusika

loomade

v.a

dresseerimine;

mikrofilmimine; moesõude

komponeerimise

teenused;

muusika

produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguautomaatide saalide teenused; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; on-line-muusika (v.a
allalaaditava) pakkumine;
personaaltreeneri

on-line-videote

teenused

(v.a allalaaditavate) pakkumine; orkestriteenused; personaalsete

(fitnessitreening); pidude

korraldamine

(meelelahutus);

piletimüügiteenused

haridusfoorumite

(meelelahutus);

korraldamine

ja läbiviimine;

praktiline väljaõpe,

treening

(demonstratsioonid); puhke-, ajaviitealade pakkumine; puhkelaagriteenused (meelelahutus); puhketeave, -info; raadio- ja teleprogrammide lavastamine,
produtseerimine; raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raadiote ja telerite üürimine, laenutus; raamatukoguteenused; raamatute
kirjastamine, avaldamine; religioosne õpetus; rändraamatukoguteenused; sado-juhendamine (teetseremoonia juhendamine); seminaride korraldamine ja
läbiviimine; spordilaagriteenused; spordivarustuse üürimine, laenutus,
mõõtmise

teenused; sportimisvõimaluste pakkumine;

staadionite

v.a

sõidukid; spordivõistluste korraldamine; spordiväljakute rent; spordiüritustel aja

üürimine, rentimine;

stsenaariumide

kirjutamine,

v.a

reklaami

eesmärgil; subtiitrimine;

sukelseadmete, -seadiste, sukeldusvahendite üürimine, laenutus; suulise tõlkimise teenused; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; teatrietendused
(lavastused); teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete üürimine, rentimine,

laenutus; tekstide toimetamine

(v.a reklaamtekstid); tekstide,

v.a
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reklaamtekstide

kirjastamine,

5/2018

avaldamine;
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teleprogrammide

(v.a

allalaaditavate)

nõudevideo

pakkumine

televisioonimeelelahutussaated, tele(visiooni)meelelahutus; tenniseväljakute üürimine, rentimine;

edastusteenuste

terviseklubiteenused

vahendusel;

(tervise- ja fitnessitreeningud);

toaakvaariumite rentimine; treenimine; tsirkused; tõlkimine; uudistereporterite teenused; varietee-etenduste esitamine; videofilmide montaaž; videofilmide,
videosalvestiste

laenutus; videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; videolindile salvestamine; videomagnetofonide üürimine, laenutus; viipekeele

tõlkimine; võimlemisõpetus, -juhendamine; õpetamine, haridusteenused; õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus); ööklubiteenused (meelelahutus).
Klass 45:

abielukontoriteenused,

alternatiivsed

abieluagentuuriteenused;

vaidluste

lahendamise

teenused;

arvutitarkvara

arbitraažiteenused;

litsentsimine

(juriidilised teenused); astroloogiaalane nõustamine; autoriõiguse juhtimine, haldamine; balsameerimisteenused; detektiiviteenused;
domeeninimede liisimine; domeeninimede registreerimine (juriidilised teenused); füüsilise julgestuse alane nõustamine; genealoogilised uuringud;
ihukaitse;

intellektuaalomandi

litsentsimine;

intellektuaalomandialane

kirjade kirjutamise teenused; isikliku riietumisstiili alal nõustamine;

seire

nõustamine; intellektuaalomandiõiguste
isikute taustauuringud;

õigusnõustamise eesmärgil;

isiklike

juriidilised uuringud; juriidiliste dokumentide koostamise

teenused; järelevalve valvesignalisatsiooni üle; kaartidelt ennustamise teenused; kaotatud asjade tagastamine; kimonosse riietumise abi; koduvalvamine
omanike

äraolekul; koerajalutusteenused; kohtuprotsessidega seotud teenused; lapsehoidmine; lapsendamisagentuuri teenused; lemmikloomahoid;
lepingute läbirääkimisega seotud juriidilised teenused; litsentside juriidiline haldus; pagasi turvakontroll; piduliku rõivastuse üürimine, rentimine;
rõivaste

pulmatseremooniate planeerimine ja korraldus;
teadmata

arvutivõrgus;

tuvide

tutvumisteenused;
öövalveteenused;

pakkumine

kadunute

lendulaskmine

arvutivõrkude kaudu;

Taotl

(220)

Taotl

tehaste

laenutus, rent; saateteenindus,
turvakontroll;

erisündmustel;

usutalituste

tulekahjuandurite
läbiviimine;

astroloogiline ennustamine; astroloogiline konsultatsioon;

spirituaalne nõustamine;

(210)

otsimine;

personaliseeritud lugemine

rent;

vahetalitus,

ennustamine;

horoskoopide koostamine; paranormaalsete

tarokaartide

saatmine

seltskonnas;

tulekustutite

rent; suhtlusvõrgustike

tuletõrje;

turvalukkude

valveteenused; varastatud

lepitamine;

ennustusteenused

nähtuste uurimise teenused;

seifide

rent;

tuleviku ennustamisena;

vara

teenused

avamine;
otsimine;

horoskoobiteabe

psüühiline nõustamine; selgeltnägijateenused;

teenusena.

nr

M201701145

kuup

24.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

tumesinine, must, valge,
OÜ

helehall.

Vector Kindlustusmaakler

Tuuleveski tn 4, 10618 Haabersti

linnaosa, Tallinn,

EE

(511)11-2017Klass 36:kindlustus; kindlustuskonsultatsioonid; kindlustuslepingute

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701147

kuup

24.11.2017

sõlmimine; kindlustusteave; kindlustusvahendus.

(540)

(731) Taotleja: Õuetuba OÜ
Karla

küla,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass
uusarenduste
rahastamise

1,

75326 Rae

36: kindlustus; rahalised,

teiste sarnaste

korraldamine;

ameti- ja/või
vahendusel;

ja

Kibuvitsa tee

vald, Harju maakond,

EE

Villu Pavelts

kinnisvaramaaklerite

tootmisruumide

kinnisvara

finants-ja kinnisvaratehingud; kapitalimahutused ja investeeringud;

kinnisvaraarendusprojektide
üürimine,

hindamine;

haldamine

ja juhtimine;

kinnisvara haldamine

teenused, kinnisvaravahendusteenused; üüri-, rendikogumine;

rentimine

(kinnisvara); äri-, ameti- ja/või

järelmaksuga

ostu

finantssponsorlus, majanduslik sponsorlus; kõigi eelnimetatud

finantseerimine;
teenuste alased

tootmisruumide

heategevusfondide

kinnisvara üürimine

ja rentimine;

ja juhtimine; kinnisvara- ja ehitusprojektide
maaklerlus, vahendus, vahendamine; äri-,

haldamise

asutamine;

teenused; kinnisvarainfo,
(heategevus)korjanduste

konsultatsiooni-, nõustamis-ja informatsiooniteenused.

sh interneti

korraldamine;
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kuup
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(540)

(731)

Taotleja:

Kuressaare Kultuurivara

Tallinna tn 6, 93819 Kuressaare linn, Saare maakond, EE

(511)11-2017Klass
pakkumine;

41:

elavesituses

elavmuusika kontserdid;

esitamine; giidiga
korraldamine;

ekskursioonide

kultuurialaste

alase

elavettekandes

korraldamine

elavettekandes

tantsuesitused;

meelelahutuslikel

läbiviimine; ilutulestikud; klubimeelelahutusteenused;
teabe

lasteloomaaiad; lõbustuspargiteenuste pakkumine;

informatsiooni

meelelahutuslike

pakkumine;

tantsuetendused;

eesmärkidel; etenduste korraldamine;

õpikodade korraldamine; kultuuritegevusi puudutava

pakutavad meelelahutusteenused;
meelelahutuse

meelelahutus;
esitluste

kontserditeenused;

elavettekandes

vaatemängude

festivalide korraldamine;

filmide

kultuuri-, meelelahutus- ja spordiürituste

pakkumine; kultuuritegevuste

korraldamine

ja läbiviimine;

lastele

meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutus valgusetendustena;

väljasõitude korraldamine; meelelahutusotstarbel näituste organiseerimine ja
spordi-ja kultuuritegevus; vabaajaürituste pakkumine; veega seotud

korraldamine; piletimüügiteenused (meelelahutus); rekreatsioonitegevuste pakkumine;
puhke-ja ajaviiteteenuste pakkumine.

(210)

Taotl

nr

M201701149

(220)

Taotl

kuup

24.11.2017

(540)

#PEOLOOM
(731)

Taotleja:

AS Liviko

Masina tn 11, 10144 Tallinn, EE

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Villu Pavelts
33: alkoholjoogid (v.a õlu).

Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja
sh klassi 33 kuuluvate

-agentuurid; jae-ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele),

kaupade jae-ja hulgimüügiteenused; jae-ja hulgimüügiteenused

interneti vahendusel; jae- ja/või hulgimüügiga tegelevate ettevõtete ning tootmisettevõtete ärialane juhtimine; ärialased konsultatsioonid; hanketeenused
teistele

ettevõtetele

(kaupade

ja

teenuste

ostmine); kaubandusteave;

äriinfo;

messide

korraldamine

äri

või

reklaami

reklaamialased

eesmärgil;

konsultatsioonid; reklaami või müügi modelleerimine; reklaamikampaaniate korraldamine ja läbiviimine; tooteesitluste korraldamine ja läbiviimine; trüki-

ja

telereklaam;

suhtekorraldus;

turundus;

reklaamipindade üürimine; välisreklaam;
reklaam erinevates

meediakanalites,

sh

turundusalased

reklaam

konsultatsioonid;
sh telefonide

nutiseadmete,

sotsiaalmeedias; kõigi

kaupade

demonstreerimine;

vahendusel; reklaami- ja

eelnimetatud teenustega seotud

müügikampaaniad,

turundusteenused

-reklaam

teenusena;

(mobiili)äppide vahendusel;

info-ja konsultatsiooniteenused.

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; pidude korraldamine ja läbiviimine (meelelahutus); karaoketeenused;
diskoteenused;
läbiviimine;

ööklubiteenused

etenduste

(meelelahutus);

korraldamine;

esinejate

meelelahutusürituste

ja

peojuhtide

lavastamine

võistluste

korraldamine ja läbiviimine;

meelelahutus- ja haridusteave,

võistluste

ja ürituste

läbiviimine

korraldamine

ja

ning

sellega

(meelelahutus); elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
teenustega

seotud

info-ja

konsultatsiooniteenused.

v.a

pakkumine

meelelahutusüritustele;

meelelahutusürituste

ja produtseerimine; mänguteenused arvutivõrgus;
sh arvutivõrkude vahendusel;

seonduvad

allalaaditavad;

nõustamisteenused;

õpitubade

esinemised elavettekandena;

puhke-, ajaviitealade

korraldamine

ja

korraldamine

meelelahutuslike

läbiviimine

ja

ja

haridusalaste

meelelahutuslike

pakkumine;

(koolitus); kõigi

klubiteenused
eelnimetatud
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Taotl
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Taotl
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nr

M201701150

kuup

24.11.2017

(540)

(731)

Taotleja:

AS Liviko

Kesklinna linnaosa, Masina tn 11, 10144 Tallinn,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

Villu Pavelts
33: alkoholjoogid (v.a õlu).

Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja
-agentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele),
interneti

vahendusel; jae- ja/või hulgimüügiga tegelevate

teistele

ettevõtetele

(kaupade

ja

teenuste

sh klassi 33 kuuluvate

ettevõtete

ning

ostmine); kaubandusteave;

kaupade jae- ja hulgimüügiteenused; jae- ja hulgimüügiteenused

tootmisettevõtete

äriinfo;

ärialane

messide

juhtimine;

korraldamine

äri

ärialased

või

konsultatsioonid;

reklaami

hanketeenused

reklaamialased

eesmärgil;

konsultatsioonid; reklaami või müügi modelleerimine; reklaamikampaaniate korraldamine ja läbiviimine; tooteesitluste korraldamine ja läbiviimine; trüki-

ja

telereklaam;

suhtekorraldus;

turundus;

reklaamipindade üürimine; välisreklaam;
reklaam erinevates

meediakanalites,

sh

turundusalased

reklaam

konsultatsioonid;

nutiseadmete,

sotsiaalmeedias; kõigi

sh telefonide

kaupade

demonstreerimine;

vahendusel; reklaami- ja

eelnimetatud teenustega seotud

müügikampaaniad,

turundusteenused

-reklaam

teenusena;

(mobiili)äppide vahendusel;

info-ja konsultatsiooniteenused.

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; pidude korraldamine ja läbiviimine (meelelahutus); karaoketeenused;
diskoteenused;
läbiviimine;

ööklubiteenused

etenduste

(meelelahutus);

korraldamine;

esinejate

meelelahutusürituste

ja peojuhtide pakkumine meelelahutusüritustele;

lavastamine

võistluste

korraldamine ja läbiviimine;

meelelahutus- ja haridusteave,

võistluste

ja ürituste

läbiviimine

korraldamine

ja

ning

(meelelahutus); elektron väljaannete pakkumine arvutivõrgus,
teenustega

seotud

info-ja

v.a

sh arvutivõrkude vahendusel;

seonduvad

sellega

meelelahutusürituste

ja produtseerimine; mänguteenused arvutivõrgus;
nõustamisteenused;

esinemised elavettekandena;

puhke-,

korraldamine

meelelahutuslike

ajaviitealade

ja

ja

haridusalaste

meelelahutuslike

pakkumine;

klubiteenused

allalaaditavad; õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus); kõigi eelnimetatud

konsultatsiooniteenused.

(210)

Taotl

nr

M201701151

(220)

Taotl

kuup

24.11.2017

(540)

HashFlare
(731) Taotleja:

HashCoins OÜ

Tartu mnt 43, 10128 Tallinn, Hiiu maakond, EE

(511)11-2017Klass 9:arvutitarkvara; arvutusmasinad.
Klass

35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass

37: arvutiriistvara paigaldus,

hooldus ja parandus.

Klass 38: arvutiside.
Klass 42:

arvutisüsteemide

projekteerimine;

arvutitehnoloogia-ja programmeerimisteabe pakkumine

(210)

Taotl

(220)

Taotl

tarkvara

projekteerimine;

veebilehe kaudu.

nr

M201701152

kuup

24.11.2017

arvutitarkvara

üürimine,

laenutus;

arvutite

rentimine,

laenutus;
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(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(731) Taotleja: Polybius
Tartu mnt

43,

helesinine, tumesinine,
OÜ

roheline.

Foundation

10128

Tallinn, Harju maakond,

EE

(511)11-2017Klass 9:arvutitarkvara; arvutid; andmetöötlusseadmed.
Klass

16: infolehed; trükised.

Klass

35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass 36: kindlustus; pangandus; rahalise väärtusega žetoonide väljastamine; deebetkaardimaksete töötlemine; elektroonilised rahaülekanded;
fondiinvesteeringud; hoiupangateenused; hüpoteekpangandus; interneti-pangandus;

veebilehe kaudu finantsinfo

pakkumine.

Klass 38: side; arvutiside.
Klass 41: haridusteave; seminaride korraldamine.
Klass

(210)

Taotl

(220)

Taotl

42: tarkvara projekteerimine.

nr

M201701158

kuup

27.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, roosa, violetne.

(731) Taotleja:

Eesti

Fonogrammitootjate Ühing

Kesklinna linnaosa, Poordi tn 1, 10156 Tallinn,

(740)

Harju maakond,

EE

Esindaja: Kalev Käosaar

(511)11-2017Klass

45: juriidilised teenused; muusika avaldamisega seotud litsentsimisteenused;

kaitseja realiseerimisega seotud juriidilised teenused.

(210)

Taotl nr

M201701159

(220)

Taotl

27.11.2017

kuup

filmi-, tele-, teatri- ja muusikatoodangu autoriõiguste

EESTI
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5/2018
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(540)

(731) Taotleja:

Eesti

Kesklinna

telesaadete

Poordi tn

1,

10156

Tallinn, Harju maakond,

41:

meelelahutusürituste

korraldamine;

popmuusikakontsertide korraldamine;

produtseerimine ja tootmine; digitaalse muusika pakkumine

(210)

Taotl

(220)

Taotl

EE

Kalev Käosaar

(740) Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

Fonogrammitootjate Ühing

linnaosa,

internetist

nr

M201701160

kuup

27.11.2017

(v.a allalaaditav).

(540)

(591)

Värvide loetelu: kuldne.

(731) Taotleja: OÜ

SPA Tours

Kuressaare linn, Tallinna tn 15, 93811 Saaremaa vald, Saare maakond, EE
Kalev Käosaar

(740) Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

41: jõusaali-, spordiklubiteenused; avalikud basseinid (ujumisbasseinid).

Klass 44: spaateenused; saunateenused; ilusalongid.

(210)

Taotl

nr

M201701162

(220)

Taotl

kuup

28.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Tartu

JB

linn,

(511)11-2017Klass

sinine,
Help OÜ

Jaama tn

must.

195-12,

50705 Tartu

25:kootud rõivad; kudumid (rõivad).

linn,

Tartu

maakond,

EE

galade korraldamine (meelelahutus);

raadio- ja

68

EESTI

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701187

kuup

03.12.2017

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

(731) Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2017Klass
koolitusteenuste

ANASTASSIA KULDMAA

linnaosa,

Tuukri

põik 4,

10120

EE

Tallinn, Harju maakond,

41:hariduslike tugiprogrammide korraldamine tervishoiutöötajatele; haridusteenused tervishoiu valdkonnas; tervisealaste haridus-,

pakkumine.

Klass 44:tervishoiualased infoteenused; tervishoiualased teabeteenused.

(210)

Taotl

nr

M201701189

(220)

Taotl

kuup

04.12.2017

(540)

Joint Stock

(731) Taotleja: Open type
ul. Titova 27,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Ekaterinburg,

Company „Fats

RU-620085

and Oil

Integrated

Sverdlovskaya oblast,

Works“

RU

Kaie Puur
29: toiduõlid ja toidurasvad; margariin; või; köögiviljaõlid toiduks.

Klass 30: sinep; maitsekastmed; ketšup (kaste); majonees.

(210)

Taotl

nr

M201701190

(220)

Taotl

kuup

05.12.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, must,

(731) Taotleja:

valge.

DANIELA DALBERG-DYAGELEVA

Lasnamäe linnaosa, Loitsu tn 1, 13622 Tallinn,

(511)11-2017Klass
finantsteenused;
arvutipõhised

36:

ettevõtete

äriettevõtete

elamuhoiupankade

filmide

finantseerimise

äritegevuse finantseerimine; äriühingute
debitoorse

jaemüügiettevõtetele;

ehitusprojektide

EE

Harju maakond,

ja müügi finantseerimine;

finantseerimine;

finantsteenused

finantseerimine;

ostu

finantshaldus;

võlgnevuse finantseerimine;

ehitusprojektide

finantsteenused; elamuhoiupankade

korraldamine; arendusprojektide finantseerimine;

finantseerimise

finantsplaneerimise

ehituse

teenused;

ärialased

pakkumine; arvutipõhised finantsteenused;

finantseerimise

ehitusühingute

korraldamine;

pakutavad

ehitusprojektide
finantsteenused;

pakutavad finantsteenused; elektrooniliste kanalite kaudu pakutavad finantsteenused; ettevõtete

finantseerimine; ettevõtete finantseerimisteenused; ettevõtete finantsilised likvideerimisteenused; ettevõtete finantsjuhtimine; ettevõtete finantskorraldus;
ettevõtete ühinemise

korraldamine;

finantseerimine; finantsabi; finantseerimine;

finantseerimisega

finantseestkoste;

finantsfondide

seotud

finantsteenused;

juhtimine;

finantsinformatsiooni-, -andmete-,

finantseerimis- ja

finantseerimisteenused

finantsfutuurilepingute

usaldusteenuste

-nõuande- ja -konsultatsiooniteenused;

interneti kaudu; finantsjuhtimine; finantsjuhtimise teenused

seoses

rahastamisteenused; finantseerimisabi ja

seoses

hotellidega;

teave;

finantshaldus

finantsinvesteeringud;

tervistamisasutustega.

finantseerimisteenused
interneti

kaudu;

finantsinvesteeringute

-korraldus;
seoses

finantside

teabe ja

finantseerimise

emaduspuhkusega;
suurendamine;

analüüsi

pakkumine

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

(220)

Taotl

5/2018
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nr

M201701194

kuup

05.12.2017

(540)

(591)

beež,

Värvide loetelu: pruun,

(731) Taotleja:
Pirita

linnaosa,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

oranž.

Tee Veel OÜ
Lilleherne tee 30, 11914

Tallinn, Harju maakond,

EE

Kalev Käosaar
30: kombucha; teejoogid.

Klass 32: karastusjoogid; alkoholivabad teemaitselised karastusjoogid; õlu; vesi; mahlad.

(210)

Taotl nr

M201701197

(220)

Taotl

05.12.2017

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

valge,

Svetsarvägen 16,
(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

heleroheline.

ICAAB
171 93

SOLNA,

SE

Raivo Koitel
29: liha, kala,

linnuliha

ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud,

kuivatatud

ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised,

keedised, kompotid; munad; piimja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused;
jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 31: töötlemata põllumajandus-, vesiviljelus-, aia- ja metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned;
värsked

ürdid;

looduslikud taimed

Klass 32:

õlu;

ja lilled; istutussibulad,

mineraal- ja gaseervesi

-seemikud

ning

ja -seemned; elusloomad;

muud

alkoholivabad

joogid;

loomatoidud

ja -joogid;

puuviljajoogid

ja

värsked

puu- ja köögiviljad,

linnased.

puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

joogivalmistusained.
Klass 35:

reklaam;

ärijuhtimine;

kontoriteenused;

jae- ja

jaemüügiteenused, ennekõike toiduainete, jookide, loomatoidu ja -tarvikute,
kosmeetikakaupade, tualettpreparaatide, farmaatsia- ja hügieenipreparaatide,
elektri-ja elektroonikatoodete,

sidevahendite

hulgimüügiteenused

(kolmandatele

isikutele);

kõikvõimalike

kaupade

ja värvide, hügieenitarvete, pesemis- ja puhastusvahendite,
ja tööpinkide, käsitsi käitatavate käsitööriistade ja söögiriistade,

keemiatoodete
masinate

ja -aparaatide, ilutulestiku, vääris-ja juveeltoodete ning

nende lisatarvikute

(lisaesemete), kellade, paberi ja

kontorikaupade, raamatute, filmide, ajalehtede, kirja- ja kantseleitarvete, nahast toodete, mööbli ja nende osade, aiatarvete ja -kaupade, matkatarvete, maja-

70

EESTI

ja köögitarvete

ning

majapidamis- ja köögimahutite,

köögivahendite,

portselantoodete,

tekstiili

ja

KAUBAMÄRGILEHT

tekstiiltoodete, rõivaste,

jalatsite,

5/2018

peakatete,

pudukaupade, mängude, mänguasjade, sporditarvete ja võimlemisriistade, isevalmistatavate kaupade (isemeisterdamise kaupade) jaemüügiteenused.

(210)

Taotl nr

M201701198

(220)

Taotl

05.12.2017

kuup

(540)

(731) Taotleja:

ICA AB

Svetsarvägen 16,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

171

93

SOLNA,

SE

Raivo Koitel
29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised,

keedised, kompotid; munad; piimja piimatooted;

toiduõlid

ja

toidurasvad.

Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused;

jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.
Klass 31: töötlemata

põllumajandus-, vesiviljelus-, aia- ja

metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned;

värsked

puu- ja köögiviljad,

värsked ürdid; looduslikud taimed ja lilled; istutussibulad, -seemikud ja -seemned; elusloomad; loomatoidud ja -joogid; linnased.

Klass 32:

õlu;

mineraal- ja gaseervesi

ning

muud

alkoholivabad

joogid; puuviljajoogid

ja puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

j oogivalmistusained.
Klass 35:
jaemüügiteenused,

reklaam;

ennekõike

ärijuhtimine;

kontoriteenused;

toiduainete, jookide,

loomatoidu

jae- ja

ja -tarvikute,

kosmeetikakaupade, tualettpreparaatide, farmaatsia- ja hügieenipreparaatide,

hulgimüügiteenused
keemiatoodete
masinate

(kolmandatele

isikutele);

kõikvõimalike

kaupade

ja värvide, hügieenitarvete, pesemis- ja puhastusvahendite,

ja tööpinkide,

käsitsi käitatavate

käsitööriistade

ja söögiriistade,

elektri-ja elektroonikatoodete, sidevahendite ja -aparaatide, ilutulestiku, vääris-ja juveeltoodete ning nende lisatarvikute (lisaesemete), kellade, paberi ja
kontorikaupade, raamatute, filmide, ajalehtede, kirja-ja kantseleitarvete, nahast toodete, mööbli ja nende osade, aiatarvete ja -kaupade, matkatarvete, maja-

ja köögitarvete ning majapidamis- ja köögimahutite,

köögivahendite, portselantoodete,

pudukaupade, mängude, mänguasjade, sporditarvete ja võimlemisriistade,

(210)

Taotl

(220)

Taotl

(540)

nr

M201701215

kuup

08.12.2017

isevalmistatavate

tekstiili

ja tekstiiltoodete, rõivaste,

jalatsite, peakatete,

kaupade (isemeisterdamise kaupade) jaemüügiteenused.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(731) Taotleja:

CIDO

GRUPA,

Ostas iela 4, LV-1034

5/2018

71

SIA

Riga,

LV

(740) Esindaja: Anneli Kang

(511)11-2017Klass

(210)

Taotl

(220)

Taotl

32: õlu.

nr

M201701216

kuup

09.12.2017

(540)

Ecex.Exchange
(731)

Taotleja: PlanetZiggurat Osaühing
Side tn

22,

(511)11-2017Klass

11622 Nõmme

36:

arvutipõhiste

linnaosa, Tallinn, Harju maakond,

EE

finantsandmete

finantsteenused;

teenused;

arvutipõhised

arvutipõhised

finantsteabeteenused;

arvutipõhised

finantsanalüüsid; arvutipõhised finantsteenused jaemüügiettevõtetele; elektrooniliste kanalite kaudu pakutavad finantsteenused; elektrooniliste vahenditega
osutatav finantsteabeteenus.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201701218
10.12.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: heleroheline.

Taotleja:

JAJU

Management OÜ

Keemia tn 4, 10116 Kristiine linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

11:

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

LED-valgustid.

M201701221
12.12.2017

(540)

(731) Taotleja:
Tartu

ME KNIT

linn, Ujula

(511)11-2017Klass

tn

OÜ
1a,

51008 Tartu

linn,

Tartu

maakond,

25:kudumid.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

ZWAN

M201701225
12.12.2017

EE

72

EESTI

(731) Taotleja: Meatpoint
Twentepoort
(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

B.V.

Oost 5, 7609 RG ALMELO, NL

Kaie Puur
29: liha, linnuliha ja ulukiliha; tooted, mis

on

täiesti või peamiselt tehtud lihast, linnulihast ja ulukilihast; lihaekstraktid;

liha-,

ulukiliha-ja/või linnulihakonservid, konservitud liha, ulukiliha ja/või linnuliha; konservitud ja konservimata lihatooted.

KAUBAMÄRGI

REGISTREERIMISE

OTSUSE TEADETE MUUDATUSED

JA PARANDUSED

Eesti

Taotluse

Kaubamärgi-

Avaldatud andmed

Parandatud andmed

number

lehe number

2/2018

M201700304

(511)11-2017
dresseerimise
kuulekuse

alane

Klass
alane

41:

sporditegevus;

koolitus;

loomade

õpetamine loomadele;

koolitus;

rekreatsiooni

koertenäitused;

loomade

treenimine;

loomade iluteenuste

loomade

üürimine

otstarbel; lemmikloomaalaste trükiste

(511)11-2017
koolitus;

loomadele;

Kaubamärgilehele

Annulleerida

kaubamärgi

registreerimise

kuulekuse

iluteenuste

loomade

alane

üürimine

õpetamine
koolitus;

rekreatsiooni

otstarbel; lemmikloomaalaste trükiste väljaandmine.

2/2018:

M201601092 kohta avaldatud

treenimine;

loomade

koertenäitused;

väljaandmine.

Parandus

Klass 41: loomade dresseerimise alane

loomade

otsuse teade.

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

5/2018
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II. RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE TEATED
Avaldatakse vastavalt

kaubamärgile
kahe kuu

jooksul

arvates

70 lõikele 6. Rahvusvahelise

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

võib vaidlustada

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

kaubamärgi registreerimise

omaniku

registreeringu

41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi

õiguse

apellatsioonikomisjonis

otsuse teate avaldamisest.

(111)

Rahvusvah reg

nr

0790913

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700709

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

24.06.2002
25.03.2017

kuup

(540)

Omanik: PRO.MED.CS Praha

(730)

Telčská

(511)8

1,

CZ-140 00 Praha

4,

a.s.

CZ

Klass 5:Pharmaceutical products.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

0910373

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700799

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

on

avaldatud: 2017/26

09.03.2006
07.06.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD

(511 )8

Klass

2-29, Sakae 4-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-8415, JP
fresh, chilled

29: Edible

or

frozen);

pieces (abura-age),
tofu,

fermented

foods

as

oils and fats; milk products; meat for human consumption (fresh, chilled

frozen

freeze-dried

frozen fruits;

vegetables;
tofu

processed

pieces (kohri-dofu), jelly made

soybeans (natto); processed

accompaniment (name-mono);

eggs; soup

raw

mixes;

meat

products; processed

from devils'

tongue

dried flakes of laver for

root

fish

or

frozen); eggs; edible aquatic animals (not live;
milk

(konnyaku), soybean

sprinkling

on

and fruits; fried tofu

products; processed vegetables
rice in hot

pulses; protein for human consumption; food supplements

not

(soy milk)

as

(ochazuke-nori);

water

a

milk substitute,

fermented

soybean

for medical purposes mainly consisting of

calcium derived from dairy products in the form of tablets, capsules, granules, powders and liquid; food supplements not for medical purposes mainly

consisting

of amino acids

(protein) in the form of tablets, capsules, granules, powders and liquid; food supplements not for medical purposes mainly
powders, pills, tablets, capsules and liquid; food supplements not for medical purposes mainly consisting of dietary fiber

derived from fruits in the form of
derived from fruits and

Klass

preparations
condiment;

30:

for food

vegetables

in the form of

Binding agents

(not

from essential

Worcester sauce, meat

dressings, white

sauce,

for

ice

powders, pills, tablets, capsules

cream,

oils);

sauces

soy

ground

sesame

small

pieces

of

(sandwiches),

and

syrup

liquid.

household

purposes,

confectionery,

preparations

(for food), starch
cream

(for food), crystal

syrup

stiffening

sugar

sauce

whipped

(not confectionery),
sesame

aromatic

cream;

soybean paste (miso)

for soba noodles

(for food); table salt mixed with

for

use as

(soba-tsuyu),

sugar,

maltose

a

salad

(for food),

seeds, cooking salt, roasted

mixes, sherbet mixes; unroasted coffee (unprocessed); cereal preparations;

Chinese steamed

steamed buns stuffed with minced meat

for

bread and buns; fermented

(soya sauce), vinegar, vinegar mixes, dipping

dumplings (gyoza, cooked), sandwiches,

octopus (takoyaki),

meat

sauce

seeds, celery salt; chemical seasonings; spices; ice

almond paste; Chinese stuffed

for

for barbecued meat; cube
fructose
sugar,

honey (for food), glucose (for food), powdered starch
and

tenderizers

tea; coffee and cocoa; ice;

gravies, ketchup,

mayonnaise,

meat

dumplings (shumai, cooked), sushi,

(niku-manjuh), hamburgers (sandwiches), pizzas,

fried balls of batter mix with
boxed

sandwiches,

hot

dogs

pies, ravioli; yeast powder, fermenting malted rice (koji), yeast, baking powder; instant confectionery mixes; sake lees (for food);

husked rice, husked oats, husked barley, flour for food; gluten for food; curry mixes; seasoned powder for sprinkling

Klass 32:

Beer; carbonated drinks (refreshing beverages), non-alcoholic fruit juice beverages;

beverages; vegetable juices

(beverages).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

1065635

nr

R201700780

19.11.2010

kuup

10.04.2017

on

avaldatud: 2017/31

on

rice (furi-kake).

extracts

of hops for

making beer;

whey

74

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

Omanik: ZHEJIANG

(730)

TIANQI

Tianzi Lake Industrial Zone,

(5 11 )9

Klass

9:

ELECTRIC

Gaoyu

town,

CO.,

LTD.

Anji county, Huzhou,

313310

Zhejiang,

CN

Switchboards; distribution boxes (electricity); distribution consoles (electricity); junction boxes (electricity); switchboxes (electricity);

circuit breakers; connections, electric; relays, electric; switches, electric; amperometers.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

on avaldatud:

2017/30

1137261

R201700710
31.05.2012

17.04.2017

kuup

(540)

Omanik: OOO "Labzz"

(730)

Izmajlovskij

(511)10-2012Klass

pr.,

22, lit. A,

RU-190005 Saint-Petersburg,

RU

9: Diffraction apparatus [microscopy]; stereoscopic apparatus; barometers; binoculars; telemeters; optical goods;

pressure

measuring

lasers for non-medical purposes; correcting lenses; optical lenses; lens hoods; capacitor lenses; magnifying glasses

apparatus; measuring instruments;

[optics]; microscopes; surveyors' levels; furniture especially made for laboratories; objectives [lenses] [optics]; lenses for astrophotography; eyepieces;
mirrors

[optics]; spectacles [optics]; apparatus

eyepieces; prisms [optics]; sighting telescopes
Klass

35:

Sales

promotion

services for other businesses] for

goods

and instruments for astronomy;

for firearms;

for others; on-line

optical apparatus

optical glass; telescopes;
advertising

on

a

containers for

and instruments; apparatus and

telescope

instruments

containing

slides.

computer network; procurement

services

for

others

[purchasing goods

and

in class 9.

Klass 38: Computer aided transmission of messages and images; teleconferencing services.
Klass 44: Opticians'

services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/26

1147638

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

R201700800
18.12.2012

kuup

24.07.2017

(540)

(730)

Omanik:
99

(511)10-2012Klass
pipes,

Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,

Longqian Road, Wujin

seals for

7:Hydraulic

hydraulic systems

Ltd.

Hi-Tech Industrial

Zone, Changzhou, JIANGSU,

CN

components for machines, other than hydraulic systems for vehicles, namely, cylinders, motors, valves, pumps, engines,
and

hydraulic integrated system

machines, namely, pneumatic cylinders, air-operated

for

machines;

fluid drive

couplings; hydraulic

valves.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/31

oil

filters; pneumatic components

for

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

5/2018

75

1185637

nr

R201700745
17.09.2013
07.07.2017

kuup

(540)

Fuu
(730)

Omanik: E-RAG
118/130

avenue

(511)10-2013Klass
or

veterinary

use;

Jean

Jaures,

F-75171 PARIS Cedex

5: Pharmaceutical and veterinary products, namely

chemicals for

pharmaceutical

or

medical

use,

namely

19,

FR

tobacco-free

cigarettes for medical

tobacco substitutes for medical

use

use;

dietetic food and substances for medical

in tobacco-free

cigarettes.

Klass 10: Inhaler; nicotine inhalers.
Klass
use, electronic

34: Tobacco;

smokers' articles, namely tobacco substitutes

(not

for medical

use), cigarettes containing tobacco substitutes,

for electronic

cigar

boxes

not for medical

cigarette cartridges, electronic cigarette tips, liquids for filling electronic cigarettes, tanks for electronic cigarettes, portable charging

cigarettes, batteries and chargers for electronic cigarettes, hookahs; matches; cigars; cigarettes; cigarette
or cases; cigarette boxes or cases; ashtrays for smokers; electronic cigarette.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700801

(151)

Rahvusvah reg

kuup

09.12.2013

(891)

Hilisema märkimise

on avaldatud:

paper;

pipes; lighters

cases

for smokers;

2017/28

1198419

nr

kuup

24.04.2017

(540)

(730)

Omanik: YINGCHANG GROUP

Duqiao,

Linhai, Taizhou

(511)10-2013Klass

CO.,

City, Zhejiang,

LTD.

CN

9:Spectacles [optics]; spectacle frames; pince-nez mountings, eyeglass frames; sunglasses; pince-nez, eyeglasses; spectacle

pince-nez, eyeglasses;

contact lenses.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

1238063

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

(540)

registreering

R201700824

kuup

08.10.2014

09.06.2017

on

avaldatud: 2017/31

cases;

76

EESTI

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Joint Stock

Company United

Presnenskaya nab., 6,

bld. 2 Moscow,

(511)11-2017Klass

sinine, hall,

KAUBAMÄRGILEHT

roheline.
Chemical

Company Uralchem

RU-123112,

RU

1:Chemicals used in industry, science and photography,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700781

(151)

Rahvusvah reg

kuup

26.08.2014

(891)

Hilisema märkimise kuup

as

well

on

as

in agriculture, horticulture and forestry.

avaldatud: 2017/32

1242163

nr

09.01.2017

(540)

(730)

Omanik: KALE OTO

RADYATÖR SANAYİ

VE

Sanayi Mahallesi, Turan Caddesi No: 6, 4. Levent

(511)10-2014Klass

TİCARET ANONİM
-

İSTANBUL,

ŞİRKETİ

TR

7:Radiators for vehicles, fans for motors and engines.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/30

1269119

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700682

(151)

Rahvusvah reg

kuup

28.01.2015

(891)

Hilisema märkimise

28.01.2015

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

86376282

(320)

25.08.2014

(330)

US

(540)

AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS
(730)

Omanik: American
6575 Butler Creek

(511)11-2017Klass
Klass

Eagle Instruments, Inc.

Road,

MT 59808

8:Dental instrument sharpening

10: Dental

Missoula,

US

stones.

hand instruments, namely, diagnostic, periodontal/hygiene, composite, operative and endodontic hand

Klass 11: Dental and medical sterilization units.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

1301224

nr

R201700821

11.02.2016

kuup

26.05.2017

on

avaldatud: 2017/25

instrument.

5/2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

77

(540)

(591)

Värvide loetelu: must

(730)

Omanik: OLBO Limited
d. 10A, str. 1, pr.

(511)11-2017Klass

ja pronks.

1-y Irtyshsky, RU-107143

Moscow,

RU

3:Nail polish, lipsticks; cosmetic hair lotions.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700681

(151)

Rahvusvah reg

kuup

09.08.2016

(891)

Hilisema märkimise kuup

on

avaldatud: 2017/32

1321714

08.05.2017

(540)

(730)

Omanik: Kuznetsova Hanna Oleksandrivna

provulok Petropavlivskyi, budynok 19,

(511)11-2017Klass

3:

Hair colorants;

preparations for eyelashes;

make-up

lip glosses;

m.,

nail

Kyiv 04073, UA

polish; lipsticks; lacquer-removing preparations; cosmetics; eyebrow cosmetics;

powder; cosmetic kits; cosmetic preparations for skin

care;

hair spray;

sun-tanning

eyebrow pencils; cosmetic pencils; oils for cosmetic purposes; perfumery; pomades
preparations; make-up removing preparations; mascara; cosmetic dyes; shampoos.

for cosmetic purposes;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

2017/25

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1323309

nr

R201600883
12.04.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

2015736505

(320)

registreering

andmed:

10.11.2015

(330)

RU

on avaldatud:

cosmetic

preparations [cosmetics]; cosmetic

make-up preparations;

creams;

nail

care

78

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: tumesinine, roosa,

(730)

Omanik: COTTON CLUB INVESTMENT LLC
1 st

vl. 4, d. Sobolikha, RU-143985 g. Balashiha, Moscow obl., RU

Lipovy,

(511)10-2016Klass
false hair; cosmetic

3:

Cotton wool for cosmetic purposes;

dyes;

hair

make-up; perfumes; perfumery;

ionone

[perfumery];

cosmetic

pencils;

adhesives for

affixing

cosmetic creams; skin

disinfectant soap; deodorant soap; soap for

toiletries;

valge.

whitening creams; nail polish; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; essential oils; soap;
brightening textile; medicated soap; almond soap; cosmetic kits; lipsticks; cosmetic preparations for baths;
nail

waving preparations; paint stripping preparations; lacquer-removing preparations;

care

preparations;

false

eyelashes;

tissues

impregnated

with cosmetic lotions; eyebrow cosmetics; make-up preparations; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetics;
talcum powder,

for toilet use; shampoos; lip glosses; petroleum jelly for cosmetic purposes; toilet water; dental bleaching

gels; decorative transfers for

pomades for cosmetic purposes; pre-moistened cosmetic
preparations; degreasing preparations; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants [toiletries];

cosmetic purposes; hair spray; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; cakes of toilet soap;

wipes; cleaning agents
aromatics

and

[essential oils];

milk for toilet

beard

dyes;

for

creams

leather;

waxes

for

oils for

leather;

Klass 5: Aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for medical
impregnated

with

thermal

purposes;

remedies

pharmaceutical lotions;
water;

dietetic

for

purposes;

medical

with

scents;

almond milk for cosmetic purposes;

sea

water

for medicinal

breast-nursing pads; pomades

purposes;

cleansing

preparations.

cleaning

dressings, medical; surgical dressings;

perspiration; vulnerary sponges;

for

beverages adapted

and

perfumes

make-up removing preparations; make-up powder; wipes impregnated

purposes;

for medical

waters
babies'

purposes;

tissues

remedies;

corn

mineral

bathing;

[diaper-pants]; babies' diapers [napkins]; air deodorising preparations; sanitary napkins; bandages for skin wounds; tissues, pads, related

for medical

napkin-pants

to the category of

hygienic products for personal hygiene.
Klass 10: Blood testing apparatus; anaesthetic apparatus; galvanic therapeutic appliances; apparatus for artificial respiration; apparatus for the
treatment of

deafness; testing apparatus for medical

purposes; dental apparatus and

bed vibrators; hot air
microdermabrasion

purposes;

physical exercise apparatus, for medical

for medical

for medical purposes;

surgeons;

probes

sponges;

apparatus

and installations for the

purposes; X-ray apparatus for medical purposes; hearing aids; trusses;

glasses; dental burs; feeding bottles; air cushions for medical
hemocytometers; surgical

body rehabilitation apparatus for medical

for medical purposes; traction apparatus for medical purposes;

therapeutic apparatus; diagnostic apparatus

apparatus; fumigation apparatus

radiological apparatus

purposes;

instruments; surgical apparatus and instruments; resuscitation apparatus; dental apparatus, electric; physiotherapy apparatus;

purposes;

production

of

hot air vibrators for medical purposes;

vibromassage apparatus; gastroscopes;

defibrillators; dialyzers; containers especially made for medical waste; clips, surgical; mirrors for dentists; mirrors for

for medical purposes; urethral

probes;

artificial teeth; acupuncture needles; suture needles; needles for medical purposes;

instruments; insufflators; cannulae; droppers

catgut; draw-sheets for sick beds;

thermo-electric

compresses

purposes; beds,

specially made

enema

purposes;

for medical

corsets

dropper

purposes;

apparatus for medical purposes; artificial

[surgery]; abdominal corsets;

bottles for medical

skin for surgical purposes;

for medical purposes;

obstetric

purposes;

heart

teething rings;

orthopedic

apparatus

for cattle;

pacemakers; catheters;
compressors

crutches; dentists' armchairs; armchairs for medical

[surgical];
or

dental

for medical purposes;

quartz lamps for medical purposes; ultraviolet ray
administering medicine;

for medical purposes;

maternity belts; bandages, elastic; cupping

articles; inhalers; injectors for medical purposes; incubators for medical purposes; incubators for babies; obstetric apparatus;
electric acupuncture

radiotherapy apparatus;

X-rays,

masks

for

by

use

feeding bottle valves; love dolls [sex dolls]; lasers for medical purposes; lamps for medical purposes;
lamps for medical purposes; lancets; lenses [intraocular prostheses] for surgical implantation; spoons for

medical

hydrostatic [water] beds for medical

personnel;

anaesthetic

purposes; furniture

masks;

suture

childbirth

materials;

especially made for medical

purposes; water

air

mattresses;

mattresses,

bags for medical

for

medical

purposes; douche

bags;

breast pumps; urinals [vessels]; knee bandages, orthopedic; tips for crutches for invalids; finger guards for medical purposes; medical guidewires; pumps
for medical purposes; thread,

surgical;

knives for

surgical

purposes; scissors for surgery; ambulance stretchers; stretchers, wheeled; boots for medical

purposes; orthopedic footwear; clothing especially for operating rooms; blankets, electric, for medical purposes; supports for flat feet; ophthalmometers;

ophthalmoscopes; slings [supporting bandages]; gloves
for medical purposes;
purposes;

pads [pouches] for preventing

[pads], electric,

umbilical belts; belts, electric,

orthodontic

pressure

sores

for medical purposes; abdominal belts;

massage apparatus;

for massage;

plaster bandages for orthopedic

massage

for

medical

purposes;

on

purposes;

gloves

for medical purposes;

supportive bandages;

patient bodies; air pillows for medical

galvanic

belts for medical purposes;

condoms; aerosol

dispensers

pessaries;

suspensory

saws

bandages;

purposes;

surgical purposes;

abdominal

ear

picks; spittoons

pads; cushions for medical

soporific pillows for insomnia; heating cushions

hypogastric belts;

for medical

for

belts for medical purposes;

purposes; sphygmomanometers;

orthopedic belts;

pulse meters;

esthetic

apparatus; veterinary apparatus and instruments; medical apparatus and instruments; urological apparatus and instruments;

appliances; nursing appliances;

brushes for cleaning

body cavities; invalids' hoists; appliances for washing body cavities;

corn

knives;

incontinence sheets; sterile sheets, surgical; surgical drapes; hair prostheses; artificial eyes; artificial breasts; dentures; artificial limbs; artificial jaws; ice

bags for medical purposes; vaporizers for medical purposes; bougies [surgery]; X-ray photographs for medical purposes; respirators for artificial
respiration; strait jackets; scalpels; tongue scrapers; babies' pacifiers [teats]; feeding bottle teats; receptacles for applying medicines; spirometers [medical
apparatus]; vaginal syringes; hearing protectors; contraceptives, non-chemical; stents; stethoscopes; operating tables;
purposes; bed pans; instrument

cases

for

use

by doctors; arch supports for footwear;

ear

trocars; drainage tubes for medical purposes; X-ray tubes for medical purposes; radium tubes for medical purposes;
devices

against X-rays,

for medical purposes; filters for ultraviolet rays, for medical purposes;

surgical purposes; stockings
urethral

syringes;

pins

for

for varices;
artificial

splints, surgical; syringes
teeth;

forceps;

castrating

for

injections; syringes

pincers;

radiology

cases

surgical cutlery; soles for orthopedic shoes; breast shields; feeding

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

screens

for

ear

on

basins for medical
purposes;

trumpets; balling guns; protection

stockings

for

purposes; hypodermic syringes; uterine syringes;
medical

purposes;

electrodes

purposes;

cups for babies and children for medical purposes.

registreering

chairs;

fitted for medical instruments; elastic

for medical

electrocardiographs; surgical implants comprised of artificial materials; temperature indicator labels for medical
purposes;

commode

plugs [ear protection devices]; thermometers for medical

avaldatud: 2016/49

for

medical

use;

thermal packs for first aid

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

5/2018

79

1323664

nr

R201700565
28.07.2016
09.03.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: MEDPACK SWISS GROUP AG
c/o

Zovag

(511)11-2017Klass

CH-9443

SRC GmbH, Unterlettenstrasse 14,

Widnau, CH

3:Dentifrices.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700652

(151)

Rahvusvah reg

kuup

24.06.2016

(891)

Hilisema märkimise

avaldatud: 2017/21

on

1327461

nr

24.03.2017

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Limited

Pobedy

valge,

must, punane, tumepunane, hall, helehall, tumehall.

Liability Company

st., 11, Khimki, RU-141401

(511)11-2017Klass

"Best Price"

Moscow region, RU

2: Dyes; glazes [paints, lacquers]; primers; repositionable paint patches;

aluminium

paints;

asbestos

paints;

bactericidal

paints;

wood

stains; ceramic paints; marking ink for animals; distempers; fireproofpaints; printing ink; engraving ink; enamels for painting; paints; black japan; bitumen
varnish; bronzing lacquers; copal varnish; lacquers; anti-corrosive bands; anti-rust oils; pigments; coatings [paints]; coatings for roofing felt [paints]; wood

coatings [paints]; undercoating
greases; anti-rust

for vehicle

chassis; anti-fouling paints; varnishes;

anti-corrosive

preparations; protective preparations

for

anti-rust

metals;

preparations; fixatives [varnishes]; fixatives for watercolors [watercolours]; enamels [varnishes].

Klass 3: Amber [perfume]; aromatics [essential oils]; air fragrancing preparations; cake flavorings [essential oils]; flavorings for beverages
[essential oils];

scented

water;

Javelle

water;

lavender

water;

toilet

water;

deodorants for

pets;

deodorants for human

beings

or

for

animals;

scented

wood;

perfumes; windshield cleaning liquids; ion one [perfumery]; incense; oils for perfumes and scents; essential oils; essential oils of cedarwood; essential oils
of lemon; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil;
flower

essences; badian essence; mint

Klass

essence

oil; musk [perfumery]; mint for perfumery;

8: Wrenches [hand tools]; tap

accidents; reflecting

devices for the

eau

de Cologne;

extracts of flowers

bases for

[perfumes];

ethereal

[essential oil].
wrenches; hand pumps;

Klass 9: Eyeglass holders; reflecting discs for

car

rose

perfumes; joss sticks; potpourris [fragrances]; fumigation preparations [perfumes]; terpenes [essential oils];

prevention

of traffic

wear,

car

scrapers

[hand tools].

for the prevention of traffic accidents; reflecting elements for the prevention of traffic

accidents;

binders

adapted

for compact

discs;

car

holders and

cases

for compact discs and

DVDs,

holders for mobile telephones and navigation systems, eyeglass holders for cars, clothes holders for cars, universal holders for cars, computer tablet

holders for cars, bicycle holders for compact discs and DVDs, eyeglass holders for bicycles, clothes holders for bicycles, universal holders for bicycles,

computer tablet holders for bicycles, bicycle holders for mobile telephones and navigation systems, holders for bicycles.
Klass 11: Lights for automobiles; bicycle lights; motorcycle lights; lights for vehicles; pocket torches, electric; lanterns for lighting.
Klass 12:Horns for vehicles; bicycle bells;
saddle

covers

for

bicycles

bottle cages for bicycles.

or

motorcycles;

seat

covers

pumps for

for

bicycle tires; stroller

vehicles;

vehicle

covers

covers;

[shaped];

spare wheel covers;

drink holders for

covers

vehicles,

for vehicle steering wheels;

drink holders for

bicycles,

water

80

EESTI

Klass

16: Pictures; transfers [decalcomanias];

stickers

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

[stationery].

Klass 20: Pillows, including decorative; air pillows, not for medical

purposes.

Klass 21: Sponges; scrapers for household purposes; currycombs; cloths for cleaning; dusting cloths [rags]; brushes [except paintbrushes].

Klass 28: Toy dolls; stuffed toys; plush toys.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700762

(151)

Rahvusvah reg

kuup

26.07.2016

(891)

Hilisema märkimise kuup

avaldatud: 2017/24

on

1327691

nr

18.05.2017

(540)

(730)

Omanik: MERIDAN MANAGEMENT LTD

P.O. Box.

material];
producer

ozocerite

VG

Town, TORTOLA,

4: Anthracite; benzine; benzene; benzol; wood briquettes; combustible briquettes; petroleum jelly for industrial
purposes;

[ozokerite]; illuminating

solidified

gas;

Road

71, Graigmuir Chambers,

(511)11-2017Klass

industrial

wax;

belting

wax;

carnauba

wax;

[fuel]; fuel; lubricating graphite; additives, non-chemical,

gases

gas for lighting; oil-gas; fuel

beeswax;

wax;

to motor

fuel; firewood;

paper

spills

for

[raw

wax

gas; gasoline;

lighting; cutting fluids;

fish oil, not edible; lanolin; illuminating grease; grease for leather; grease for footwear; tallow; industrial grease; kerosene; coke; xylene; xylol; ligroin;
wood spills for lighting; mazut; fuel oil; oils for paints; oils for releasing form work [building]; oil for the preservation of masonry; oil for the preservation
of leather; textile oil;

lubricating oil;

industrial oil;

coal tar oil; coal

moistening oil;

castor oil for industrial purposes; bone oil

naphtha;

purposes; motor oil; sunflower oil for industrial purposes; rape oil for industrial purposes; lubricants;
dust

[candles]; oleine; paraffin;

removing preparations;

soya

bean oil

belts; coal dust [fuel]; firelighters; perfumed candles; Christmas

for non-stick treatment of

preparations

candles; candles;

tree

naphtha; petroleum,

for

grease

raw

cooking utensils; non-slipping preparations

[weapons]; lubricating

arms

for industrial

refined; nightlights

or

grease for

grease;

for

belts;

vaporized fuel mixtures; dust absorbing compositions; dust binding compositions for sweeping; dust laying compositions; alcohol [fuel]; methylated spirit;
for leather [oils

preservatives

and

diesel oil;

greases]; stearine;

charcoal

briquettes [fuel]; tinder; lignite;

coal

[fuel]; coal;

mineral fuel;

lighting fuel;

carburants; fuel with

alcoholic

an

base; peat [fuel]; peat

wicks for candles; ceresine; electrical energy; ethanol

briquettes; lamp wicks;

[fuel]; petroleum

ether.

Klass 6:Aluminium; fittings
of metal; beams of metal;

joists

hoses; swimming pools [structures]
ingots of

of metal for

of metal; bottles
of

lines; fittings
for

of metal for

compressed

arbours

metal; beryllium [glucinium];

metal; anchors; bolts of metal;

common

air

compressed

[metal containers]

gas

or

bronze; bells; bells for animals; letters and numerals of
of metal;

gates

sleeves

white

metal;

beacons of metal,

tin cans; reels of metal,

of

window

[structures]

metal;

sash

pulleys;

non-luminous;

non-mechanical,
blooms

pulleys;

vats

for flexible

[metallurgy];

bolts; casks of metal; mooring buoys of metal; barrels of metal; identification bracelets of metal;

eye

metal, except type; silos of metal; busts of

common

[structures] of metal; valves of metal, other than parts of machines; vice benches of metal;
of metal, non-mechanical;

building;

liquid air;

ferrules

[metal hardware];

common

metal; vanadium; bird baths

of metal; aviaries [structures] of metal; tungsten;

screws

of metal for handles;

signboards

of metal;

hoppers

boards of metal;

diving

loading

gauge rods, of metal, for railway waggons; nuts of metal; galena [ore]; hafnium [celtium]; nails; crampons [climbing irons]; tacks [nails]; brads; horseshoe

nails; germanium; vice claws of metal; doors of metal; chimney pots of metal; prefabricated houses [kits] of metal; memorial plates of metal; chimney
shafts of metal; wall plugs of metal; troughs of metal for mixing mortar; packaging containers of metal; containers of metal for storing acids; jalousies of

metal; outdoor blinds of metal; iron strip; iron, unwrought or
metal; window fasteners of metal; bolts, flat; binding
padlocks;
animals;

box

fasteners of

metal;

closures of metal for

locks

of metal

containers; bungs

for

semi-wrought;

screws

locks of metal

bags;

roof gutters of metal; street gutters of metal;

tinplate; iron slabs; door bolts of
clamps [boots]; rivets of metal;

of metal for cables; crampons of metal [cramps]; wheel

of metal; latches of

for

vehicles;

tension

metal;

locks

of

links; couplings

metal,

other than

of metal for

electric; spring locks; traps
road

chains;

non-luminous

signs,

for wild
and

non-

mechanical, of metal; registration plates of metal; numberplates of metal; signs, non-luminous and non-mechanical, of metal; fences of metal; buckles of
common

metal [hardware]; bronzes [works of art]; works of art of common metal; hardware of metal, small; indium; cabanas of metal;

telephone booths

of

metal; cadmium; paint spraying booths of metal; telpher cables; ropes of metal; greenhouse frames of metal; framework of metal for building; frames of
metal for

building;

cornices of

metal; skating

rinks

[structures]

of

metal; cermets; water-pipe

valves of

metal;

drain

of

traps [valves]

metal;

metal cages for

wild animals; keys; mooring bollards of metal; cobalt, raw; chill-molds [foundry]; elbows of metal for pipes; bed casters of metal; furniture casters of

metal; manifolds of metal for pipelines; door bells of metal, non-electric; pillars of metal for building; casings of metal for oilwells; chimney cowls of
metal; bottle caps of metal; capsules of metal for bottles; sealing caps of metal for bottles; sealing caps of metal;
common

buildings

metal for
of

keys; copper rings;

ferrules of metal;
of

metal; buildings, transportable,

metal;

rings

steel

of metal; door

fittings

containers

buildings;

of metal;

of metal

fittings

tent pegs of

metal; pegs of metal; rings of

of metal for windows; brackets of metal for

[storage, transport]; guard

rails of

metal;

baskets of

building;

metal;

door

frames of metal; door casings of metal; tool boxes of metal, empty; stringers [parts of staircases] of metal; taps of metal for casks; tubbing of metal; roofing
of metal; turntables [railways];
hooks of metal for

chicken-houses
staircases of

screw

roofing slates;

tops of metal for bottles; manhole

of metal; chests of metal; bins of metal; brass,

metal;

ladders of

metal; limonite;

materials of metal for machine

covers

of metal; pitons of metal; hooks [metal hardware]; pot hooks of metal;

sash fasteners of metal for windows; window stops of metal; hooks of metal for clothes rails; clothes hooks of metal;

steel

belts; reinforcing

sheets;

materials

unwrought

cast

semi-wrought; wrapping

or

or

binding

bands of metal;
of

steel; magnesium; manganese; reinforcing materials,

of metal

for

pipes; reinforcing

materials

of metal for

scaffolding

for

metal,

of metal;

concrete; reinforcing

building; railway

material

of

metal;

materials of metal for funicular railway permanent ways; building materials of metal; refractory construction materials of metal; masts of metal; steel

unwrought or semi-wrought;
powder form; moldings of metal

masts; copper,

German silver; sheets and

metals in

for cornices;

[structures]

of

metal;

monuments

of bronze for

tombs;

mouldings

tombs of

plates

of metal;

metal; flashing

of

metals, unwrought or semi-wrought; pyrophoric metals;
molybdenum; metal knockers; pipe muffs of metal; porches

common

of metal for cornices;

metal,

for

roof

building;

flashing

of

metal;

fish

plates [rails]; anvils;

anvils [portable]; beak-irons [bick-irons]; rope thimbles of metal; ferrules of metal for walking sticks; handcuffs; jets of metal; duckboards of metal; belt
stretchers of metal; stretchers for metal bands [tension links]; wire stretchers [tension links]; stretchers for iron bands [tension links]; nickel-silver; nickel;

niobium; grease nipples; binding thread of metal for agricultural purposes; thread of metal for
braces

of metal

claddings

for

handling loads;

of metal for

building;

harness

enclosures

of metal for

of metal for

handling loads;

tombs;

laths of

tying-up

braces of metal for load

metal;

barrel

hoops

of

metal;

purposes; house numbers of metal,

handling;
wall

harness

linings

of metal

of metal for

for

load

non-luminous;
handling;

building; palings

of

wall

metal;

crash barriers of metal for roads; tree protectors of metal; trellis of metal; door stops of metal; door fasteners of metal; windows of metal; ironwork for

doors; ironwork for windows; tin; shuttering of metal for concrete; filings of metal; poles of metal for
metal;

panels

monuments of

of metal;

metal;

partitions

monuments of metal for

power

lines;

props of

metal; branching pipes of

tombs; wainscotting of metal; signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal; building

of metal; lintels of metal; casement windows of metal;

strap-hinges

of metal; shims; rocket

launching platforms

of metal;
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of

metal; handling pallets
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of

metal; platforms, prefabricated,

wall tiles of

metal;

floor tiles of

metal;

tiles of metal for

metal;

building;

anchor plates; paving slabs of metal; grave slabs of metal; tile floorings of metal; slabs of metal for building; lead seals; loading pallets of metal; trays of

metal; firedogs [andirons]; armor-plating; paving blocks of metal; roof coverings of metal; linings of metal for building; steel strip; door panels of metal;
floors of metal; sills of metal;
metal for

wire;

ceilings

of metal;

wire of

common

wire of common metal

metal;

silver solder;

gold solder;

of metal, non-mechanical,

fastening pipes; winding spools

fuse

alloys, except

barbed

wire;

non-electric;

door closers,

brazing alloys;

for flexible hoses;

floating

docks of metal, for

wire; copper wire,

not

non-electric;

door openers,

insulated; soldering

collars of

aluminium wire; iron

mooring boats;

wire of

metal;

steel

wire;

springs [metal hardware]; rods of metal for welding; rods of metal for brazing and welding; rods of metal for brazing; window frames of metal; containers
of metal for liquid fuel; containers of metal for compressed gas
belts of metal for

handling loads;
doors; iron
of

knobs of

metal;

vaults of

metal;

or

liquid air; tanks of metal; floating containers of metal; rails of metal; straps of metal for

of metal for load

handling; furnace fireguards of metal; grilles of metal; runners of metal for sliding
scythe handles of metal; broom handles of metal; knife handles

of metal; chrome ores; tool handles of metal; door handles of metal;

ores

ores;

handling loads; straps

sheet

metal;

foot

of

piles

cable

scrapers;

of

metal; lead, unwrought

metal, non-electric;

friction metal; silver-plated tin alloys; alloys of
shutters of metal; steel

of

metal; pigsties

joints

cable

safes

semi-wrought;

or

of metal,

linkages

[strong boxes];

insect

of metal for

non-electric; junctions

screens

of

metal;

nozzles of

pipes;

burial

metal;

anti-

metal; sheaf binders of metal; bindings of metal; bottle closures of metal; bottle fasteners of metal;

common

alloys; steel, unwrought or semi-wrought; tinfoil;

statues of common

metal; figurines [statuettes] of

metal; cask stands of

common

metal; tombstone stelae of metal; bars for metal railings; stables of metal; advertisement columns of metal; posts of metal; telegraph posts of metal; railway
of

points; steps [ladders]

stools

metal; step

of

metal; slings

of metal

for

handling loads;

stair treads

of

[steps]

metal;

machine belt

fasteners of

metal;

tombstone plaques of metal; identity plates of metal; tantalum [metal]; greenhouses of metal, transportable; titanium; wire cloth; tombac; mobile boarding
stairs of metal for passengers; cables of metal, non-electric; wire rope; pipework of metal; penstock pipes of metal; water-pipes of metal; gutter pipes of

metal; ducts of metal for ventilating and air conditioning installations; drain pipes of metal; chimneys of metal; pipes of metal; ducts of metal, for central
steel

heating installations;
window openers,

turnstiles

pipes;

non-electric;

wind-driven

of metal;

installations of metal; window closers, non-electric;

angle irons; tinplate packings; bicycle parking
devices made of

bird-repelling

towel

metal;

of metal;

dispensers, fixed,

tungsten iron; molybdenum iron;

silicon

iron; titanium iron; chrome iron; flanges of metal [collars]; weather- or wind-vanes of metal; aluminium foil; foils of metal for wrapping and packaging; ice
moulds of metal; foundry molds [moulds] of metal; fittings of metal for coffins; fittings of metal for beds; fittings of metal for furniture; building

fittings of nickel-silver; clips of metal for pipes; chromium; cattle chains;
metal; pulleys of metal, other than for machines; railroad ties of metal; window

furniture
of

of metal;

of metal for

badges
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DVD

vehicles;

lock

3D

players;

bolts;

tool chests of metal,
ticket

spectacles;

casement

boxes of

empty;

or

chains of metal;

dispensers; coin-operated

safety cashboxes; chests of metal for food; meat safes
bolts; spurs; pins [hardware]; roller blinds of steel; latch bars

common

musical

metal;

letter boxes of metal.
fire

[juke boxes];

automata

engines; answering machines;

accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles; actinometers; alidades; altimeters; ammeters; anemometers; anodes; antennas; anticathodes;
apertometers [optics]; high-frequency apparatus; testing apparatus
remote

control of

railway points; electro-dynamic apparatus

Global Positioning

sound transmitting

swimming; breathing apparatus, except
electric

registers;

for industrial

apparatus

purposes;

facsimile

apparatus;

control of

remote

System [GPS] apparatus; distillation apparatus for scientific

check franking;

to

apparatus

not for medical purposes; remote

for the

for

for artificial

commutation;

X-ray apparatus

apparatus;

not

for

apparatus

for medical

sound

for the

recording apparatus;

[microscopy]; air analysis apparatus;

apparatus]; breathing apparatus for underwater
of X-rays, not for medical purposes; cash

production

laboratory experiments; projection apparatus; radiological apparatus

blueprint apparatus; flashing lights [luminous signals]; stereoscopic apparatus; telephone

purposes;

machines; phototelegraphy apparatus;

stills for

apparatus;

apparatus; electro-dynamic apparatus

diffraction apparatus

purposes;

fermentation [laboratory

and installations for the

respiration; apparatus

intercommunication

control

signals; monitoring apparatus, electric;

igniting apparatus, electric, for igniting

at

a

distance; acid

hydrometers; salinometers;

acidimeters for batteries; aerometers; beacons, luminous;

batteries, electric; balances
fire

devices;

hose

encoded

nozzles;

vacuum

compasses;

battery jars; barometers; anode batteries; galvanic batteries; batteries for lighting; solar batteries;
[steelyards]; betatrons; binoculars; electronic tags for goods; lens hoods; magnetic tape units for computers; computer memory

gauges;

identification

life

bracelets, magnetic; safety tarpaulins; signalling buoys;

buoys; marking buoys;

instruments]; rods [surveying instruments]; camcorders; video baby monitors; video cassettes; video telephones; video
sockets, plugs and other

[electric connections]; plugs, sockets and other

contacts

viscosimeters; circuit closers; wavemeters; voltmeters; mechanical
instruments; gasometers [measuring instruments]; galvanometers;
weights;

peepholes

directional

electrolysers; variometers; verniers; scales; letter scales; weighbridges; precision balances; levelling staffs [surveying

[magnifying

for

lenses]

doors;

contacts

switchboxes

signs; signs, luminous;

hands-free

holograms; plotters;

kits

for

viewfinders, photographic;

screens;

[electric connections]; micrometer

for

screws

[electricity];

optical instruments;

rectifiers; gas testing

current

telephones; heliographic apparatus; hygrometers; hydrometers;

loudspeakers;

sounding

leads;

plumb bobs;

finders;

range

densimeters;

densitometers; optical goods; detectors; smoke detectors; counterfeit [false] coin detectors; transparencies [photography]; slide projectors; diaphragms
[photography]; dictating machines; dynamometers; light-emitting diodes [LED]; floppy disks; sound recording discs; disks, magnetic; optical discs;
circular slide rules; disk drives for computers;

jackets;
door

identification threads for electric

bells; signal bells;

acoustic

nose

mirrors

conduits;

buzzers; needles for record players;

purposes;

boxes for computers; DNA chips; electronic notice boards;

juke

wires;

clips

for

for divers and

road

inspecting work;

measures;

pressure

swimmers; locks, electric;
signs,

luminous

bullet-proof waistcoats

[warning devices];

mechanical;

marine

alarm

[vests (Am.)]; life
electric

bells, electric;

depth finders; probes

for scientific

measuring apparatus; simulators for the steering and control of vehicles; inverters

pressure indicators; temperature indicators; incubators for bacteria culture;

[electricity];

or

bells

measuring instruments; cosmographic instruments;

mathematical

instruments; levelling instruments; instruments containing eyepieces; surveying instruments; azimuth instruments; interfaces for computers; ionization
apparatus
tapping

not for the treatment

gauges;

of air

or

water; spark-guards;

calculating machines; pocket calculators;

coaxial

cables;

fibre

slide

[fiber (Am.)] optic cables; cables, electric; calipers;

decompression chambers; cinematographic

calipers;

screw-

electronic pens [visual display units];

cameras;

holders for electric coils; identity cards, magnetic; video game cartridges; toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; memory cards for video
game machines; encoded

magnetic cards; riding helmets; protective helmets;

carriers for dark

plates [photography];

automated teller machines [ATM];

cathodes; spools [photography]; choking coils [impedance]; coils, electric; electromagnetic coils; cinematographic film, exposed; computer keyboards;
solenoid valves

bells;

mouse

[electromagnetic switches];

wire connectors

[electricity];

[audio-video]; compact discs [read-only memory]; comparators; marine
condensers

vacuum

key cards;

electronic book

compasses; computers;

[capacitors]; contacts, electric; wind socks for indicating

[electricity]; junction
prevention

encoded

of traffic

tubes

boxes

[electricity]; battery boxes;

accidents;

[radio];

covers

darkroom

for electric

cabinets for

wind

thermionic

lamps [photography];

escapes; rulers

electronic

agendas; push

buttons for

aviators; commutators; compact

discs

laptop computers; tablet computers; notebook computers;

direction; traffic

branch

cones;

boxes

[electricity]; distribution boxes

loudspeakers; diving suits; galena crystals [detectors]; reflecting

outlets; logs [measuring instruments]; lasers,

magnetic tapes; videotapes; surveying chains; fire

readers;

suits for

pads; magnetic encoders; anti-glare visors; collectors, electric; calibrating rings; protective

not for medical purposes;

tubes; amplifying tubes; flashlights [photography];
[measuring instruments]; slide-rules;

contact

discs for wear, for the

lactodensimeters; lactometers;

head

cleaning tapes [recording];

lenses; correcting lenses [optics]; optical

lenses; optical condensers; sounding lines; electricity conduits; measuring spoons; magnifying glasses [optics]; thread counters; magnets; decorative
magnets; close-up lenses; crash test dummies; resuscitation mannequins [teaching apparatus]; mouse [computer peripheral]; pressure gauges; divers' masks;
solderers'

helmets; protective masks;

materials

for

electricity

mains

[wires, cables]; voting machines; money counting

and

sorting machines;

material

testing instruments and machines; furniture especially made for laboratories; megaphones; portable media players; diaphragms [acoustics]; diaphragms for
scientific apparatus;

metal

detectors for industrial

or

military

metronomes; rules

purposes;

[measuring

instruments]; carpenters' rules;

dressmakers'

apparatus; mechanisms for counter-operated apparatus; coin-operated mechanisms for television sets; shutter
releases [photography]; micrometers; microprocessors; microscopes; microtomes; microphones; modems; lightning conductors [rods]; monitors [computer
measures;

mechanisms for

hardware];

monitors

medical

purposes;

coin-operated

[computer programs];

knee-pads

for

terminals

[electricity]; junction

workers; headphones;

sleeves for electric

surveyors' levels;

sound

cables;

teeth

protectors; temperature

recording carriers; magnetic

data

indicator

media; optical

data

labels,

not for

media; socks,

electrically heated; computer software, recorded; sheaths for electric cables; identification sheaths for electric wires; weighing machines; punched card
machines for offices; life saving apparatus and equipment; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; objectives [lenses] [optics]; lenses for

astrophotography; egg-candlers;
clothing

for

fire

protection against fire;

extinguishers;

asbestos

electrified fences; limiters

clothing

for

[electricity]; clothing

protection against fire; clothing especially

for

protection against accidents,

made for

laboratories;

ozonisers

irradiation and fire;

[ozonators]; octants;
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[optics]; eyeglasses;
transmitters

pocket translators;

[telecommunication]; telephone transmitters; transmitters of electronic signals; switches, electric; periscopes; gloves for divers; gloves for protection

against accidents; gloves

against X-rays

for protection

tables

pipettes; pyrometers; planimeters; plane
disc

cassette

players;

polarimeters; fire

sound

players;

pumps;

for industrial purposes; asbestos

recording strips; X-ray films,

gloves for protection against accidents;

for batteries; wafers for

[surveying instruments]; plates

exposed;

films,

exposed;

furnaces for

integrated circuits; printed

laboratory use;

circuit boards;

compact

life-saving rafts; laboratory trays; semi-conductors;

measuring glassware; life belts; fuses; circuit breakers; converters, electric; telerupters; food analysis apparatus; diagnostic

apparatus, not for medical purposes; distance recording apparatus; distance measuring apparatus; speed measuring apparatus [photography]; appliances for

measuring the thickness of leather; apparatus for measuring the thickness of skins; speed checking apparatus for vehicles; teaching apparatus; time
recording apparatus; hemline markers; apparatus and instruments for astronomy; surveying apparatus and instruments; weighing apparatus and instruments;
nautical
and

and

apparatus

and

instruments; navigational instruments; optical apparatus

instruments; measuring apparatus; measuring devices, electric;

boiler

instruments; apparatus

control

and instruments for

physics; chemistry apparatus
naval

instruments; meteorological instruments;

signalling apparatus;

observation instruments; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; satellite navigational apparatus; regulating apparatus, electric; precision

measuring apparatus; audio- and video-receivers; prisms [optics]; printers for use with computers; retorts' stands; apparatus for changing record player
needles; drainers for use in photography; cleaning apparatus for sound recording discs; fire beaters; telescopic sights for firearms; test tubes; pressure
indicator

for

plugs

[programs], recorded; computer

recorded; record players;

[electricity];
systems
for

control

for fire

fuse

valves; magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; wires, electric; conductors, electric; copper wire, insulated;

computer programmes

[central processing units]; rods for

processors

frames for

photographic transparencies;

vehicles; stage lighting regulators; light

dimmers

screens

for

[downloadable software]; computer operating

programs

diviners; electronic publications,

water

radar apparatus; masts for wireless aerials;

panels [electricity];

protection;

software; computer

game

transmitting

wire;

programs,

distribution consoles

downloadable;

[telecommunication]; radios; vehicle radios; sprinkler

sets

photoengraving; walkie-talkies; voltage surge protectors; voltage regulators

[regulators], electric; light regulators [dimmers], electric; speed regulators

for record

players;

cell

switches [electricity]; washing trays [photography]; marking gauges [joinery]; time switches, automatic; relays, electric; safety restraints, other than for

X-ray photographs,

vehicle seats and sports equipment;

other than for medical purposes; rheostats; respirators for filtering air; respiratory masks, other than

for artificial

respiration; retorts; refractometers; refractors; grids for batteries; speaking tubes; horns for loudspeakers; saccharometers; optical fibers [fibres]
[light conducting filaments]; traffic-light apparatus [signalling devices]; dog whistles; signalling whistles; sextants; inductors [electricity]; safety nets; nets
for

protection against accidents;

fire

connections

cards]; smartphones;

luminous

alarms; signals,

for electric

or

mechanical; sirens;

lines; couplings, electric;

scanners

[data processing equipment]; integrated

[electricity];

connectors

resistances, electric; spectrograph apparatus; spectroscopes; speed indicators; alcoholmeters; satellites

personal
personal

use

circuit cards

for scientific purposes;

protection devices for

teaching apparatus; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle lenses; anti-glare glasses; optical glass;
for photographic apparatus; stroboscopes; fire boats; sulfitometers; bags adapted for laptops; drying racks

stands

stereos; stereoscopes;

[sandglasses]; taximeters;

ear

kilometer recorders

for

vehicles;

revolution

counters; abacuses;

plugs for divers; tachometers; television apparatus; telegraphs [apparatus]; telescopes; teleprompters; teleprinters;

cordless telephones; theodolites; thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for vehicles; crucibles [laboratory]; tone

players; totalizators;
breakdown

transistors [electronic];

warning triangles; triodes;

tubes not for medical purposes;

ray

level

water

gauges;

horizontal];

mercury

transponders; protractors [measuring instruments];

starter cables for motors;

theft

discharge tubes, electric,

loss

other than for

indicators; light-emitting electronic pointers; slope

for record

arms

[electricity]; step-up transformers;

transformers

lighting; capillary tubes;

neon

signs;

automatic indicators of low pressure in vehicle tires

telephone receivers; gauges; quantity indicators;

indicators; electric

vehicle

Pitot tubes; X-

[tyres]; gasoline

indicators; levels [instruments for determining the

levels; spirit levels; urinometers; amplifiers; particle accelerators; electric installations for the

baby monitors; steering apparatus, automatic,
recorders; protection devices against X-rays,
apparatus;

[smart

locating instruments; lighting ballasts;

audiovisual

against accidents;

[photography]; spherometers; integrated circuits; printed circuits; counters; parking meters;
egg timers

sound

sonars;

remote control of industrial

operations;

for vehicles;
not

for

balancing apparatus; video recorders; sound reproduction apparatus; invoicing machines; tape
medical purposes; railway traffic safety appliances; data processing apparatus; oxygen transvasing

film

prevention installations, electric;

for

cutting apparatus; drying apparatus

character

photographic prints; optical

readers; centering

apparatus for photographic transparencies; dosage dispensers; battery chargers; chargers for electric batteries; acoustic [sound] alarms; sounding apparatus
and machines; editing appliances for cinematographic films; cathodic anti-corrosion apparatus; couplers [data processing equipment]; anti-theft warning

apparatus; computer peripheral devices; anti-interference devices [electricity]; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; acoustic couplers; alarms; fog
signals, non-explosive; whistle alarms; adding machines; readers [data processing equipment]; heat regulating apparatus; photocopiers [photographic,
bar code

electrostatic, thermic];

software

readers; computer

applications, downloadable;

downloadable

tones for mobile

ring

phones;

files; downloadable music files; animated cartoons; filters [photography]; filters for respiratory masks; filters for ultraviolet
flash

drives; magic lanterns; optical lamps; signal lanterns;

darkrooms

chromatography

eyeglass

apparatus

cases;
for

spectacle

containers for

cases;

laboratory use; chronographs

[photography]; glazing apparatus for photographic prints; shutters [photography];

microscope slides;

[time recording

made for

especially

cases

apparatus];

photographic apparatus

laboratory centrifuges; eyeglass chains; spectacle chains;

chips [integrated circuits]; jigs [measuring instruments]; pedometers; meteorological balloons; electrified rails for mounting spot lights; asbestos
firemen; fire hose; protective helmets for sports; cell phone straps; eyeglass cords; spectacle cords; tripods for
screens

containers

and instruments;

[measuring instruments]; frequency meters; time clocks [time recording devices]; Petri dishes; sleeves for laptops; fire blankets;

compasses

[electricity];

image

photography; USB

[photography]; photometers; flash-bulbs [photography]; digital photo frames; enlarging apparatus [photography]; photovoltaic cells;

for contact lenses;

cyclotrons;

cameras

downloadable

rays, for

[photography];

workmen's

protective face-shields; projection

screens;

radiology

screens

cameras;

screens

for

switchboards; distribution boards

for industrial purposes; fluorescent screens;

exposure meters [light meters]; ducts [electricity]; galvanic cells; epidiascopes; ergometers; armatures [electricity].
Klass
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shades;

steam

and

machines; drying apparatus

accumulators;

drying apparatus

and

baths [vessels]; bath tubs for sitz baths; waffle irons, electric; fans
use;

heated

roasting spits; refrigerating display cabinets;

burners;

extractor hoods for

gas

burners;

kitchens;

burners for

gas

condensers,

or

non-electric; bed

for

washrooms;

towers for

distillation

vehicles;
fruit

display cabinets;
parts

incandescent

warmers;

of

apparatus;

roasters;

water

structural

purifying apparatus

plates

for

fans [parts of

ovens;

heaters;

water

air-conditioning installations];

and

coolers

machines;

for

furnaces;

water

heaters [apparatus];

water

spa

electric fans for personal

flushing installations;

air

machines; acetylene generators; hydrants; burners; acetylene burners; petrol

burners; oxyhydrogen burners; laboratory burners;

pocket

desiccating apparatus;

ionization apparatus for the treatment of air

distillation; bidets; boilers, other than parts of machines; bath tubs;

[air-conditioning];

other than

lamps; germicidal burners;

hot water bottles; footwarmers, electric

for

installations; freezers; drying apparatus;

expansion tanks for central heating installations; flushing tanks; refining

reheaters;

defrosters

deodorising apparatus; tanning apparatus [sun beds];
hand

roasters; beverage cooling apparatus;

refrigerating apparatus

heat

accumulators;

bath apparatus; disinfectant apparatus; air

warmers;

warming

pans;

oil

burners;

alcohol

burners;

grills [cooking appliances]; lampshade holders; stills;

showers; refrigerating containers; gas lighters; lighters; friction lighters for igniting gas; chimney blowers; coils [parts of distilling, heating or cooling
installations]; furnace ash boxes; evaporators; torches for lighting; shower cubicles [enclosures (Am.)]; Turkish bath cabinets, portable; heating apparatus;
air

refrigerating chambers; fireplaces, domestic; chimney flues; pressure cooking saucepans, electric;
controlling valves

in

valves

for

steam

heating installations;

level

tanks; thermostatic valves [parts of heating installations]; electrically heated carpets; light bulbs; light bulbs, electric; solar thermal

collectors [heating]; distillation columns; furnace grates; ventilation hoods; ventilation hoods for laboratories; lamp globes; air conditioning apparatus; air
conditioners for vehicles; gas boilers;

[faucets];

mixer taps for water

laundry room boilers; heating boilers; coffee machines, electric; taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; taps
pipes; forges, portable; lava rocks for use in barbecue grills; electric lights for Christmas trees; acetylene flares; safety

lamps; gas lamps; curling lamps; germicidal lamps
vehicles;

arc

lamps; laboratory lamps;

oil

lamps;

for

purifying air; lamps

ultraviolet

ray

lamps,

bread baking machines; watering machines for agricultural purposes;

fittings;

bath

lighting; heating filaments, electric;
fittings; loading apparatus

for

for directional
for medical

anti-splash

kiln furniture

of

automobiles; light

miners'

lamps;

tap nozzles; heat pumps;

luminous house numbers; stoves;

furnaces;

signals

purposes;

electric

bulbs

for directional

signals

for

lamps; chandeliers; barbecues;

disposable sterilization pouches; footmuffs, electrically heated; heaters for baths;

heaters for heating irons; immersion heaters; brackets for gas burners;
filaments for

not

[supports];

sauna

heating apparatus

bath

for

filaments for electric lamps; magnesium

defrosting

windows of vehicles; hot air bath

installations; refrigerating appliances

and

installations; blankets,
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steamers; lamp reflectors;

vehicle

lamp mantles; sockets for electric lights; coffee percolators, electric;
microwave

[cooking apparatus]; microwave

ovens

laboratory use;

urinals

cushions

not

deodorising apparatus,

for

steam

other than

boilers,

[heating apparatus]; bakers'

of

parts

machines; pasteurisers;

ovens; hot air ovens; kitchen ranges

[ovens];

for industrial purposes; incinerators; kilns; solar furnaces; dental ovens; furnaces, other than for
for

[sanitary fixtures]; feeding apparatus

aquarium heaters; aquarium lights; heating
apparatus;

ovens

reflectors; hearths;

stoves

hot

heating boilers; heating plates; cookers;
not

[pads], electric,

personal use; apparatus

for

for

medical

food

dehydrating

plates; heaters, electric,

purposes; clean chambers

not

waste; fumigation apparatus,

scrubbing apparatus; oil-scrubbing apparatus; glue-heating appliances; forage drying apparatus;

for

feeding bottles;
water

[sanitary installations];
for

medical

intake

purposes;

gas

filtering apparatus; air purifying apparatus and

water

machines; ice machines and apparatus; cooling appliances and installations; cooking apparatus and installations; lighting apparatus and installations;

sanitary apparatus and installations; cooking rings; lighting apparatus for vehicles; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; heating apparatus for
solid, liquid or gaseous fuels; heating apparatus, electric; hot air apparatus; steam facial apparatus [saunas]; safety accessories for water or gas apparatus
and
for

and

pipes; regulating
water

accessories for

safety

gas

accessories for water

apparatus; regulating

apparatus; regulating and safety accessories

for

pipes; roasting jacks; plate

gas

or

gas

and

apparatus
electric

warmers;

pipes; regulating

devices for automobiles [lamp fittings]; anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]; rotisseries; radiator caps;
radiators

[heating];

central

heating radiators; radiators, electric; sinks;

diffusers; nuclear reactors; heat regenerators; pressure
cookers

vehicles; pressure

[autoclaves], electric;

gas

disinfectant

for

and

safety

accessories

making yogurt;

anti-dazzle

diving lights; washers for

water taps;

appliances

dispensers for toilets; drip irrigation emitters [irrigation fittings]; light
street lamps; ceiling lights; toilet seats; lighting installations for air

tanks; roasters; lamps;

water

scrubbers

[parts

of

gas

installations]; lamp glasses; sterilizers;

dryers; laundry dryers, electric; hair dryers; malt roasters; tobacco roasters; heat exchangers,

not parts of

water

sterilizers;

air

sterilisers;

air

machines; bread toasters; discharge tubes, electric,

for lighting; lamp chimneys; luminous tubes for lighting; pipes [parts of sanitary installations]; flues for heating boilers; boiler pipes [tubes] for heating

[water-closets];

installations; toilets

toilets, portable; humidifiers for central heating radiators;

wash-hand

basins

[parts

of

sanitary installations];

toilet

bowls; water conduits installations; bath installations; bath plumbing fixtures; air conditioning installations; desalination plants; installations for processing
nuclear

fuel

and nuclear

moderating material; watering installations, automatic; cooling

cooling installations; cooling installations for tobacco;
water distribution

ventilation

water

installations

for

water; cooling

purification installations; purification installations for

installations; air filtering installations; swimming pool chlorinating apparatus; ventilation

[air-conditioning]

installations

sewage; steam

[air-conditioning]

for

liquids;

milk

generating installations;

installations and apparatus;

installations for vehicles; water

softening apparatus and installations; cooling installations and machines; heating installations;
heating installations; polymerisation installations; water supply installations; flare stacks for use in the oil industry; ash

heaters for vehicles; hot water

conveyor installations, automatic; whirlpool-jet apparatus; air cooling apparatus; aquarium filtration apparatus; cooking utensils, electric; flares; headlights
for

automobiles;

vehicle

headlights;

filters for air

filters for

conditioning;

for

drinking water; lights

automobiles; bicycle lights; motorcycle lights; lights

vehicles; pocket torches, electric; lanterns for lighting; Chinese lanterns; fountains; ornamental fountains; deep fryers, electric; fittings, shaped, for
oven
fittings made of fireclay; bread-making machines; refrigerators; chromatography apparatus
[heating]; refrigerating cabinets; ice boxes; fuel economizers; carbon for arc lamps; heating elements.

Klass

13:

Acetyl-nitrocellulose;

primings [fuses]; fuses for explosives, for
hammers for

rifles;

platforms; artillery

in mines; cartridge cases;

[cannons];

noise-suppressors

detonating

automatic firearm ammunition

carriages [artillery];

gun
guns

purposes; kettles,

electric; dampers

ammunition; ammunition for firearms; explosives; ammonium nitrate explosives; pyrophoric substances;

use

mirrors for guns and rifles; breeches of firearms;

hunting; sighting

for industrial

for

ovens;

motorized

weapons;

for guns; hand grenades; detonators; dynamite; lead shot for

caps other than toys; rifles; hammers for guns and rifles; hammers for guns;

belts; gunstocks;

firearms; hunting firearms;

side

mortars

[firearms];

mines

[firearms]; tear-gas

arms

[explosives]; Bengal lights; firing

weapons;

cartridge pouches; cartridges;

explosive cartridges; firecrackers; guncotton; pistols [arms]; air pistols [weapons]; flare pistols; explosive powders; gunpowder; powder horns; shoulder
straps for weapons; sights, other than telescopic sights, for artillery; sights, other than telescopic sights, for firearms; machine guns; cannons; rocket
launchers; signal rockets; revolvers; belts adapted for ammunition; guns [weapons]; harpoon guns [weapons]; detonating plugs; fog signals, explosive;
trigger guards

for

guns

pyrotechnic products;

and

rifles; projectiles [weapons];

explosives; trunnions for heavy
Klass
bracelets

shells

[projectiles];

ballistic

missiles;

rockets

[projectiles];

sprays

for

defense purposes;

personal

barrels; tanks [weapons]; torpedoes; cartridge loading apparatus; apparatus for filling cartridge belts; fireworks; fuses for

gun

detonating fuses for explosives; cleaning brushes for firearms.

weapons; gun cases;

14: Agates; diamonds; amulets [jewellery, jewelry (Am.)]; anchors [clock- and watchmaking]; barrels [clock- and watchmaking];

[jewellery, jewelry

(Am.)];

watch

bands;

charms

[jewellery, jewelry

(Am.)];

key rings [trinkets

fobs];

or

brooches

[jewellery, jewelry

(Am.)];

alarm clocks; pins [jewellery, jewelry (Am.)]; ornamental pins; tie pins; beads for making jewelry; pearls made of ambroid [pressed amber]; busts of

precious metal; jet, unwrought or semi-wrought; pearls [jewellery, jewelry (Am.)]; copper tokens;
precious metal; gold, unwrought or beaten; cloisonné jewellery [jewelry (Am.)]; ivory jewelry; works

clips;

of art of

cuff links; clasps for jewelry; badges of
precious metal; jewelry; jewelry of yellow

amber; iridium; precious stones; semi-precious stones; spun

necklaces

boxes of

[clock- and watchmaking]; medals;

precious metal;

watch

precious metals, unwrought

or

cases

silver [silver wire];
[parts of watches]; clock cases; pendulums

tie

semi-wrought;

movements

[jewellery, jewelry (Am.)]; rings [jewellery, jewelry (Am.)];
lockets

[jewellery, jewelry (Am.)];

for clocks and watches; clockworks; coins; gold thread [jewellery, jewelry (Am.)]; threads of

precious metal [jewellery, jewelry (Am.)]; silver thread; olivine [gems]; peridot; osmium; palladium; platinum [metal]; chronometric instruments; watch

springs; rhodium; ruthenium; stopwatches; silver, unwrought

or

beaten; earrings; ingots of precious metals; alloys of precious metal;

of

statues

precious

metal; figurines [statuettes] of precious metal; watch glasses; paste jewellery [costume jewelry (Am.)]; clock hands; watch hands; ornaments [jewellery,

jewelry

(Am.)];

shoe

of

ornaments

hat

precious metal;

ornaments

of

precious metal;

of

ornaments

boxes

jet; presentation

for

watches; chronographs

[watches]; chronometers; chronoscopes; chains [jewellery, jewelry (Am.)]; watch chains; dials [clock- and watchmaking]; atomic clocks; watches; sundials;
clocks and watches, electric; control clocks [master clocks]; clocks; wristwatches; jewelry boxes; spinel [precious stones].

Klass 16: Fountain

pens;

aquarelles; albums; almanacs; document laminators for office

use;

mimeograph apparatus and machines; atlases;

posters; paper bows; table linen of paper; tickets; forms, printed; announcement cards [stationery]; note books; pads [stationery]; drawing pads; loose-leaf

binders; wristbands for the retention of writing instruments; pamphlets; booklets;
paper for

radiograms; electrocardiograph paper;
luminous

parchment paper; writing paper;
blotters; newsletters;

rollers

cardboard; sewing patterns;

for

paper sheets

perfumed

or

[stationery]; waxed

not; wood

pulp

paper; paper for

paper; carbon paper;

recording machines;

copying

[stationery];

paper

paper; Xuan paper for Chinese painting and calligraphy; toilet paper; wrapping paper; filter paper; paper;

typewriters;

newspapers;

drawer liners of paper,

house

painters' rollers; composing sticks; modelling

wax,

not

for dental

purposes;

of

signboards

paper

or

electrotypes; hectographs; modelling clay; terrestrial globes; drawing sets; engravings; slate pencils; pencil leads;

document holders [stationery]; pencil holders; chalk

holders; holders for checkbooks [cheque books]; holders for stamps [seals]; diagrams; engraving

plates; writing slates; blackboards; galley racks [printing]; drawing boards; advertisement boards of paper or cardboard; duplicators; punches [office
requisites]; cream containers of paper; magazines [periodicals]; money clips; tags for index cards; pen clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles
for

drawing purposes; periodicals; printed publications; paper

combs; drawing instruments; calendars; tracing
stones;

ink stones [ink reservoirs]; pencils;

paper;

shredders for office use;

tracing cloth; tracing patterns;

graphic representations;
gums

credit card

[adhesives] for stationery

or

imprinters, non-electric; graining
household purposes; lithographic

pencil lead holders; charcoal pencils; pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures], framed

or

unframed; wood pulp board [stationery]; cardboard; hat boxes of cardboard; files [office requisites]; cards; index cards [stationery]; geographical maps;
paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; trading cards other than for games; perforated cards for Jacquard looms; catalogues; spools
for

inking ribbons;

purposes;

covers

of paper for flower

isinglass for stationery

household purposes;

or

pots; paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; glue

household purposes;

gluten [glue] for stationery

or

paper;

paint

boxes [articles for

use

in school];

correcting

ribbons; typewriter ribbons; gummed tape [stationery]; adhesive bands for stationery

purposes;

inking

household purposes;

for

stationery

ribbons

drawing rulers;

for

computer printers; adhesive tapes for stationery

square

rulers; flyers; absorbent sheets of paper

or

or

fluids [office
or

requisites];

household purposes;

household

purposes;

or

household

starch paste [adhesive] for stationery

printing blocks; books; manifolds [stationery]; comic books; drawing pins; cigar bands; envelopes [stationery];

[seals]; boxes of cardboard

ribbons;

or

stencils

[stationery];

cases

or

for stamps

French curves; paper

correcting tapes [office requisites]; inking

self-adhesive

tapes for stationery

plastic for foodstuff packaging; humidity control sheets of paper

foodstuff packaging; viscose sheets for wrapping; sheets ofreclaimed cellulose for wrapping; plastic bubble packs for wrapping

or

or

or

household

plastic for

packaging; steel letters;

type [numerals and letters]; lithographs; paint trays; architects' models; postage stamps; plastics for modelling; graphic prints; modelling materials;
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materials

teaching

for

[except apparatus]; sealing compounds

adhesives

stationery purposes;

for

[glues]

stationery

or

household purposes;

material; packaging material made of starches; filtering materials [paper]; addressing machines; pencil sharpening machines, electric
bookbinding apparatus and machines [office equipment]; typewriters, electric
for

tailors' chalk;

lithography; writing chalk;

hand-rests

plastics; painters' easels;
requisites];

cords for

for

or

or
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bookbinding
non-electric;

non-electric; folders [stationery]; franking machines for office

marking chalk; bags [envelopes, pouches]

of paper

painters; printing sets, portable [office requisites];

or

bibs

bookbinding; paper knives [cutters] [office requisites]; numbering apparatus;

for

plastics,

of paper;

bottle

stickers

envelopes

use; chalk

of paper

packaging; garbage bags

or

of

[stationery]; finger-stalls [office

of cardboard

or

paper; sealing wafers;

[stationery]; passport holders; plastic cling film, extensible, for palletization; embroidery designs [patterns]; handwriting specimens for copying;

covers

oleographs; musical greeting cards; greeting cards; postcards; etchings; conical

bags; bags for microwave cooking; palettes for painters; ink sticks;

paper

pantographs [drawing instruments]; folders for papers; papier mâché; pastels [crayons]; modelling paste; pen cases; bookbindings; pen wipers; office
perforators; pens [office requisites]; nibs of gold; nibs; steel pens; drawing pens; song books; seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; address plates for
handkerchiefs

addressing machines;

bookends; stamp stands;

of paper;

for beer

mats

film for

plastic

glasses;

stands

for

desk

wrapping;
and

pens

letter

mats;

for

trays; trays

and

sorting

coasters

counting money;

of paper;

pencils; photograph stands; inking pads; stamp pads; binding strips [bookbinding];

towels of paper; inking sheets for document reproducing machines; inking sheets for duplicators; bookbinding cloth; gummed cloth for stationery purposes;

printers' blankets, not of textile; portraits; paperweights; writing cases [sets]; inkstands; office requisites, except furniture; writing materials; writing
instruments; drawing materials; school supplies [stationery]; adhesive tape dispensers [office requisites]; hand labelling appliances; printed matter;
lithographic

works of

erasers; elastic bands for offices; drawing T-

[stationery]; tissues of paper for removing make-up; face towels of paper; table napkins of paper;

pens

mats of paper; tablemats of paper; tablecloths of paper; paper

place

rubber

art; prospectuses; printed timetables; ledgers [books]; printers' reglets; indexes;

graphic reproductions; penholders; marking

squares;

clasps; document files [stationery];

scrapers

[erasers] for offices; paper-clips; staples for

offices; erasing products; biological samples for use in microscopy [teaching materials]; histological sections for teaching purposes; steatite [tailor's chalk];
writing

board erasers;

frames

composing

wax; arithmetical tables;

[printing]; sealing
electric

bookbinding; stationery; pencil sharpeners,

[office requisites]; moisteners for gummed surfaces [office requisites]; drawing
paper;

placards

of paper

non-electric; transparencies [stationery];

or

squares; chart

cardboard; writing

or

stencil

cardboard

plates;

fabrics for

drawing books;

or

tubes;

pointers, non-electronic; bottle

Indian

moisteners

inks;

of cardboard

wrappers

envelope sealing machines, for offices; sealing machines for offices; vignetting apparatus; apparatus for mounting photographs; stapling

or

presses

[office requisites]; manuals [handbooks]; figurines [statuettes] of papier mâché; paper coffee filters; flags of paper; silver paper; molds for modelling clays
[artists' materials]; photo-engravings; photographs [printed]; stencil cases; canvas for painting; chromolithographs [chromos]; chromos; compasses for
drawing;

numbers

balls

shields;

for

watercolor

[type];

ball-point

[engravings]; labels,

[watercolour]

cabinets for

pens;

for

saucers

ink

artists; correcting

[heliography]; ink; inkwells; blueprints; rosaries; stencils; erasing
address

stationery [office requisites]; printing type;

stamps; stamps [seals]; shields

[paper seals]; prints

not of textile.

Klass 21: Indoor aquaria; tanks [indoor aquaria]; cookie jars; china ornaments; dishes;
busts of

boxes; bottles; demijohns;

earthenware

porcelain, ceramic,

glass;

or

vases;

epergnes;

paper

fruit

plates; vegetable dishes;
bird

cups;

candy

saucers; mugs;

baths; baby baths, portable; plungers

for

clearing blocked drains; waffle irons, non-electric; buckets; pails; coolers [ice pails]; buckets made of woven fabrics; whisks, non-electric, for household
purposes;

cooking skewers of metal; cooking pins of metal; towel rails and rings; clothing stretchers; stretchers for clothing; hair for brushes; birdcages;

funnels; carpet beaters [hand instruments]; signboards of porcelain
large-toothed

combs for the
for

deodorising apparatus

combs for

hair;

personal

shaving brush stands; toilet

paper

or

glass;

soap

candle

extinguishers;

abrasive sponges for

cosies;

holders; toothpick holders;

use; sponge

holders;

tea

animals;

dispensers; toilet

scrubbing

skin; sponges

holders; napkin holders;

soap

glue-pots;

flower pots; chamber pots;

the

cruets; decanters;

for household purposes; toilet sponges;

holders for flowers and

plants [flower arranging];

dispensers; ironing boards; cutting boards for the kitchen; bread boards; washing

paper

boards; strainers; smoke absorbers for household purposes; containers for household or kitchen use; kitchen containers; glass jars; heat-insulated
heat-insulated containers for beverages; thermally insulated containers for food; glass flasks [containers]; closures for pot lids; chamois leather

containers;
for

ceramics

cleaning; toothpicks;

for household purposes;

majolica;

works

of art of

grinders, non-electric; cleaning instruments, hand-operated; cabarets [trays]; stew-pans;
cookers], non-electric;

of paper,

not

covers,

electrically heated; glass

bulbs

product],

other than for

building;

beer

[stretchers]; shoe

trees

use; waste paper

coffee

saucepans; mess-tins; cauldrons;

scoops

preparations,

mugs;

tankards;

servers;

rat

mills for domestic purposes,

mosaics of

glass,

not

for

earthenware

glass;

or

brush

kitchen

goods;

[autoclaves], non-electric; autoclaves [pressure

pets; baking mats; polishing leather; hot pots, not

[stretchers]; napkin rings; poultry rings; rings for birds; piggy banks; bread

baskets; feeding troughs; mangers for animals; lunch boxes;
coffee

tea

caddies; washtubs; earthenware
fused

grinders, hand-operated;

silica

[semi-worked

traps; pot lids; aquarium hoods; butter-dish covers; dish covers; cheese-dish covers; buttonhooks;
cans;

fly traps; insect traps; mixing

spoons

[kitchen utensils]; basting

[cooking

spoons

spatulas [kitchen utensils]; butter dishes; material for brush-making; polishing materials for making shiny, except

paper and stone; noodle machines,

hand-operated;
[basins];

[tableware]; pie

trees

percolators, non-electric; coffeepots, non-electric;

pitchers; perfume burners; non-electric portable coldboxes; watering
utensils];

pressure cookers

for flower pots; shaving brushes; cages for household

[receptacles]; boot

baskets, domestic; baskets for domestic

porcelain, ceramic,

building;

hand-operated; polishing

saucepan

scourers

nozzles for watering hose; fitted picnic baskets, including

of

metal;

dishes; toilet

non-electric;

apparatus and machines, for household purposes,

hand-operated; feather-dusters; brooms;
soap

isothermic

boxes;

mouse

confectioners'

bags;

bowls

traps; cooking pot sets; nozzles for watering cans; spouts;

floss for dental purposes;

cases;

pepper mills,

decorating bags [pastry bags];

fiberglass thread,

not for textile use;

cookie

[biscuit] cutters; pastry cutters; sprinklers; syringes for watering flowers and plants; cotton waste for cleaning; wool waste for cleaning; cleaning tow;
chopsticks; cocktail stirrers; pepper pots; gloves for household purposes; polishing gloves; gardening gloves; plates to prevent milk boiling over; dripping
pans; trays for domestic purposes; trays for domestic purposes, of paper; lazy susans; heaters for feeding bottles, non-electric; candelabra [candlesticks];
trivets [table utensils]; coasters, not of paper and other than table linen; grill supports; gridiron supports;
iron stands; egg cups; abrasive pads for kitchen purposes; scouring pads;

painted glassware; tableware,

non-electric; glove stretchers;

porcelain ware; earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils; toilet utensils;
vinegar; make-up removing appliances; spice sets; apparatus for wax-polishing, non-electric; bottle openers, electric

boot

dusting apparatus, non-electric; combs;
bowls;

sugar

jacks;

crumb

electric

cinder sifters [household utensils]; tea strainers; pipettes

ices and iced

making

earthenware

clothes-pegs; glass stoppers; powder compacts; perfume vaporizers; powder puffs;

or

[wine-tasters]; siphon

for household purposes; fruit presses,

drinks; refrigerating bottles;

glass; figurines [statuettes]

material]; opal glass; glass, unworked

glass

tie presses;

trays;

combs; grills [cooking utensils];

sifters

or

of porcelain,

cups

ceramic,

of paper

or

earthenware

laundry;

indoor terrariums

basins

[receptacles];

candle

horns;

rings;

salad

for household purposes; salt cellars;

or

glass; glass

for vehicle windows

vessels of

drinking vessels;

statues of

porcelain, ceramic,

[semi-finished product]; plate glass [raw

semi-worked, except building glass; opaline glass; glass incorporating fine electrical conductors; enamelled glass;

table

plates; disposable

[vivariums]; drinking straws;

gums;

shoe

[tableware]; sieves [household utensils];

plastic; glasses [receptacles]; drinking glasses;

straws for

table

drinking;

plates; graters
cloth for

fiberglass

other than for insulation

for kitchen use;

washing floors;

litter boxes [trays] for pets; urns; aerosol dispensers, not for medical purposes;

cleaning teeth and

tea services

bottles for carbonated water; rolling pins, domestic; steel wool for cleaning;

non-electric,

wool other than for insulation; vitreous silica fibers [fibres], not for textile use;

racks for

[household utensils]; drinking horns;

bowls; beaters, non-electric; services [dishes]; coffee services [tableware]; liqueur sets;

currycombs; blenders, non-electric,
metal for

card holders; knife rests for the table; flat-

other than knives, forks and spoons;

trouser presses; cruet sets for oil and
and

menu

drinking troughs; powdered glass for decoration; pottery; pots; cooking pots;

insulating flasks;

cloths for

or

textile use; soup bowls;

indoor terrariums

cleaning; dusting

cloths

drying
[plant cultivation];

[rags];

wax-polishing appliances, non-electric, for shoes;

furniture

dusters;

water apparatus for

electric devices for attracting and killing insects; watering devices; utensils for household purposes; kitchen utensils; cooking

utensils, non-electric; strainers for household purposes; coffee filters, non-electric; flasks; hip flasks; drinking bottles for sports; molds [kitchen utensils];
cake molds [moulds]; ice cube molds [moulds]; cookery molds [moulds]; deep fryers, non-electric; comb cases; bread bins; fly swatters; teapots; kettles,
non-electric; cups; garlic presses [kitchen utensils]; ironing
spatulas; corkscrews,

electric and

non-electric;

board covers,

animal bristles

shaped;

tea

infusers; glass bowls; mops; mop wringers;

[brushware]; pig bristles; dishwashing brushes;

lamp-glass brushes; horse brushes; scrubbing brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric; carpet

sweepers;

handled; toilet brushes; electric brushes, except parts of machines; brushes; eyebrow brushes; nail brushes;
towels; dustbins;

window-boxes;

boxes of

brushes for

cocktail

cleaning

brushes for footwear;

nest eggs,

shakers;

tanks

and

cosmetic

containers;

tar-brushes, long

artificial; boxes for dispensing

paper

glass.

Klass 24: Frieze [cloth]; velvet; household linen; diapered linen; bath linen, except clothing; bed linen; table linen,

not of paper;

buckram;

KAUBAMÄRGILEHT
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table runners;

fustian; sleeping bag liners; felt; gauze [cloth]; damask; jersey [fabric];
plastic;

curtains; zephyr [cloth]; banners;

net

for tapestry

canvas

or

for textile use; filtering materials of textile; wall hangings of textile;
moleskin [fabric];
hat

[textile];

mattress covers; bed

pillowcases;

linings,

of textile, in the

or

blankets of

of paper; furniture

covers

door

textile; cloth;

bed

curtains;

napkins of textile; mosquito nets; calico; oilcloth for

covers]; tick [linen]; lingerie fabric; fabric, impervious
rayon fabric;

clothes;

elastic

woven

embroidery;

chenille

fabric; printed

calico

fabric of imitation animal

material; fabric;

[fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth];

haircloth

knitted

covers

of

plastic;

[textile];

not of paper;

towels

of

eiderdowns

place mats,

not of

cloth; taffeta [cloth]; ticks [mattress

jute fabric; fabric for footwear; ramie fabric; esparto fabric;
upholstery fabrics; hemp fabric; lining fabric for shoes;

cotton

fabric;

cheese

[sackcloth];

for cushions; fitted toilet lid

covers

sheets

linen cloth;

application by heat;

cloth; bunting;

skins;

not of paper; billiard

tablecloths; tablecloths,

as

gases, for aeronautical balloons;

to

for textile use; adhesive fabric for

fiberglass fabrics,

traced cloth for

use

[table linen]; linings

coasters

coverings

[down coverlets]; bath mitts; shrouds; glass cloths [towels]; cloths for removing make-up; face towels of textile; tablemats,
paper; table

or

coverings of textile; fabrics

textile fabrics; plastic material [substitute for fabrics]; textile material;

non-woven

blankets; brocades; handkerchiefs of textile; travelling rugs [lap robes];

stationery; printers'

curtains of textile

plastic;

crepon; furniture

[fabric];

crepe

curtain holders of textile material; bed covers; bed

piece;

other than for

textile; hemp cloth; gummed cloth,

shower curtains of textile

drugget;

embroidery; bolting cloth;

of fabric;

fabrics;

silk fabrics for

marabouts

cloth;

woollen

printing patterns;

[cloth]; tulle; flags,

not

of

cloth;

flannel

paper;

[loose] for furniture; pillow shams; cheviots [cloth];

covers

silk [cloth]; labels of cloth.

Klass

25: Wimples;

bandanas

[neckerchiefs]; underwear; sweat-absorbent underwear; berets; overalls; boas [necklets];

teddies

[undergarments];

boots; ski boots; boots for sports; breeches for wear; trousers; football boots; brassieres; collars [clothing]; detachable collars; shirt yokes; veils [clothing];
gabardines [clothing]; galoshes; neckties; ascots; leggings [leg warmers]; gaiters; boot

corselets; jerseys [clothing]; vests; sports jerseys; hosiery;

uppers;

heels; boxer shorts; hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for clothing; neck scarfs [mufflers]; visors [headwear]; cap peaks; tights; slips
[undergarments];
beach

combinations

wet suits for

[clothing];
stuff

clothes; jackets [clothing];

water-skiing; bodices [lingerie];

corsets

[underclothing]; suits; bathing suits; masquerade costumes;
short-sleeve

jackets [clothing]; fishing vests; leggings [trousers]; liveries; camisoles; sports singlets; cuffs;

mantillas; coats; sleep masks; furs [clothing]; mittens; miters [hats]; muffs [clothing]; footmuffs,

shirts;

electrically heated; heelpieces for footwear; bibs,

not

not

[clothing]; socks; beach shoes; sports shoes; footwear; paper clothing; outerclothing; ready-made clothing; motorists'
clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; clothing of imitations of leather; clothing of leather; uniforms; clothing; fittings of metal for footwear;
of paper;

fur stoles;

muffs

ear

ski

maniples; overcoats; panties; parkas; pelerines; gloves [clothing];

gloves; pajamas (Am.); bathing trunks;

shirt

fronts; scarfs; pocket squares; dresses;

waterproof clothing; headbands [clothing]; garters; sock suspenders; stocking suspenders; ready-made linings [parts of clothing]; dress shields; soles for
footwear; braces for clothing [suspenders]; lace boots; ponchos; girdles; belts [clothing];

money belts

[clothing]; layettes [clothing]; non-slipping devices

for footwear;

heelpieces for stockings; welts for footwear; chasubles; shirts; wooden shoes; sandals; bath sandals; jumper dresses; saris; sarongs; sweaters;
pullovers; jumpers [pullovers]; footwear uppers; inner soles; bath slippers; togas; knitwear [clothing]; underpants; gymnastic shoes; slippers; shoes; skull
caps;

turbans;

[clothing];

for

headgear

stockings; shawls;

trouser straps;

Klass 26:
jewellery [jewelry

[clothing]; tee-shirts; dressing gowns;

wear; aprons

[headwear];

caps

hats

paper

pelisses; esparto shoes

shower

[clothing];
or

caps;

other than for

beads,

robes; top

hats; tips

sashes for

caps;

wear;

for

studs

footwear; stockings;
for

football

sweat-absorbent
babies'

boots; hats;

pants

sandals; skirts; petticoats; skorts.

Appliqués [haberdashery]; fringes; mica spangles;

(Am.)];

bath

bathing

shoe eyelets; false beards; brooches

wreaths of artificial

making jewelry;

flowers;

reins for

edgings; artificial garlands; darning lasts; expanding bands for holding sleeves; frills [lacework];

[clothing accessories]; pins, other than
false

guiding children;

trouser

hair;

human

hair;

lace for

clips for cyclists; hair barrettes; hair slides; heat

adhesive patches for repairing textile articles; blouse fasteners; shoe fasteners; fastenings for clothing; fastenings for suspenders; belt clasps; hook and pile

fastening tapes; zippers; zippers
saddlers' needles;

needles;

for

bags; badges

shoemakers' needles;

decorative articles for the

except thread;

hair;

for wear, not of

precious metal; competitors' numbers;

heat adhesive

patches

for decoration of textile articles

embroidery; silver embroidery; bobbins for retaining embroidery floss
boxes;

tresses of hair; false

elastic ribbons;

letters for

sewing thimbles;

skirt

hems; hooks [haberdashery]; crochet needles;

marking linen;

flounces;

ostrich feathers

accessories];

or

numerals for

bows for the

for

[clothing accessories]; eyelets

for

rug

hair

clothing;

lace

combing machines; binding

trimmings; embroidery; haberdashery,

[haberdashery]; edgings

for

wool [not parts of machines]; tassels [haberdashery];

clothing; braids; gold

snap

fasteners; sewing

hooks; hooks for corsets; shoe hooks; ribbons [haberdashery]; prize ribbons;

numerals

marking linen;

hair; spangles

needles for wool

boxes for needles;

sewing needles; darning needles; needles;

or

letters for

marking linen;
feathers

curling papers; wigs;

clothing; picot [lace];

whalebones

tinsels

for corsets; hair

for

[trimmings

[clothing accessories];

clothing]; toupees;

birds' feathers

bands; brassards; tapes

[clothing

for curtain

headings; shoulder pads for clothing; pin cushions; needle cushions; top-knots [pompoms]; hair curlers, other than hand implements; buckles [clothing
accessories]; shoe buckles; buttons; ornamental novelty badges [buttons]; artificial plants;
cords for

[passementerie]; knitting needles;
precious metal;
bodkins;

hair

false

moustaches;

extensions;

shoe

festoons

laces;

rimming,

for

[embroidery];

cords for

clothing;

clothing;

artificial

woollen

rosettes [haberdashery]; frills for clothing;
precious metal; trimmings for clothing; hat

shoe ornaments, not of

fruit;

laces;

needle cases; artificial

hair

pins;

hair

flowers;

curling pins;

shuttles for

collar

hair nets; chenille
ornaments, not of
hair

making fishing nets;

coloring caps;

supports.

Klass 28: Arcade video game machines; video game machines; gaming machines for gambling; amusement machines, automatic and coinoperated; toy vehicles; swimming pools [play articles]; trampolines; novelties for parties, dances [party favors, favours]; scratch cards for playing lottery
games; starting blocks for sports; bodyboards; skating boots with skates attached; dolls' feeding bottles; stationary exercise bicycles; creels [fishing traps];

shuttlecocks; spinning tops [toys]; dumb-bells; jigsaw puzzles; punching bags; bite

[fishing tackle]; hang gliders; flying discs [toys]; discuses for

sensors

sports; dolls' houses; dominoes; swimming kick boards; surfboards; spring boards [sports articles]; skateboards; sailboards; chessboards; checkerboards;

darts; Christmas
pets;

stuffed

trees of

synthetic material;

toys; plush toys;

mobiles

bladders of balls for games; rosin used

cups for dice;

swimming jackets;

ascenders

[toys]; practical jokes [novelties]; parlor games;
by athletes; edges

swings; skittles; skittles [games]; billiard

cues;

of

[mountaineering equipment]; kites; toy dolls; toys

board games;

skis; bingo cards; playing cards; fairground

in-line

ski

for

dolls' beds; roulette wheels; fish hooks;

bindings;

archery; skis; waterskis;
masks;

masts

for

surf skis;

sailboards;

ball

mah-jong;

ride

apparatus;

reels for

fishing; rocking horses;

golf clubs; hockey sticks; seal skins [coverings for skis]; bells for Christmas trees; dolls'

for game consoles; confetti; explosive bonbons [Christmas crackers]; ice skates; roller skates;

wax

building

for skis;

blocks

[toys]; dolls; flippers

hunting game calls; puppets;

pitching machines; teddy bears;

chalk for billiard

lines for

fishing; gut

gloves

games; dolls'

clothes; fencing

weapons;

fishing;

electronic targets; toy
cues; targets;

bows for

masks; fencing

scale model kits

models;

cue

[toys];

tips; elbow guards

twirling batons; paragliders; pachinkos; baseball gloves; boxing gloves; golf gloves;

for games;

[toys]; rattles

batting gloves [accessories for games]; fencing gauntlets; piñatas; toy pistols; air pistols [toys]; percussion caps [toys]; caps for pistols
[playthings]; horseshoe games; candle holders for Christmas trees; Christmas tree stands; sole coverings for skis; water wings; floats for

fishing; portable games with liquid crystal displays; swimming belts; decoys
soap bubbles

for

hunting

or

fishing;

scent lures for

hunting

or

sleds

fishing; archery implements;

[toys]; divot repair tools [golf accessories]; billiard markers; protective paddings [parts of sports suits]; rackets; surfboard leashes; harness for

sailboards; weight lifting belts [sports articles]; sling shots [sports articles]; rollers for stationary exercise bicycles; harpoon

[toys];

for

masks; masks [playthings]; theatrical

scale model vehicles; kite reels; balls for games; artificial fishing bait; billiard table cushions; knee guards [sports articles]; billiard

[sports articles]; backgammon

rooms; controllers

roller skates; dice; paintball guns [sports apparatus];

swimming;

carnival

for domestic

ring games; games; building games; kaleidoscopes;

[sports articles]; bob-sleighs; butterfly nets; landing

nets for

anglers;

nets for

guns

skis; slot machines [gaming machines]; appliances for gymnastics; quoits; bar-bells; climbers' harness; fishing tackle; artificial

snowshoes; snowboards; clay pigeon traps;
bags; golf bags, with

or

billiard

tables; coin-operated

billiard

tables;

tables for table

bags especially designed

paintball guns] [sports apparatus];
screens

tennis; strings

for

snow

rackets; gut

for Christmas trees;
for

rackets;

cricket

for Christmas trees, except illumination articles and confectionery; tennis ball throwing

apparatus; conjuring apparatus; apparatus for games; bowling apparatus and machinery; toy figures;

camouflage

scooters

without wheels; slides [playthings]; radio-controlled toy vehicles; body-building apparatus; machines for physical exercises; men's

athletic supporters [sports articles]; rods for fishing; ornaments

foosball tables;

[sports articles];

sports; tennis nets; bite indicators [fishing tackle]; scrapers for

snow

for skis and surfboards; marbles for games; billiard balls;

globes;

chess

games;

checkers

[sports articles]; chest expanders [exercisers].

[games]; poles

for

counters

[discs] for games; chips for gambling;

playing balls; play balloons; paintballs [ammunition

pole vaulting;

paper party

hats;

shin

for

guards [sports articles];
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

75772

avaldatud: 2017/29

1332290

02.12.2016

13.06.2016

(320)

on

5/2018

R201700177

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

KAUBAMÄRGILEHT

andmed:

(330)

KZ

(540)

Omanik: Tovarischestvo

(730)

s

ogranitchennoi

Mikroraion Mamyr 4, d. 190, Auezovskii

otvetstvennost'u "SOPHARMA KAZAKHSTAN"

raion,

050036

ALMATY,

KZ

(511)11-2017Klass 3:Perfumery.
Klass 5:Dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental

Klass 10:Artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

Z.458269

(320)

registreering

on

avaldatud: 2017/06

1333595
R201700204
23.12.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

wax.

suture materials.

andmed:

24.06.2016

PL

(330)

(540)

CITOPLAST
Omanik: SOPHARMA WARSZAWA

(730)

Aleje

Jerozolimskie

(511)11-2017Klass
perfumery,

essential

136,

SPÓLKA

PL-02-305 Warszawa

Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

(Warsaw),

PL

3: Bleaching preparations and other substances for laundry
oils, cosmetics,

hair

use;

cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;

Klass 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
medical
dental

or

wax;

veterinary use;

food for

babies; dietary supplements

disinfectants; preparations

for

for humans and

destroying vermin, fungicides,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(320)

purposes;

material for

dietetic food and substances adapted

dressings;

materials for

stopping

the

for

teeth,

eyes;

registreering

orthopedic articles;

on

suture

materials.

avaldatud: 2017/08

1333596

(111)

Z.458270

animals; plasters,

herbicides.

KlaSS 10: Veterinary apparatus and instruments, artificial limbs,

(310)

soaps;

dentifrices.

lotions;

R201700205
23.12.2016
andmed:

24.06.2016

(330)

PL

(540)

SANPLAST
(730)

Omanik: SOPHARMA WARSZAWA

Aleje

SPÓLKA

Jerozolimskie 136, PL-02-305 Warszawa

(511)11-2017Klass

3: Bleaching preparations

Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

(Warsaw),

and other substances for

PL

laundry use;

abrasive

preparations; perfumery,

essential

oils, cosmetics,

hair

EESTI

lotions;

KAUBAMÄRGILEHT
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dentifrices.

Klass
medical

5/2018

or

dental wax;

5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted

veterinary

use; food for

disinfectants; preparations

Klass

10:

for

babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, material for dressings; materials for stopping the teeth,
for

destroying vermin, fungicides,
dental

Surgical, medical,

and

herbicides.

veterinary apparatus

and

instruments,

artificial

limbs, eyes

and

teeth; orthopedic articles;

suture

materials.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

20161523

avaldatud: 2017/08

1335960

10.01.2017

andmed:

21.07.2016

(320)

on

R201700256

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

BY

(330)

(540)

(730)

Omanik: Obshchestvo

s

ogranichennoy otvetstvennostyu "Upravlyayushchaya kompaniya kholdinga Belorusskaya

kozhevenno-obuvnaya kompaniya
d. 85,

prospekt Frunze,

(511)11-2017Klass

"Marko"

210033 g. Vitebsk, BY

9:Shoes for protection against accidents, irradiation and fire.

Klass 25: Half-boots; boots for sport; galoshes; footwear included in this class; lace boots; wooden shoes; sandals; boots; shoes.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2016 0903

avaldatud: 2017/10

1337761

12.10.2016
andmed:

14.04.2016

(320)

on

R201700290

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(330)

LT

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Akcinė bendrovė "Kauno
H. ir O.

Minkovskių

(511) 11-2017 Klass
strengthening
livestock;

oranž, valge.

animal

31:

g.

grūdai"

LT-46550

63,

Kaunas,

forage; rape

fish meal for animal

cake

for

cattle; maize;

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
4280476

(320)

linseed

for pets; livestock fattening preparations; cattle food; forage; stall food for animals;
for

animal

consumption;

linseed

meal

consumption.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(310)

LT

Animal foodstuffs; pet food; beverages

registreering

1338119
R201700297
13.12.2016
andmed:

15.06.2016

(330)

FR

on

avaldatud: 2017/12

for

animal

consumption;

mash for

fattening

88
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5/2018

(540)

GRIPPER
(730)

Omanik: Cello Plastic Products Private Ltd, Société de droit indien

C-1/701 G-1/701 G-2/702
(511) 11-2017 Klass

7th

calendars; printing products; bookbinding

pamphlets;

boxes for

floor,

material; photographs;

storing drafting compasses;

ink

cartridges

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

4280206

(320)

self-stick

printing type; printing blocks; printing sheets;

IN
notes; paper sheets; notebooks;

magazines [periodicals]; catalogs;

for pens.

registreering

on

avaldatud: 2017/12

1340872
R201700356
13.12.2016
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

Corporate Park Goregaon East, Mumbai 400063,

Lotus

16: Writing inks; chalks; slate boards for writing; writing and drawing pads; removable

15.06.2016

(330)

FR

(540)

SLIMO
(730)

Omanik: Cello Plastic Products Private

Ltd,

C-1/701 G-1/701 G-2/702 7th floor, Lotus

(511)11-2017Klass 16:Writing

and

drawing implements

Société de droit indien

Corporate

and their

Park

Goregaon East,

Mumbai 400063, IN

refills; pens; ballpoint pens; pen nibs, pens

for

writing,

fountain pens,

for

stationery

or

household purposes; and

stationery; correcting fluids; correcting tapes; correcting
paintbrushes;

pen cases; paper,

for office use; adhesive

particularly glues

pens;

eraser

pens;

tapes

writing

for

board

stationery
erasers;

or

household purposes;

artists'

cardboard; writing and drawing blocks and pads; removable self-stick notes;

bookbinding material; typewriters
storing compasses.

and office

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

adhesives
for

materials; pastels;

sheets; notebooks; printing products;

requisites (except furniture); printing type; printing blocks; printing sheets; envelopes [stationery];

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

document

correcting products

materials, modeling

paper

for pens;

tips

pencils; pencil sharpeners; pencil lead holders; color pencils; staples; writing and coloring felt-tip pens, aquarelles; marking pens [stationery];
markers [highlighting pens]; writing inks; ink cartridges; pencil leads; chalks; drawing rulers; compasses for drawing; slate boards for writing;

boxes for

avaldatud: 2017/14

1340994

R201700358
16.02.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, kollane.

(730)

Omanik: Rosneft Oil

Sofiyskaya nab., 26/1,

(511)11-2017Klass
for making and

Company
RU-115035 Moscow, RU

19:Asphalt; concrete; bitumen; binding

coating roads; paving slabs,

material for road

not of metal; cement

Klass 35: Commercial information and advice for

repair;

bituminous

products

slabs; asphalt paving; paving blocks,

consumers

for

building;

road

not of metal; luminous

coating materials;

paving blocks;

[consumer advice shop]; advertising; online advertising

on a

materials

macadam.

computer network;

sales promotion for others; wholesale services for bitumen; auctioneering; demonstration of goods; import-export agencies; organization of exhibitions for
commercial

or

advertising

Klass

purposes.

39: Hauling, including

tanker truck transport;

ferry-boat

transport; barge transport; boat transport; railway transport; marine transport;

river transport; porterage; stevedoring; wrapping and storage of goods.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreering

1340996
R201700359

on

avaldatud: 2017/14

EESTI

(151)

KAUBAMÄRGILEHT

Rahvusvah reg

5/2018

89

16.02.2017

kuup

(540)

must, kollane.

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Rosneft Oil

Company

Sofiyskaya nab., 26/1,

RU-115035

(511)11-2017Klass 19:Asphalt;

Moscow, RU

concrete; bitumen;

material for road

binding

repair;

bituminous

products

for building; road

coating materials;

materials

for making and coating roads; paving slabs, not of metal; cement slabs; asphalt paving; paving blocks, not of metal; luminous paving blocks; macadam.

Klass 35: Commercial information and advice for
sales

promotion

commercial

or

for

others;

advertising

wholesale services for

consumers

[consumer advice shop]; advertising; online advertising

bitumen; auctioneering;

demonstration of

on a

computer network;

goods; import-export agencies; organization

of exhibitions for

purposes.

Klass 39: Hauling, including tanker truck transport; ferry-boat transport; barge transport; boat transport; railway transport; marine transport;
river

transport; porterage; stevedoring; wrapping

and

storage

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

of

goods.

registreering

avaldatud: 2017/14

1341393
R201700373
11.12.2015

(300) Konventsiooniprioriteedi

andmed:

4-2015-503205

(320)

(591)

Värvide loetelu:

roosa.

(730)

Omanik:

Brands International Pte. Ltd.

(310)

on

11.06.2015

(330)

PH

(540)

Happy

14 Robinson

(511)10-2015Klass
assistance

advertising

Road,

in the selection of
for

#03-03 Far East Finance

Building, Singapore 048545,

35:The provision of information and advice in relation
goods; promotion

services

others; advertising, marketing, promotion,

through provision
endorsement

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

and

to retail

of

sponsored

links to third

publicity services;

registreering

on

SG

services; business management consultancy; provision of advice and
party websites; advertising

distribution of

and business

services;

samples.

avaldatud: 2017/15

1343638

nr

R201700441

14.02.2017

(540)

(730)

Omanik: Anhui

Jianghuai

No.
176 Dongliu

Road, Hefei

(511)11-2017Klass

12:

Automobile

City,

Electric vehicles; vehicles

coaches; waggons; automobile tires [tyres].

Co.,

Ltd.

Anhui Province, CN
for locomotion

by land, air,

water

or

rail; cars; automobile chassis; fork lift trucks; lorries; motor

90

EESTI

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

TN/T/2016/1383

on

5/2018

avaldatud: 2017/17

1347007

R201700502
11.08.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

KAUBAMÄRGILEHT

(320)

andmed:

28.06.2016

(330)

TN

(540)

(591)

Värvide loetelu: värviline märk.

(730)

Omanik: COFICAB TUNISIE SA
40 Rue du 18 Janvier

1952,

1001

Tunis,

(511)11-2017Klass 9:Electric, telecommunication,
special electric wiring harnesses, for all

uses; electric

TN

automotive and

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

TN/T/2016/1382

cables and wires; cable accessories, cords of any kind, cable reels and drums;

registreering

on

connectors.

avaldatud: 2017/20

1347008

nr

R201700503
11.08.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

special

wiring, electric cords and electric

(320)

andmed:

28.06.2016

(330)

TN

(540)

(591)

Värvide loetelu: värviline märk.

(730)

Omanik: COFICAB TUNISIE SA
40 Rue du 18 Janvier

(511)11-2017Klass 9:Electric,

1952,

1001

Tunis,

TN

telecommunication, automotive and

special electric wiring harnesses, for all

uses; electric

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

571396

(320)

special

cables and wires; cable accessories, cords of any kind, cable reels and drums;

wiring, electric cords and electric

registreering

on

connectors.

avaldatud: 2017/20

1349078
R201700551

24.10.2016
andmed:

11.10.2016

(330)

PT

(540)

SUBERTECH
(730)

Omanik: AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.
Rua do

Ribeirinho, N°202, P-4536-907

S. PAIO DE

OLEIROS,

PT

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(511)11-2017Klass

5/2018

91

19:Floors and tiles made of cork; floors and tiles made of composition cork; paved floors made of cork, compressed cork

or a

cork

mixture.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700660

(151)

Rahvusvah reg

kuup

06.10.2016

avaldatud: 2017/21

on

1353438

(540)

(730)

Omanik: EVYAP

Ayazağa

SABUN

YAĞ GLİSERİN SANAYİ

Cendere Yolu No.10, Levent

İstanbul,

TİCARET ANONİM

VE

ŞİRKETİ

TR

(511)11-2017Klass
removers,
deodorants

3:Bleaching and cleaning preparations, detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes, stain
perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants for personal use and animals; perfumery; cosmetics; fragrances for personal use (including the
for

personal

and

preparations, mouth washes,

animals

use); soaps;

dental

care

preparations,

not

Klass 8: Tools and apparatus included in this class for personal beauty
manicure and

for

medical

purposes;

dentifrices,

denture

polishes,

tooth

whitening

not for medical purposes.
care

use; tools and apparatus included in this class for

shaving, epilation,

pedicure.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700663

(151)

Rahvusvah reg

kuup

23.09.2016

on

avaldatud: 2017/25

1353631

(540)

(730)

Omanik: CHRISTIAN DIOR COUTURE

30,

avenue

(511)11-2017Klass
goods,
retail

Montaigne,

pens, umbrellas,

sale of leather

F-75008 Paris, FR

35:Presentation of products

on

any media and communication media for the retail sale of leather

glassware, porcelain, household linen, clothing

items and footwear,

enabling

consumers

goods, jewelry, timepieces, optical goods, pens, umbrellas, glassware, porcelain,

sales proposing leather goods, jewelry, timepieces, optical goods, pens,

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700664

(151)

Rahvusvah reg

kuup

08.12.2016

nr

1353634

household

purchase

linen, clothing

those

items and

goods

in stores;

footwear;

online

umbrellas, glassware, porcelain, household linen, clothing items and footwear;

outdoor advertising; shop window dressing; retail sale of utensils and receptacles for household

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

goods, jewelry, timepieces, optical

to view and

on

or

kitchen use, fabrics and textile products.

avaldatud: 2017/25

92

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

LINK & GO
Omanik: AKKA RESEARCH

(730)

9-11

rue

Montalivet, F-75008 PARIS,

(511) 11-2017 Klass

FR

9: Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, storing and controlling electricity and energy;

electronic control units; computers; electric batteries and capacitors; satellite navigation apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-board computers];
remote control

software

apparatus; automatic steering devices for vehicles; hands-free kits for telephones; magnetic identity cards; kilometer recorders for vehicles;
downloadable electronic publications; electric batteries; electric cells (batteries); solar batteries; automatic indicators of low

[recorded programs];

pressure in vehicle tires; apparatus for charging electric accumulators; electric batteries; photovoltaic cells; solar batteries;
components in connection with photovoltaic modals (solar

Klass 12: Vehicles; electric vehicles; hybrid vehicles; apparatus for locomotion by land, air
motor vehicles

components,

and

parts

motors

and

for motor vehicles

included in this

other than for land

engines

consumer

electric and electronic

panels).
class,

vehicles,

with the

electric

exception

locks,

electric

of metal locks

or

water; motors and engines for land vehicles;

(non-electric)

speed indicators,

devices for

and metal

registration plates, engine

heating, air-conditioning

and

lighting,

non-electric non-metal locks, non-metal registration plates; tires for automobiles; bicycles; bicycles; cycle cars; tricycles; delivery tricycles; scooters

[vehicles]; electric bicycles.
Klass 42:

Technical

sites and other

(development)
advice

resources

available

on

provided by engineers relating

development

of new

project studies,

to vehicles and all

products, especially
means

light vehicles;

in the field of

technical research for the

of

development

new

products

in the field of

light

light vehicles; computer services, namely creation (programming) of information indexes,
of data banks and databases; computer programming services; design

computer networks; design (development)

of computer programs; technical

field of vehicles and all

of

project studies, design

vehicles; industrial design; engineering services

technical research and

means

of

engineering relating

transport; professional consulting

in the field of vehicles and all

of

means

transport;

material

to vehicles and all

in automotive

means

engineering;

of transport; technical

technical research into the

testing services; engineering

work and

expertise

in the

of transport (work of engineers).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/25

1353708

nr

R201700665

10.04.2017

(540)

SINC
(730)

Omanik: Nuheara IP

Pty Ltd

122 Grosvenor Rd, MT LAWLEY WA

(511)11-2017Klass

9:

Headphones;

aforementioned software for

use

in

earphones

calculating sine

6050,

(other
or

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

hearing aids

for

the

deaf);

computer software;

application

software;

none

of the

sinc.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

AU

than

registreering

on

avaldatud: 2017/25

1353828
R201700669
10.04.2017

(540)

(730)

Omanik: ZHEJIANG TIANYAN HOLDING

Chengjiang

(511)11-2017Klass

Industrial Area, Huangyan

19:Framework for building,

CO.,

District,

not of

metal;

LTD

Taizhou

water-pipes,

City, Zhejiang Province,
not of metal;

water-pipe

valves,

CN
not of metal

or

plastic; branching pipes,

of metal; rigid pipes, not of metal, for building; building materials, not of metal; drain pipes, not of metal; drain traps [valves], not of metal

penstock pipes,

not of metal;

plastic

ducts used in construction.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/25

or

not

plastic;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

5/2018

1353868

nr

R201700670
12.04.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

701123

(320)

93

andmed:

(330)

01.11.2016

CH

(540)

IRU
Omanik: International Road

(730)

Transport

Union

Chemin de la Voie-Creuse 16, CH-1202 Genève, CH

(511)11-2017Klass

39: Transport; packaging

and

storage

of

goods;

vehicle

towing;

vehicle

information; road traffic management and control; services provided by consultants relating
merchandise in transit

(transport information);

advice

on

land vehicles for third

parties;

travel

rental;

to

organization; escorting

of

transport; advisory services relating

information and advice

concerning

or

relating

travelers;

to the

traffic

tracking

of

to all the aforesaid

services.

Klass 41: Education; training; entertainment services; organization of competitions (education
cultural

or

conducting

educational

of seminars; education and

Klass

42:

Certification

and

organization

purposes;

conducting

of

training services; publication services; provision

services, namely

authentication

or

training workshops, colloquiums,

and verification

of electronic

of standards

entertainment); organization

conferences and

publications

and

of

congresses;

of exhibitions for

organization

and

online.

compliance

with standards in

the

field

of road

transport; development and testing of standards, best practices, certification criteria and certification guidelines in the field ofroad transport.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

on avaldatud:

2017/25

1353889

R201700671
27.09.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

302016000069957

(320)

andmed:
05.07.2016

(330)

IT

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, helesinine, punane, oranž, hall.

(730)

Omanik: ROTO-CART spa
Via Mussa, 30

(511)11-2017Klass

-

Z.I., I-35017 PIOMBINO DESE (PD), IT

16:Paper, namely

toilet paper,

tissues, paper napkins.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700673

(151)

Rahvusvah reg

kuup

24.03.2017

on

avaldatud: 2017/25

1353935

nr

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: värviline märk.

Omanik: TOYPA

Kadiköy

MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Caddebostan Mah.

(511) 11-2017 Klass 28: Games and
hunting and fishing; Christmas

Bağdat

Cad.

Birgen İş

Mrk. No:226 Kat:1 D:6,

toys; gymnastic and sporting articles

trees of artificial

material,

not included

İstanbul,

in other classes;

ornaments for Christmas trees, artificial

snow

TR

fishing tackle,

artificial

fishing bait, decoys

for

for Christmas trees, rattles (playthings), novelties

94

for

EESTI

novelties for dances

parties,

Klass

fishing tackle, artificial fishing bait, decoys
Christmas
those

trees,

goods,

rattles

(playthings),

such services

may

be

for the benefit of

for hunting and

novelties for

provided by

dances

parties,

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

of

others,

fishing,

a

variety

of

goods, namely,

games and toys,

gymnastic

and

sporting

Christmas trees ofartificial material, ornaments for Christmas trees, artificial
customers to

(party favors), paper party hats, enabling

retail stores, wholesale

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

5/2018

hats.

[party favors], paper party

35: The bringing together,

KAUBAMÄRGILEHT

outlets, by

registreering

means

on

of electronic media

or

through

conveniently

mail order

view and

articles
snow

-

for

purchase

catalogues.

avaldatud: 2017/25

1353992
R201700674

14.12.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

20302716

(320)

14.06.2016

CN

(330)

(540)

(730)

Omanik: XIAMEN PROSUN TRADING

CO.,

LTD.

FLOOR 10TH, NO.1 NANTOU ROAD, SIMING DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN, CN

(511)11-2017Klass

9: Optical glasses; anti-glare glasses; spectacle lenses; eyeglass frames; pince-nez;

contact lenses;

spectacle frames; spectacle

cases;

sunglasses.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

30 2016 023 398.9

on

avaldatud: 2017/25

1354304

nr

R201700675

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

15.02.2017
andmed:

(320)

(330)

15.08.2016

DE

(540)

MINICOMPACTA
(730)

Omanik: KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Strasse 9, 67227 Frankenthal, DE

(511)11-2017Klass

7: Pumps; motors, not for land vehicles; pressure regulators (parts of machines); valves (parts of machines); control mechanisms for

machines; sewage lifting plants; replacement parts for pumps and

motors.

Klass 9: Electric and electronic switching, measuring, controlling, regulating, testing, checking (supervision), alarm and monitoring apparatus
including associated software and bus systems; electric and electronic apparatus and installations for
data

exchange; electric cables and leads; electric and
monitoring; fire-extinguishing and sprinkler installations.
Klass

electronic

sensors;

11: Water supply installations; sanitary installations;

remote

sewage

purification installations; taps

pipes.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

701396

(320)

registreering

1354483
R201700676
24.04.2017
andmed:

01.11.2016

(330)

CH

(540)

TIR
(730)

Omanik: International Road

Transport

Union

Chemin de la Voie-Creuse 16, CH-1202 Genève, CH

control,

remote

operation, data storage and

apparatus and installations for data and signal transmission; software for

on

avaldatud: 2017/25

for water

supply; regulatory fittings

for water

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(511)11-2017Klass

5/2018

95

39: Transport; packaging and storage of goods; vehicle towing; vehicle rental; travel organization; escorting of travelers; traffic

information; road traffic management and control; services provided by consultants relating
merchandise in transit

(transport information);

advice

on

land vehicles for third

parties;

advisory services relating

to transport;

information and advice

concerning

relating

or

to the

tracking of

to all the aforesaid

services.

Klass 41: Education; training; entertainment services; organization of competitions (education
cultural

educational

or

conducting

organization

purposes;

of seminars; education and

42:

Klass

Certification

and

of

conducting

of electronic

training services; publication services; provision

services, namely

authentication

or

and verification

of standards

of

congresses;

organization

and

online.

publications

and

of exhibitions for

entertainment); organization

conferences and

training workshops, colloquiums,

with standards in

compliance

the

field

of road

transport; development and testing of standards, best practices, certification criteria and certification guidelines in the field ofroad transport.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/25

1354572

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R201700677
16.11.2016

(540)

Omanik: Limited

(730)

Liability Company

69th km of MKAD, build.

(511)11-2017Klass
panelling,

wall

19:Folding doors, not

linings; furrings

building; framework,

not

of

of

metal,

wood;
for

«SVEZA»

RU-143441

17, Putilkovo, Krasnogorsky region,

Moscow

RU

district,

of metal; doors, not of metal; door frames, not of metal; lintels, not of metal; door panels, not of metal; wood

wood for

household

making

building; moldings,

not

of

utensils;
for

metal,

veneer

wood;

moldable

cornices; cornices,

not

of

wood; wood, semi-worked;

metal;

manufactured

wood

pulp

timber; cladding,

board for

not

of

metal,

for building; coatings [building materials]; wood panelling; windows, not of metal; building panels, not of metal; parquet flooring; partitions, not of metal;

planks; slabs, not of metal; slabs, not of metal, for building; wooden floor boards; chipboard;
of metal, for building; compressed slabs of wood dust; plywood; wood veneers.

coated

Klass 20: Furniture; doors for furniture; partitions, wall units of wood for furniture;

chipboard;

veneer

head-rests [furniture];

chipboard; panels, slabs, sheets,

furniture shelves; trestles

not

[furniture];

furniture casters, not of metal; office furniture; school furniture; wood ribbon; furniture slabs of plywood; furniture slabs of wood-chip boards; furniture
slabs of

compressed

wood dust; ply-curve

pieces

for furniture.

Klass 35: Computerized file management;
organization

inquiries;

of exhibitions

business

for commercial

or

efficiency expert services;

import-export agency services;

commercial

cost

price analysis;

advertising
document

information

purposes;

tax

advertising

space;

services;

agency

business

auctioneering;

issuance of

business investigations;

reproduction; accounting; transcription

management assistance; business management consultancy; personnel

professional business consultancy;

rental of

demonstration of goods;

of communications;

information; compilation

management consultancy; compilation

of

opinion polling;

statistics;

cost

market studies;

commercial

of information into

preparation; typing; public relations; dissemination of advertising matter; drawing

payroll preparation; business management assistance [in the development of projects, plans,

advertising materials;

business appraisals; business

or

industrial

computer databases;

of statements of accounts;

up

estimates]; economic forecasting; advertising; radio

advertising; television advertising; publishing of advertising texts; business intermediary services in the field of product sales; secretarial services;
photocopying; personnel recruitment; employment agencies; systemization of information into computer databases; business management of performing
artists;

distribution of

samples; publication

of

publicity texts;

shorthand; organization of trade fairs for commercial

or

accounts

advertising

Klass 40:Woodworking; sawing; planing [on the

supervision;

purposes; sales

saw

dissemination

of

advertising

matter

by

mail

[booklets, brochures];

promotion for others.

machines]; providing information relating

to

woodworking; wood

waste

treatment

[transformation].
Klass 42: Industrial design; quality control; technological consultancy [excluding business

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700678

(151)

Rahvusvah reg

kuup

06.12.2016

on

matters].

avaldatud: 2017/25

1354597

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Euro Games
"Maritsa" Str. 4,

(511)11-2017Klass

9:

of sound

or

Technology

punane, pruun,

valge, roheline, heleroheline,

must.

Ltd.

"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151 Sofia,

BG

Photographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking, supervision apparatus

instruments for conducting,

reproduction

helekollane, oranž,

switching, transporting, accumulating, regulating

images; magnetic

data carriers,

and

controlling

recording discs; coin-operated

and

instruments; apparatus

electricity; apparatus for recording,

mechanisms for

vending machines;

cash

transmission

and
or

registers, calculating

96

EESTI

data

machines,

and

processing equipment

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

535590

not included in other classes.

are

avaldatud: 2017/25

1354598

01.12.2016
andmed:

30.11.2016

(320)

registreering

on

R201700679

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

5/2018

computers.

Klass 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles, which

(111)

KAUBAMÄRGILEHT

CZ

(330)

(540)

Rediema
Omanik:

(730)

WALMARK,

a.s.

Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec, CZ

(511)11-2017Klass 3:Toiletries,

essential oils and aromatic

and

extracts, perfumery

fragrances,

oral

hygiene preparations, cosmetics, massage gels

other

than for medical purposes, massage oils, ointments for cosmetic use, mineral water sprays for cosmetic purposes,
tissues

impregnated with cosmetics,

cosmetics for

cosmetic

cosmetic

personal use,

preparations for slimming purposes, non-medicated toiletries,

preparations

for

use

as

aids to

essential

slimming,

oils,

aromatics

paper

impregnated cloths for cosmetic use,
hand towels impregnated with cosmetics,
natural oils for cosmetic purposes,

(essential oils],

natural oils for cleaning purposes, mineral oils [cosmetics], oils for cosmetic purposes, oils for toilet purposes, essential oils, ethereal essences, deodorants
and antiperspirants, make-up, soaps and
treatments, medicated soap, medicated

Klass

5: Pharmaceutical

gels, bath preparations, hair removal and shaving preparations, skin

care

preparations, hair preparations and

shampoos, medical toothpastes.

and

parapharmaceutical products, pharmaceuticals -

all

intended for the treatment

and alleviation of

menopausal

symptoms, yeast for pharmaceutical purposes, all except for the treatment (therapy) of dermatological problems and allergies, vitamins and minerals and
trace

elements, nutritional and dietetic preparations and medicines, medicinal syrups,

minerals,

trace

preparations,
confectionery

elements

vitamins
or

and

and

pastilles

of medicinal

multivitamin

tablets

or

or

oils, oils for medical

foodstuffs
minerals

or

or

adapted for medical

or

supplements,

or

nutritional

creams

sugar, food

or

dietetic

or

and

gels

plaster,

gums

mainly of powdered milk

wholesale services and

menopausal symptoms, with the exception of the
and

sanitary preparations

plaster,

or

animal

use

for retail

for humans and animals, nutritional

consumer

treatment

relation to
services

in relation

retail
to

presentation of goods

purposes
or

used

as

presentation

beauty implements

wholesale

food,

retail

services

of

supplements,

antiseptic preparations,

goods

use, nutritional

services

media,

of

products

goods

for retail

for

services in relation to
to

food,

Rahvusvah reg

nr

Rahvusvah reg

jrk

R201700686

(151)

Rahvusvah reg

kuup

06.01.2017

on

(540)

S. COIFMAN
Omanik: INVICTA WATCH COMPANY OF

Hollywood

Klass 14: Watches.

nutritional food

use

or

and

AMERICA,

INC.

dietary supplements and

promotional purposes, presentation

purposes,

retail

or

wholesale

services

treatment of

dermatological

for humans, retail services in

in relation
on

of

wholesale services for

services in relation to dietetic

hygienic implements

avaldatud: 2017/25

1355031

33021, US

as

in the form of instant

personal hygiene, deodorants,

wholesale services in relation to dietetic

fragrancing preparations,

registreering

(210)

(511)11-2017Klass 9:Eyewear.

for

menopausal symptoms, all with the exception of the

relating

to

(111)

FL

use,

for medical use, curative

medicated hand wash.

communication media, for retail purposes, demonstration of goods, presentation of goods

3069 Taft Street,

supplements for medical

products

daily food supplements

absorbent

demonstration

communication

on

for humans, retail

in relation

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

herbs,

vegetable proteins, also with supplements of vitamins

purposes.

(730)

medicinal

of dermatological disorders and allergies; sanitary preparations,

treatment and alleviation of

services in the field of

confectionery,
on

vitamin-enriched

purposes,

wholesale services for veterinary and sanitary preparations and medical supplies, retail

retail services in relation to

toiletries,

elements,

or

information for pharmaceutical and medicines intended for the treatment and alleviation of

disinfectants and

products,

purposes,

pharmaceutical preparations intended for the

preparations,

trace

medicinal

adhesive tapes for medical purposes, curative salts, tinctures for

proteins

communication

or

for

and containing animal substances, food supplements for non-medical

hygiene products, cosmetics, gels, perfumery, personal hygiene preparations,

disorders and allergies, retail

adapted for medical

for medical

goods

media,

teas

containing curative ingredients, dietetic products adapted for medical

feminine
on

herb

herbs, combined preparations of vitamins,

minerals

and ointments for medical use, chemical

court

preparations

supplements for non-medical

containing plant-based substances, dietary supplements
Klass 35: Retail

chewing

preparations,

or

syrups, vitamin and mineral enriched foodstuffs in the form of concentrates, concentrates of protein

separate mixtures, composed

trace elements

or

multi-mineral

purposes, dietetic foodstuffs

use, greases for medical purposes, adhesive

medicinal food

dietetic substances,

capsules

foodstuffs for medical use, salves and

medical purposes, herbal extracts

supplements,

or

and

extract of medicinal

with added vitamins

supplements

minerals

preparations,

gelatine capsules

or

use, dietetic mineral waters and drinks

protein preparations

extracts, food

plant

preparations,
to

wholesale

dietary supplements,

communication media, for retail

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700687

(151)

Rahvusvah reg

kuup

06.12.2016

on

avaldatud: 2017/26

1355038

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, ooker, pruun.

(730)

Omanik: Euro Games
"Maritsa" Str. 4,

(511)11-2017Klass

Technology

Ltd.

"Vranya-Lozen-Triugulnika",

9: Apparatus for recording, transmission

BG-1151

or

Sofia, BG

reproduction

of sound

images; computer

or

software

(recorded), monitors, computer

hardware.

Klass 28:
for

use

Games that

with external

screen or

are

not included in other

classes; gaming machines, automatic and

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

machines for

gambling, adapted

30 2016 031 096

registreering

on

avaldatud: 2017/26

1355063
R201700688
26.04.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

coin-operated; gaming

monitor.

(320)

andmed:

02.11.2016

(330)

DE

(540)

ManFlu
(730)

Omanik: Maria Clementine Martin Klosterfrau

Gereonsmühlengasse 1-11,

(511)11-2017Klass
adapted for medical
teeth, dental

wax;

Vertriebsgesellschaft

mit beschränkter

Haftung

50670 Köln, DE

5: Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances
or

use, food for

veterinary

babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping

disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Klass 29: Meat, fish, poultry and game;

meat extracts;

preserved, frozen,

dried and cooked fruits and

vegetables; jellies, jams, compotes;

eggs;

milk and milk products; edible oils and fats.

Klass 30: Coffee, tea,
confectionery;

edible

ices;

sugar,

cocoa

and artificial coffee; rice; tapioca and

sago;

flour and preparations made from cereals; bread,

honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700690

(151)

Rahvusvah reg

kuup

25.04.2017

on

sauces

(condiments); spices;

pastries and

ice.

avaldatud: 2017/26

1355227

(540)

(730)

Omanik: LAARA ENTERPRISES LIMITED
Suite 1003, Khalid Al Attar Tower, P.O. Box No 71241, Sheikh

(511)11-2017Klass

Zayed Road,

Dubai

5: Fly catching paper; mothproofing paper; deodorants, other than for human beings

or

(AE),

AE

for animals; deodorants for

clothing

and

textiles; insecticides; fly glue; air purifying preparations; preparations for destroying noxious animals; larvae exterminating preparations; fly destroying

preparations;
parasiticides.

vermin

destroying preparations;

insect

repellent incense;

insect repellents;

sanitary towels;

tissues

impregnated

with

pharmaceutical lotions;

98

EESTI

Klass 35: Presentation of goods

communication media, for retail

on

distribution of samples; dissemination of advertising matter; advertising;

advertising; procurement

Services for others

[purchasing goods

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2016735006

on a

and Services for other businesses];

registreering

on

promotion

for others;

publication

of

5/2018

publicity

texts;

Computer network; advertising by mail order; television

outsourcing Services [business assistance].

avaldatud: 2017/26

1355281

nr

R201700691
26.
0.20
6
1

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

purposes; sales

on-line advertising

KAUBAMÄRGILEHT

andmed:

22.09.2016

(320)

RU

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, helesinine.

(730)

Omanik: Sidorenko Vladimir Yurievich
ul. Udaltsova, d. 4, kv. 357, RU-119415 Moscow, RU

(511)11-2017Klass

9:Sound recording discs; audiovisual teaching apparatus; interfaces for computers; computer
programs [downloadable software].

Klass 16: Posters; pictures; document files [stationery]; paintings [pictures], framed
note

or

unframed;

books; pamphlets; pads [stationery]; teaching materials [except apparatus]; catalogues; folders for

booklets; fountain

pens;

newspapers;

papers;

periodicals; loose-leaf binders;

books; printed matter; printed publications;

magazines [periodicals].

Klass 35: Employment

agency

services; business management and organization consultancy; personnel management consultancy; business

management consultancy; business investigations; business organization consultancy; advisory services for business management; marketing research;

computerized

systemization

file

management; professional

business

of information into computer databases;

consultancy; personnel

psychological testing

recruitment;

compilation

for the selection of personnel;

of information

updating

into

computer

databases;

and maintenance of data in computer

databases.

Klass

41: Arranging

arranging and conducting

and

conducting

of symposiums;

of

colloquiums; arranging

arranging and conducting

of

and

conducting

workshops [training];

of conferences;

vocational

arranging

and

conducting

of congresses;

retraining.

Klass 42: Computer programming; computer software design; updating of computer software; rental of computer software; maintenance of
computer software; copying of computer programs; software

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

as a

service [SaaS]; electronic data storage.

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700692

(151)

Rahvusvah reg

kuup

25.04.2017

(540)

1355285

on

avaldatud: 2017/26

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018
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(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: LAARA ENTERPRISES LIMITED
Suite

1003,

(511)11-2017Klass

sinine, kollane,

punane.

Khalid Al Attar Tower, P.O. Box No

5: Deodorants, other than for human beings

71241,

Sheikh

Dubai

Zayed Road,

(AE),

AE

for animals; deodorants for clothing and textiles; air purifying preparations; tissues

or

impregnated with pharmaceutical lotions; sanitary towels.
Klass 35: Presentation of goods
distribution of

samples;

dissemination of

communication media, for retail

on

on-line

advertising matter; advertising;

sales promotion for others; publication of publicity texts;

purposes;

advertising

on a

computer network; advertising by

mail

television

order;

advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; outsourcing services [business assistance].
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700694

(151)

Rahvusvah reg

kuup

29.11.2016

on

avaldatud: 2017/26

1355293

(540)

(730)

Omanik: Oleh

Yuriiovych Polishchuk

Akademika Lazarenka street, 48

(511)11-2017Klass
almanacs;

16:Fountain

calendars

and

guides;

notebooks for

drawing pads;

pens;

A, apartment 100,

Lviv

79026,

UA

addressing machines; address plates for addressing machines; address stamps; watercolours [paintings]; albums;

architects'

for

models; atlases; banknotes; biological samples
bubble

drawing; pamphlets; booklets; plastic

packs

for

wrapping

bookbinding apparatus and machines [office equipment]; composing sticks; signboards of

or

in

use

microscopy [teaching materials]; forms, printed;

packaging;

house

painters' rollers; rollers

for

typewriters;

cardboard; sewing patterns; erasing products; erasing

or

paper

shields; writing board

erasers; modelling wax, not for dental purposes; viscose sheets for wrapping; greeting cards; charcoal pencils; newspapers;
electrotypes; hectographs; geographical maps; shields [paper seals]; hygienic paper; histological sections for teaching purposes; modelling clay; terrestrial

globes;

covers

of paper for

flower

electric

pots; pencil sharpeners,

or

non-electric; pencil sharpening machines,

electric

engraving plates; engravings; graphic representations; graphic reproductions; pencil leads; elastic bands for offices; rubber
advertisement boards of paper

non-electric; printing

or

type; printed publications; graphic prints; prints [engravings]; labels,

books; pads [stationery];

wristbands for the retention

sealing wafers; sealing

wax;

of writing

non-electric;

machines

or

household

for
purposes; pastes

household purposes;

diagrams;

[glues]

for

stationery

stationery

or

or

household

household purposes;
gums

purposes;

starch paste [adhesive] for stationery

or

hand

for offices;

paper;

framed
files

for offices;

envelope sealing machines,

for index

cards; pen clips;

or

moisteners for

tracing cloth; ink

stones

stationery

stationery
or

[ink reservoirs]; office

unframed; pictures; trading cards other than for

[office requisites]; catalogues;

for

[adhesives]

self-adhesive tapes for

or

labelling appliances; binding strips

drawing books; embroidery designs [patterns]; handwriting

or

indexes; newsletters; calendars; tracing

requisites, except furniture; office perforators; stationery; charts; cards; paintings [pictures],
games; wood pulp board [stationery]; cardboard; cardboard tubes; hat boxes of cardboard;
adhesives

of textile;

not

instruments; paper clasps; money clips; tags

gummed surfaces [office requisites]; moisteners [office requisites]; graining combs; writing
specimens for copying; credit card imprinters,

tickets; typewriter keys;

non-electric; drawing sets;

cardboard; clipboards; printed matter; printing sets, portable [office requisites]; printing blocks; typewriters, electric

[bookbinding]; magazines [periodicals]; bookmarkers; sealing
note

or

erasers; bibs of paper;

or

household

manifolds

household purposes;
purposes;

glue

gluten [glue]

[stationery];

for

for

stationery

stationery

or

household purposes; books; bookends; drawing pins; comic books; envelopes [stationery];

conical paper

spools

for

bags; carbon paper; copying paper [stationery]; tracing needles for drawing purposes; boxes of cardboard or paper; cases for stamps [seals];
inking ribbons; chalk for lithography; spray chalk; drawing materials; drawing boards; drawing instruments; drawing squares; French curves;
document laminators

drawing pens; drawing T-squares; printed coupons;
tapes for stationery

or

household purposes; absorbent sheets of paper

or

for office use;

adhesive bands

for

stationery

or

household purposes; adhesive

plastic for foodstuff packaging; humidity control sheets of

paper

or

plastic for

foodstuff packaging; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; flyers; drawing rulers; lithographs; lithographic works of art; lithographic stones; paint

trays; sealing compounds for stationery purposes; modelling materials; packaging material made of starches; bookbinding material; franking machines for
office use;

of paper

bags [envelopes, pouches]

machines; painters' easels;

musical

or

for

plastics,

greeting cards; stuffing

packaging; garbage bags

of paper

or

of paper

cardboard; galley

racks

of

or

plastics; duplicators; mimeograph apparatus

[printing]; composing

frames

teaching materials [except apparatus]; stickers [stationery]; finger-stalls [office requisites]; desk mats; bookbinding cords;
requisites]; folders [stationery]; handkerchiefs of paper; numbering apparatus;

pencils; pencil

covers

[printing];

paper knives

and

waxed paper;

[cutters] [office

[stationery]; passport holders; index cards [stationery]; oleographs;

lead holders; slate

containers of paper;

pencils; bookbindings; etchings; etching needles; printers' blankets, not of textile; bags for microwave cooking; cream
packing [cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; palettes for painters; pantographs [drawing instruments]; paper bows;

paper ribbons; paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; papier mâché; paper sheets [stationery]; electrocardiograph paper; packing
paper;

paper

for

recording machines;

paper

for

radiograms;

modelling paste; boxes for pens; painters' brushes;

pens

wood

pulp

paper;

paper;

document files

[stationery];

[office requisites]; nibs; nibs of gold; parchment

folders

for

papers;

pastels [crayons];

decalcomanias; periodicals;

paper;

pen

wipers;

perforated cards for Jacquard looms; seals [stamps]; sealing stamps; stamp pads; writing chalk; writing materials; writing cases [sets]; writing paper;
writing slates; writing instruments; writing cases [stationery]; writing brushes; handbooks [manuals]; hand-rests for painters; stands for pens and pencils;
photograph stands;

coasters of paper; mats for beer

glasses; stamp stands; place

extensible, for palletization; plastics for modelling; plastic
paper;

announcement

cards [stationery];

paper

cloth for

of paper;

for

stationery

or

drawer liners of paper,

household purposes; rice paper;

marking chalk; adhesive tape dispensers [office requisites]; holders for stamps [seals]; marking
paper; face towels of paper; tissues

books; posters; plans; blueprints; plastic cling film,

song

of cardboard

wrappers

of paper for removing

canvas

paperweights; vignetting apparatus; apparatus

stationery purposes; gummed tape [stationery];

tables; printers' reglets; ledgers [books]; isinglass

mats of paper;

wrapping; bottle

shredders for office use; polymer modelling clay;

postcards; postage stamps; obliterating stamps; flags
requisites]; gummed

film for

make-up;

or

for

perfumed

correcting

pens

paper;

bottle envelopes of cardboard

for painting; bookbinding

or

mounting photographs; punches [office
not; blotters; prospectuses; arithmetical

fluids

[office requisites]; printed timetables;

[stationery]; penholders; towels of

cigar bands; tracing patterns; tablecloths of

or

cloth; portraits;

paper;

paper;

luminous

clips for offices; stapling

presses

[office requisites]; loose-leaf binders; scrapers [erasers] for offices; cabinets for stationery [office requisites];
pens; steatite

[tailor's chalk];

[office requisites]; placards

table linen of paper; table

of paper

or

napkins

cardboard; trays

for

of paper; tablemats of paper; balls for

sorting

and

counting money;

letter

trays;

paper-clips; silver paper; steel letters; steel
ball-point pens; typewriter ribbons; correcting tapes

fabrics for

bookbinding; transparencies [stationery];

100

stencils;

stencils

[stationery];

stencil

plates;

document holders

chalk

[stationery];

in

holders; Indian inks; chart pointers, non-electronic; paint boxes [articles for use
paper;

for

holders; pencil holders;

holders for checkbooks

school]; figurines [statuettes] of papier mâché;

5/2018

[cheque books]; page

paper coffee

filters; filter

filtering materials [paper]; molds for modelling clays [artists' materials]; photo-engravings; photographs [printed]; chromolithographs [chromos];

Xuan paper for Chinese

inking

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

painting

sheets for document

and

calligraphy;

compasses for

numbers

drawing;

reproducing machines; inkwells; inking pads; inking

computer printers; square rulers; chaplets;

stencil cases; tailors'

chalk;

[type];

sheets for

school

artists' watercolor saucers;

duplicators; inkstands;

ink

correcting

ink sticks;

[heliography]; ink;
ribbons

inking ribbons; inking

supplies [stationery]; blackboards; type [numerals

and

letters]; stamps

[seals]; paintbrushes.
Klass 18:Alpenstocks; luggage tags; whips; goldbeaters' skin; card
or

semi-worked;

[harness];

curried

skins;

business

purses; chain mesh purses;

umbrellas;

cat o' nine

card cases; boxes

of vulcanised

cases

[notecases]; valises; trunks [luggage]; attaché

fibre; key cases; vanity cases,

not

fitted;

bits

shopping bags; parts of rubber for stirrups; chamois leather, other than for cleaning

tails; frames for umbrellas

or

parasols; handbag frames; pocket wallets; gut for making

for

cases;

animals

purposes;

sausages; umbrella

leather, unworked
[harness];

bridles

fastenings for saddles;

rings; valves of leather;

walking stick seats; casings, of leather, for plate springs; boxes of leather or leatherboard; hat boxes of leather; butts [parts of hides]; kid; saddle trees;
slings for carrying infants; furniture coverings of leather; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; haversacks; moleskin [imitation of leather];
travelling
clothing

sets

[leatherware]; knee-pads

for pets;

parasols;

for

collars for

horses; reins; muzzles;

leather straps; straps for soldiers'

animals; halters;

equipment; straps

for

skates;

music cases; harness

chin straps, of

horseshoes; pads for horse saddles; suitcases; beach bags; leather leads; travelling trunks; travelling bags;
leather; briefcases;

bags, empty; sling bags
bags [feed bags];

game

covers

leather

trimmings

of leather

net

for

bags

for

shopping;

cases

carrying infants; handbags;

of leather
wheeled

bags [hunting accessories]; bridoons;

or

leatherboard; umbrella

or

shopping bags; garment bags

canes;

harness for

umbrella sticks; saddlecloths for horses; umbrella covers; school bags;

animals;

parasol ribs; bags
for

travel; bags

for

furniture;

[saddlery]; bandoliers;

for horse saddles; horse blankets; girths of

[harness]; randsels [Japanese school satchels]; stirrup leathers; suitcase handles; umbrella handles; walking

traces

backpacks; riding saddles;

fittings;

leather; straps

for sports;

for campers;

harness straps; credit card

cases

stirrups; bags

cane

handles;

for climbers; tool

bags; pouch baby carriers;

[wallets];

horse

nose

collars; fur-skins;

imitation leather; leatherboard; animal skins; cattle skins; leather thread; leather

laces; blinders [harness]; saddlery.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

286653

(320)

on

avaldatud: 2017/26

1355294
R201700695
19.01.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

andmed:

20.07.2016

(330)

IL

(540)

(730)

Omanik: DAFNI HAIR PRODUCTS LTD
11

Hayetzira, Raanana,

(511)11-2017Klass

IL

8:Electric hair straighteners; electric hair straightening irons; electric hand-held hair styling irons.

Klass 21: Electrically heated hair brushes; electric hair combs; electric rotary hair brush for styling
air hair brushes; electric and

non-electric hair straightening

combs and brushes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(310)

286661

(320)

1355295

nr

(300) Konventsiooniprioriteedi

registreering

R201700696
19.01.2017
andmed:

20.07.2016

(330)

IL

on

avaldatud: 2017/26

a

user's

hair; hair brushes; hair combs; hot

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

5/2018

101

(540)

Omanik: DAFNI HAIR PRODUCTS LTD

(730)

11

IL

Hayetzira, Raanana,

(511)11-2017Klass

8:Electric hair straighteners; electric hair straightening irons; electric hand-held hair styling irons.

Klass 21: Electrically heated hair brushes; electric hair combs; electric rotary hair brush for styling

a

user's hair; hair brushes; hair combs; hot

air hair brushes; electric and non-electric hair straightening combs and brushes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700697

(151)

Rahvusvah reg

kuup

21.12.2016

on

avaldatud: 2017/26

1355382

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

valge,

Zakrytoe

d.

Gruzinskij pereulok,

(511)11-2017Klass
aeroplanes;

air

12:

3,

str.

vehicles;

RU-123056

1,

Adhesive rubber

air cushion

bags;

must.

aktsionernoe obshchestvo "R & A Partner

Moscow,

patches for repairing

air

air

pumps;

inner

Consulting"

RU
tubes;

aerial

aeronautical

conveyors;

machines

apparatus,

vehicles; aircraft; ambulances; amphibious airplanes; anti-glare

devices for

and

appliances;

vehicles;

anti-skid

chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; automobile bodies; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods;
automobile tires; axle journals; axles for vehicles; balance weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; barges; baskets adapted for cycles; bicycle

bells; bicycle brakes; bicycle chains; bicycle frames; bicycle handle bars; bicycle pumps; bicycle rims; bicycle spokes; bicycle stands; bicycles; boat hooks;
boats; bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake pads for automobiles; brake segments for vehicles; brake shoes for
brakes

vehicles;
cars;

caps

for

vehicles;

buffers

for

for

railway rolling stock; bumpers

for vehicle petrol tanks; caravans; carriages; cars;

cars

cable transport apparatus and

automobiles;

casting carriages; chairlifts; cigar lighters for automobiles; cleaning trolleys; cleats; clutches for land vehicles;
for land vehicles, other than parts of motors and

components,
cars;

other than for

direction

engines;

indicators for

cranks for

bicycles;

for

signals

fenders for

ships; ferry boats; flanges

for

railway

motors for land

vehicles; ejector

for

hot air

hoods for vehicle

balloons;

vehicles; hydroplanes;

inclined

ways

engines;
for

hoods for

boats;

vehicles;

inner tubes

for

horns for

mine cart wheels; mopeds; motor buses; motor coaches;

vehicles;

bicycles, cycles;

sledges; launches; locomotives; luggage carriers for vehicles; luggage

gear

for

seats for

nets

cars;

hose

handling

carts;

inner tubes for

portholes; propulsion

mechanisms

covers;

pushchair hoods; railway couplings;

control

vehicles,

other than toys;

repair

outfits for inner

funicular railways; rolling stock for railways; rowlocks; rudders; saddle

safety belts for vehicle seats; safety
sculls; seaplanes;
side cars;

spikes

for

seat

covers

ski carriers for cars; ski

tires; spoilers

for

seats for

for vehicles;

lifts; sleeping

vehicles; spoke clips

berths for
for

tubes; reversing

covers

for vehicle seats;

cars;

mounts for

funiculars; funnels for
for vehicle

wheels; hydraulic
for land

circuits

vehicles;

kick

for cycles; motors for land vehicles;

alarms for

for bicycles

or

cycles; pontoons;

vehicles;

rims for vehicle

shock

absorbing springs

sun-blinds

adapted

for

gears for land

wheels; rolling

motorcycles; saddles for bicycles, cycles

ships; ships' hulls;

sprinkling trucks;

for

rearview mirrors; reduction

screws

or

stock for

motorcycles;

[propellers] for ships;

for vehicles;

vehicles; sleeping cars; sleighs; snowmobiles; space vehicles; spare

wheels; sports

dress

vehicles; dredgers;

panniers adapted for cycles; parachutes; pedals

children, for vehicles; scooters; screw-propellers; screw-propellers for boats;

security harness

for

headlight wipers; head-rests

motors

for canoes;

remote

doors

for vehicles; luggage trucks; masts for boats; military vehicles for transport;

paddles

vehicles;

boats;

aircraft; electric vehicles; engine

pneumatic tires; jet engines

motorcycles; motors, electric, for land vehicles;

pushchair

crankcases for land vehicle

boats; delivery tricycles; dining

hub caps; hubs for vehicle

devices for vehicle tires; oars; omnibuses;
land vehicles;

mixing vehicles; connecting rods

davits for

carts;

mudguards; non-skid

for

concrete

steering wheels;

wheel tires; fork lift trucks; freewheels for land vehicles;

locomotives; gear boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for cycles; hand
seats;

for vehicle

covers

vehicles; dirigible balloons; disengaging

guards for bicycles, cycles; driving chains for land vehicles; driving
land vehicles;

for land vehicles;

engines; couplings

cycles; cycle cars; cycle hubs; cycle mudguards; cycle stands;

direction

installations; caissons; camping

for cable transport installations; carts; casings for pneumatic tires; casters for trolleys;

shopping trolleys;

tire covers;
for
spars

automobiles; suspension

ships;

shock absorbers

for vehicles; tailboard lifts; telpher railways; tilt trucks; tilting-carts; timbers [frames] for ships; tipping apparatus, parts of trucks and waggons; tipping
bodies for lorries; tires for vehicle wheels; torque converters for land vehicles; torsion bars for vehicles; traction

engines;

tractors; trailer hitches for

vehicles; trailers; tramcars; transmissions, for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; transmission chains for land vehicles; treads for
retreading tires;

treads

for

vehicles; tricycles; trucks;

tubeless tires

[tyres]

for

bicycles, cycles;

turbines for land

vehicles; undercarriages

for

vehicles;

102

EESTI

upholstery

for

vehicles;

valves for

vehicle

tires; vans;

vehicle

bumpers;

vehicle

chassis;

KAUBAMÄRGILEHT

vehicle covers; vehicle

suspension springs; vehicle wheel spokes; vehicle wheels; vehicles for locomotion by land, air,

water

or

rail;

running boards;
waggons;

vehicle

refrigerated

5/2018

seats;

vehicle

waggons;

water

vehicles; wheelbarrows; wheelchairs; wheels for bicycles, cycles; windows for vehicles; windscreen wipers; windscreens; yachts.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017704179

on

avaldatud: 2017/26

1355392
R201700698
03.03.2017
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(320)

07.02.2017

(330)

RU

(540)

(730)

Omanik: LINN MARKETING INC.

Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize

(511)11-2017Klass

33: Aperitifs; brandy; wine; piquette;

extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

City,

anisette

BZ

[liqueur];

distilled

beverages; bitters; cider;

rice

alcohol;

alcoholic

essences.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

whisky; vodka;

registreering

on avaldatud:

2017/26

1355446

nr

R201700700
16.05.2017

(540)

WITT/KIEFFER
Omanik: Witt/Kieffer Inc.

(730)

Suite 510, 2015

(511)11-2017Klass

35:

Spring Road,

Business

Oak Brook IL 60523, US

management

business

management consulting in the field of

services;

executive search and

placement

consultation

team

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

1355491

nr

R201700701
10.11.2016

(540)

(730)

Omanik: Golub Svitlana Isaakivna
vul.

Bolgarska, 82,

business

kv.

8,

and

leadership development;

organization consulting;

m.

Odesa

65000,

UA

on

business

business succession

services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

in the field of executive

development;

avaldatud: 2017/26

management consulting;

planning;

executive

recruiting

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

Hinda Yuliia

5/2018

103

Stepanivna

vul. Ahronomichna, 127,

Odesa 65000, UA

m.

Shmulevych Vitalii Naumovych
vul. Levanevskoho, 7, kv. 63,

(511) 11-2017 Klass 33: Alcoholic
[mead]; vodka; kirsch;
alcoholic

Odesa 65000, UA

m.

beverages, except beer; aperitifs; wine; brandy; whisky; gin; arak [arrack]; anisette [liqueur]; anise [liqueur]; hydromel

perry; cocktails; curacao;

beverages containing fruit; bitters;

liqueurs; peppermint liqueurs;

nira

alcoholic

[sugarcane-based

distilled

beverages; pre-mixed alcoholic beverages,

beverage];

piquette;

rice

other than

beer-based;

alcohol; rum; sake; cider; spirits [beverages];

alcoholic extracts; alcoholic essences; fruit extracts, alcoholic; digesters [liqueurs and spirits]; fruit extracts, alcoholic.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700703

(151)

Rahvusvah reg

kuup

23.01.2017

on

avaldatud: 2017/26

1355699

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

VA2016 01967

16.08.2016

(320)

DK

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: TRANSCARGO A/S. INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION

Industrivej 46,

(511)11-2017Klass
consultancy relating

DK-6330

hall.

valge,

Padborg,

DK

36: Insurance brokerage, insurance services for enterprises of others, transport insurance, marine insurance, information and
insurance;

to

customs

clearance for

others;

advice

customs

on

clearance, insurance,

finance and

investment;

information

on

financing

and insurance.

Klass 39: Arrangement of transportation; packaging and storage of goods, including logistics services and freight forwarding services; transport
by land, transport

of

of
cargo, transport

general

textiles, transport

of

of

containers, transport

powder products, transport

refrigerated, frozen and cold goods, guarded transport of valuables; rental of warehouses and storage
transport and

storage of waste, packaging

information services

relating

and calculation

of cargo and

of

dangerous goods, transport

of

refrigerators and walk-in freezers,

goods in the transportation and storage of goods;

guarded transport; rental of land vehicles; information on transports provided on-line from a computer database or the
trace service for goods, operations of terminals, including port and freight terminals; consultancy services relating to

to

internet, including track and
transportation

of goods; measurement

rooms, rental of

and information

on

port conditions,

advice and information

concerning

the

transport

and

storage

of

goods;

all of the before

said services in

this class explicitly do not include express delivery of goods, arranging the transportation of parcels, transportation of freight by water, air cargo transport,
cross

docking services, namely unloading materials from

trucks, trailers
monitoring

of

or

rail

cars, with little

supply

synchronizing supply

chain

to two

or more

KlaSS 42:

an

incoming semi-trailer truck

or

railroad

car

and loading these materials directly into outbound

storage in between, supply chain management services, namely the design, planning, execution, control, and

with the

with demand and

elements of the company's

operations

activities

or no

objective

of

creating

net

measuring performance globally,

value, building

third

a

competitive infrastructure, leveraging

party logistics services, namely

use

of third

party

worldwide

logistics,

businesses to outsource

storage, distribution and fulfillment services, fourth party logistics services, namely arrangement of outsourcing logistical

specialist firms and hiring another specialist firm

Quality control services

in the nature

to coordinate the activities of the third

of quantity inspection and

quality control of

parties, bonded warehouse services.

cargo

and

goods in connection with the

transportation and storage of goods.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/26

1355946
R201700708

19.05.2017

(540)

ZEPTOROZ
(730)

Omanik:
86 Morris

(511)11-2017Klass

Celgene Corporation
Avenue,

Summit NJ

07901,

US

5: Pharmaceutical preparations for

disease, blood disease,

cancer,

use

in the treatment

of multiple sclerosis, leukemia, auto inflammatory

ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal and skin

drugs; pharmaceutical preparations that modulate the immune system.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

disease, autoimmune

diseases; pharmaceutical preparations, namely, cytokine inhibitory

avaldatud: 2017/26

104

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700719

(151)

Rahvusvah reg

kuup

02.02.2017

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

1356404

nr

(540)

(730)

Omanik: JACK SEWING MACHINE

No.
15 Airport

(511)11-2017Klass

South

LTD.

Road, Jiaojiang District,

7:Hemming machines;

other than for land vehicles;

CO.,

industrial

sewing

soldering apparatus, gas-operated;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

Taizhou

machine
valves

City,

ZHEJIANG

PROVINCE,

tables; sewing machines; ironing machines;

[parts

of machines]; pumps

registreering

on avaldatud:

2017/27

1356455

13.04.2017

(540)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: AUTOCOM

valge.

LT,

UAB

Savanoriupr. 129, LT-03150 VILNIUS,

(511)11-2017Klass

LT

39:Car rental; vehicle rental; rental of motor racing

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(540)

nr

cars;

registreering

1357368
R201700733

15.12.2016

car

on

fabric

[machines]; motors,

R201700720

(591)

CN

transport; transport brokerage.
avaldatud: 2017/27

cutting machine; driving motors

other than for land vehicles.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: ROZANOV

SERGHEI

Str. Smolenskaia

3, Kiev,

valge, kollane,
3,

ap.

(511)11-2017Klass 34:Tobacco;

105

pruun, must.

UA

smokers' articles; matches.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/28

on

avaldatud: 2017/28

1357369

nr

R201700734
15.12.2016

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: ROZANOV

SERGHEI

Str. Smolenskaia

3, Kiev,

(511)11-2017Klass

valge,
3,

punane, pruun, must.

ap.

34:Tobacco;

smokers'

UA

matches.

articles;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

1357494

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R201700735
16.12.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

1334430
kl 3

-

andmed:

16.06.2016

(320)

registreering

BX

(330)

and other substances for

Bleaching preparations

laundry use; cleaning, polishing, degreasing

and abrasive

preparations;

soaps;

perfumery;

essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; potpourris [fragrances]; air fragrances.

kl

16

artists'

-

Paper; cardboard; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery

materials; paintbrushes; typewriters

and office

instructional

requisites (except furniture);

or

teaching

material

or

household purposes;

(except apparatus); plastic

materials for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks; diaries (planners); comic strips; newspapers;

books; activity books;

pen and

pencil

paper; paper decorations; paper

kl 18

pencils;

cases;

pens;

for

drawing books;

note

pads;

purposes;

steel

erasers;

magazines;

pictures; napkins of paper; tablecloths of

garlands; gift wrapping paper.

Utensils and containers for household

-

cleaning

paper;

or

Leather and imitations of leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas and

-

bags; sports bags; traveling bags; backpacks; wallets; coin
kl 21

writing

wool;

unworked

or

purses, not of

kitchen use; combs and sponges; brushes

semi-worked

or

parasols; walking sticks; whips,

harness and

saddlery;

precious metal.

(except paintbrushes); brush-making materials;

glass (except building glass); glassware; porcelain

plastic plates; cabarets [serving trays]; trivets [table utensils]; drinking glasses;

paper cups;

plastic

and

cups; coasters; cups;

articles

dishes of

earthenware; plates,

cardboard cups

[mugs]; plastic cups [mugs]; serving bowls; molds [kitchen utensils]; non-electric cooking utensils; mixing spoons [kitchen utensils]; cookie jars;
boxes for dispensing paper towels; bread bins; lunch boxes; thermally insulated containers for food; pastry molds; disposable cardboard cake
molds;

kitchen

gloves; ovenware; cutting

porcelain, ceramic,
kl 24

kl 25
kl 28

kl 32

boards for the

Games; toys; gymnastic and sporting articles

-

Pastry
-

parlor games;

and

action

confectionery;

toys;

edible

ices;

and

-

(320)

06.12.2016

(330)

belts

travelers; non-metallic money boxes; figurines [statuettes]

of

[clothing]; overalls; aprons [clothing].

toys; toy models;

classes; decorations for Christmas trees; building

scale model

chocolate and chocolate-based

Beers; mineral and aerated waters and other

1344347
kl 9

flasks for

not included in other

construction

preparations for making beverages; isotonic beverages;

(310)

kitchen; drinking

glass.

Clothing; footwear; headgear; gloves [clothing];

-

-

or

Fabrics and substitutes thereof; bed blankets; table covers; tablecloths of textile; table napkins of textile; towels of textile; sheets.

-

hands-on games;

kl 30

terracotta

products;

cocoa

and cocoa-based

non-alcoholic beverages; beverages

energy

games; card

decks;

vehicles; toy figurines.

based

on

products.

fruit and fruit

juices;

syrups and other

drinks; smoothies.

BX

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving

teaching apparatus

and

instruments; apparatus and instruments for conducting,

controlling electricity; apparatus
disks; compact disks,

for

recording,

DVDs and other

transmission

digital recording media;

or

reproduction

mechanisms for

of sound

switching, transforming, accumulating, regulating
or

images; magnetic recording media,

coin-operated apparatus;

cash

cables for

cases

ear

or

recording

registers, calculating machines,

processing equipment, computers; software; fire extinguishers; magnets; food timers; headsets; headphones for telephones;
telephones;

sound

data

buds; mobile

adapted for mobile telephones; straps for mobile telephones; straps for portable telephones; holders for mobile telephones; USB

portable telephones; docking stations for mobile telephones; covers for mobile telephones; cases for telephones; spectacles [optics];
sunglasses; goggles for sports; spectacle cases; pince-nez; cords for spectacles; spectacle chains; bags designed for laptop computers;
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mobile

microphones;

USB flash

radios;

drives

downloadable

[not prerecorded];

decorative magnets; sleeves for tablet computers; sleeves for laptops; folding
for DVD players,

discs

for mp3 players,

cases

data storage devices;

cases

video

[CD], CD-ROMs,

cartoons]; compact

for

disc

cases

for tablet computers,

video tapes,

digital players,
DVD

mP3

players;

for electronic diaries,

cases

or

USB

pre-recorded
cassette

players;

players;

helmets

software; protective helmets; protective
for smartphones,

storage

devices

mini-disk

adapted for CD players,

cases

cases

5/2018

for

cases

sports;
adapted

for music storage devices, containers for

mini discs,

magnetic tapes, magnetic discs, DVDs,

discs, memory cards, blank

players;

cases

KAUBAMÄRGILEHT

floppy discs, optical discs, compact

containing music,

sounds

players; players containing

or

images [including

music

in

digital format;

loudspeaker cabinets.

(540)

Värvide loetelu: sinine.

(591)

Omanik: MAGIC PRODUCTION GROUP

(730)

Findel Business

Center, Complexe B,

(511)11-2017Klass 3:Bleaching preparations and
perfumery;

essential

oils; cosmetics;

hair

SA

(M.P.G.)

Rue de

Trèves,

other substances for

L-2632

laundry

Findel,

use;

lotions; dentifrices; potpourris [fragrances];

air

LU

cleaning, polishing, degreasing

and abrasive

preparations;

soaps;

fragrances.

Klass 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving

and

teaching apparatus

electricity; apparatus

for

and

instruments; apparatus

recording,

transmission

or

and instruments for
of sound

reproduction

DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated

conducting, switching, transforming, accumulating, regulating

or

apparatus; cash registers, calculating

computers; software; fire extinguishers; magnets; food timers; headsets; headphones for telephones;

telephones; straps
stations for

pince-nez;

for mobile

mobile

telephones; straps

telephones;

cords for

covers

for

for mobile

portable telephones;

telephones;

for

cases

spectacles; spectacle chains; bags designed

for

sound

images; magnetic recording media,

holders for mobile

ear

USB

cables for

mobile

radios;

cases

adapted for mobile

portable telephones; docking

telephones; spectacles [optics]; sunglasses; goggles

laptop computers; microphones;

controlling

machines, data processing equipment,

buds; mobile telephones;

telephones;

or

recording disks; compact disks,

for

sports; spectacle cases;

USB flash drives

[not prerecorded];

downloadable software; protective helmets; protective helmets for sports; decorative magnets; sleeves for tablet computers; sleeves for laptops; folding
for

cases

diaries,
mini

smartphones,

cases

cases

adapted for CD players,

discs, floppy discs, optical discs, compact

music, sounds

cases

adapted for DVD players,

for music storage devices, containers for data storage devices;

or

discs

video

[CD], CD-ROMs,

for mp3 players, cases for tablet computers, cases for electronic
digital players, video tapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs,

cases

for

cases

blank

discs, memory cards,

images [including cartoons]; compact disc players; DVD players; mP3 players;

or

cassette

pre-recorded

USB

storage

devices

containing

players; mini-disk players; players containing

music in digital format; loudspeaker cabinets.

Klass 16: Paper; cardboard; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
artists'

materials; paintbrushes; typewriters

and office

requisites (except furniture);

instructional

teaching

or

material

or

household purposes;

(except apparatus); plastic

materials

for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks; diaries (planners); comic strips; newspapers; magazines; books; activity books;
pen and

pencil cases; pencils; pens; writing
garlands; gift wrapping paper.

or

drawing books;

note

pads;

erasers;

pictures; napkins

of paper; tablecloths of paper; paper decorations; paper

Klass 18: Leather and imitations of leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and
saddlery; bags; sports bags; traveling bags; backpacks; wallets; coin
Klass 21: Utensils and containers for household
articles for cleaning purposes; steel wool; unworked
paper;

or

or

purses, not of precious metal.

kitchen use; combs and sponges; brushes (except paintbrushes);

brush-making materials;

semi-worked glass (except building glass); glassware; porcelain and earthenware; plates, dishes of

plastic plates; cabarets [serving trays]; trivets [table utensils]; drinking glasses;

paper cups;

plastic

cups;

coasters; cups; cardboard cups [mugs];

plastic cups [mugs]; serving bowls; molds [kitchen utensils]; non-electric cooking utensils; mixing spoons [kitchen utensils]; cookie jars; boxes for
dispensing paper towels; bread bins; lunch boxes; thermally insulated containers for food; pastry molds; disposable cardboard cake molds; kitchen gloves;
ovenware; cutting boards for the kitchen; drinking flasks for travelers; non-metallic money boxes; figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, terracotta

or

glass.
Klass 24: Fabrics and substitutes thereof; bed blankets; table

covers; tablecloths of

textile; table napkins of textile; towels of textile; sheets.

KlaSS 25: Clothing; footwear; headgear; gloves [clothing]; belts [clothing]; overalls; aprons [clothing].
Klass 28:
decks; hands-on
KlaSS

Games; toys; gymnastic and sporting articles

games;

parlor

games;

30: Pastry and

not

action toys; construction toys; toy

included in other classes; decorations for Christmas trees; building games; card

models;

scale model

vehicles; toy

confectionery; edible ices; chocolate and chocolate-based products;

Klass 32: Beers; mineral and aerated

waters and other

preparations for making beverages; isotonic beverages;

energy

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

cocoa

non-alcoholic beverages; beverages

figurines.

and cocoa-based

based

drinks; smoothies.

registreering

1357573
R201700737

19.10.2016

on

avaldatud: 2017/28

on

products.

fruit and fruit

juices;

syrups and other
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Euro Games

Technology

must.

Ltd.

"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151 Sofia,

"Maritsa" Str. 4,

(511)11-2017Klass

helepunane, tumepunane, kollane ja

9: Apparatus for recording, transmission

or

BG

reproduction of sound

or

images; coin-operated mechanisms for vending machines;

mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.

Klass 28: Games and playthings;

amusement

machines, automatic and coin-operated.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

90589

(320)

on

avaldatud: 2017/28

on

avaldatud: 2017/28

1357794

R201700740
25.04.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

25.01.2017

andmed:
GE

(330)

(540)

Georgian Sun
Omanik: Vazisubnis Mamuli LLC

(730)

Station

0112

Square 2,

(511)11-2017Klass

33:Wine,

Tbilisi,

vodka

GE

produced

in

Georgia.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

1357852

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R201700742
29.03.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

(320)

302016000106704

registreering

andmed:

(330)

24.10.2016

IT

(540)

Omanik: MOTION

(730)

Via

(511)11-2017Klass
and their

parts,

S.p.A.

I-47122 FORLI

Biondini, 27,

(FC),

IT

7: Electrical drives for machines; electronic

not for land

vehicles;

electrical

engines,

starter for

other than for land

engines; geared electric motors, other than for land vehicles; electric motors,

vehicles;

drive

mechanism; hydraulic lifting gears; pneumatic lifting apparatus

[machines]; lifting attachments incorporating mechanism for the handling of goods; handling machines; moving and handling equipment; linear actuators;
linear actuators [mechanical]; ratchet handles [machines].

Klass
vibromassage

10: Massage
apparatus.

apparatus; body massagers; massage chairs with built-in massage apparatus; massage apparatus, electric

Klass 20: Divans; divan-beds; extendible sofas; divans made of plastics; divan bases;
wood;

divans made

armchairs;

air bed

of

reed;

loungers;

divans

incorporating storage space; sofas;

low armless fireside

chairs; seats;

[chairs]; dining chairs; conference chairs; office armchairs;

sun

contour

extendible

sofas;

wall

massage

easy

non-electric;

divans; divans made of wicker; divans made of

sofas; armchairs; reclining armchairs; bed-chairs;

chairs; folding chairs; reclining chairs;

loungers; drafting chairs;

or

convertible

chairs;

chairs; work stools; pedestal chairs;

swivel
seat

chairs;

office

recliners

cushions; rocking
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chair

chairs;

chairs with castor

pads; banqueting chairs;

for seated massage;

chairs adapted

for

use

wheels;

chairs

on

skid

frames;

chairs

being

office

spring assemblies (non-metallic -) for incorporation

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

recliners

furniture;

by those with mobility difficulties; portable back support for

5/2018

[furniture]; ergonomic

chairs

with chairs; bean bag chairs; pouffes

use

[furniture]; bean bag beds; bean bag cushions; stuffed pillows; head supporting pillows; cushions (upholstery);
for medical purposes;

KAUBAMÄRGILEHT

seat

cushions; back support cushions,

not

into cushions.

registreering

on

avaldatud: 2017/28

1358074

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700747

(151)

Rahvusvah reg

kuup

03.11.2016

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane,

(730)

Omanik: Euro Games
"Maritsa" Str. 4,

(511)11-2017Klass

tumepruun,

Technology

punane.

Ltd.

"Vranya-Lozen-Triugulnika",

9: Apparatus for recording, transmission

or

BG-1151

Sofia, BG
of sound

reproduction

or

images, computer software, recorded,

monitors [computer

hardware].
Klass 28: Games that

are

not included

gambling, adapted for use with external

screen or

in other classes; gaming machines operating with coins, banknotes and cards; gaming machines for

monitor.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700749

(151)

Rahvusvah reg

kuup

04.05.2017

on

avaldatud: 2017/29

1358268

(540)

Omanik: Chanel SARL

(730)

du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève, CH

Quai

(511)11-2017Klass

9: Optical apparatus

frames and lenses for

spectacles

instruments; shells, cases,

bags

for electronic

covers

and for
and

and instruments;

sunglasses; shells,

carrying bags

cards for mobile

apparatus;

sunglasses, spectacles, binoculars;
cases,

for tablet

telephones;

covers

computers

electronic

and

carrying bags

and for

and cords for

cases

for mobile

computer apparatus

publications relating

to fashion

and instruments; shells,

or

beauty; loyalty cards,

these goods magnetically encoded; mechanism for coin-operated apparatus for dispensing perfumes and cosmetics,
DVDs and

Blu-ray

telephones, tablet computers and for portable computers; selfie
personal computers, portable computers, mobile telephones and

sticks /

for

for tablet computers;

telecommunication
luminous

or

mouse

and binoculars;

and for telecommunication
cases,
debit

covers

cards,

and

credit

carrying

cards;

all

pads; compact discs, CD-ROMs,

disks; USB flash drives; decorative magnets; graphic elements and downloadable ringtones for mobile telephones; accessories for

mobile

signs;

sunglasses, spectacles

telephones, apparatus

apparatus

and

mechanical

instruments; chargers

for

computer apparatus

telescopic poles; personal digital assistants; software; software applications
battery chargers; chargers for mobile telephones and for
and

instruments; chargers

for electronic

apparatus;

luminous

or

mechanical

signals.

Klass 14: Fashion jewelry.
Klass 18: Leather and imitations of leather; animal skins; trunks, carrying cases, suitcases and traveling sets [leatherware]; umbrellas, parasols
and

walking sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses (coin purses); garment bags for travel; bags; card holders; business card cases; music
cases; vanity cases, not fitted; briefcases; handbags, backpacks, wheeled bags; bags for climbers and campers, travel bags, beach bags, school bags; collars
or

clothing

for

animals; shopping bags; bags

or

small

bags (envelopes, pouches)

of leather for

packaging; key cases;

attaché cases;

luggage tags

of

leather;

KAUBAMÄRGILEHT
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hat boxes of leather; leather laces.

Klass

of leather

25: Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing

imitation of

or

shawls; neckties; hosiery; socks; bedroom slippers; stockings; tights; beach, ski

scarves;

or

belts

leather;

(clothing);

furs

(clothing); gloves (clothing);

sports footwear; underwear; sleep masks; uniforms; money belts

[clothing].
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700750

(151)

Rahvusvah reg

kuup

09.03.2017

on

avaldatud: 2017/29

1358332

(540)

Omanik: NEILOS S.R.L.

(730)

Via

Bagnulo, 95, I-80063

(511)11-2017Klass

(NA),

PIANO DI SORRENTO

albuminous preparations for medical purposes; medicinal alcohol; aldehydes
dental amalgams; starch for dietetic
bark

for medical

preparations;

anti-uric

or

pharmaceutical
for

preparations

purposes;

haemorrhoid

antiseptic cotton;

IT

5: Dental abrasives; aconitine; adhesives for dentures; air purifying preparations; albuminous foodstuffs for medical purposes;

purposes;

for

preparations; preparations
preparations;

wart

noxious

destroying

for pharmaceutical purposes; alloys of precious metals for dental purposes;

anaesthetics; dill oil for medical
animals; asthmatic tea;
rot

destroying dry

purposes; adhesive

frostbite salve

corn

pencils; aseptic cotton; fly catching paper;

rings for the feet; bath preparations for medical

bathing; therapeutic preparations
washes

[insecticides]; biocides;

for the bath; balsamic

bismuth

medicinal

preparations

for

preparations

media for

mud for

[mud];

bacteriological cultures;

use; bacterial

hemorrhoid

purposes;

bouillons

bandages

for

dressings;

candy medicated;

baths; preparations

purposes;

preparations for callouses; calomel [fungicide]; powder of cantharides; rubber for dental

for the

bacteriological

treatment

water for medicinal

sea

balms for medical purposes; cattle

lead water; Goulard water; insecticides;

purposes;

for

poisons; bacterial preparations for medical

salts for mineral water baths; oxygen baths;

purposes;

for medical purposes;

pharmaceutical purposes;

medicinal sediment

mud;

plasters; sticking plasters; angostura

pharmaceutical

fungus; mothproofing preparations; antiparasitic preparations; antiseptics;

cultures; bacteriological culture mediums; bacteriological preparations for medical and veterinary
and veterinary use;

for

for

pharmaceutical

of burns; cachou for

pharmaceutical

purposes; syrups for

charcoal

pharmaceutical

purposes;

capsules

for medicines; pharmaceutical preparations; poultices; belts for sanitary napkins [towels]; wadding for medical purposes; lint for medical purposes;

pharmaceutical preparations; dog washes [insecticides]; repellents for dogs; chemico-pharmaceutical preparations; hydrated
pharmaceutical purposes; chloroform; tobacco-free cigarettes for medical purposes; dental cements; cement for animal hooves; molding wax
based

moulding

wax

for

dentists; fumigating sticks; fumigating pastilles; cocaine; antiparasitic

collars for

animals; collyrium; compresses;

vitamin

lime-

chloral

for

for dentists;

preparations;

chemical conductors for electrocardiograph electrodes; condurango bark for medical purposes; medicines for alleviating constipation; solutions for contact

lenses; solutions for
medical purposes;

use

with contact lenses; chemical contraceptives; radiological contrast

pharmaceutical preparations

for

caustic

treating sunburn;

pencils;

chilblain

substances for medical purposes;

preparations;

hemostatic

pencils;

remedies;

corn

haemostatic

cotton for

pencils;

croton

bark; curare; vaccines; detergents for medical purposes; decoctions for pharmaceutical purposes; teeth filling material; dental impression materials; dental

lacquer;

dental

pharmaceutical
water for

purposes;

pharmaceutical

pharmaceutical

or

digitalin; analgesics; drugs for medical

purposes;

solvents for

ethers for

removing

adhesive

pharmaceutical

facilitate

teething; depuratives;

purposes; medicine cases,

disinfectants

portable, filled; magnesia for pharmaceutical

for

hygiene

surgical dressings; eucalyptol

for

pharmaceutical

meal for pharmaceutical purposes;

purposes;

purposes; melissa

pharmaceutical

purposes; elixirs

salts for medical purposes; esters

plasters; anticryptogamic preparations; vulnerary sponges;

purposes;

purgatives; evacuants; flour for pharmaceutical

purposes;

to

prostheses; preparations

for animals; preparations for destroying mice; diabetic bread adapted for medical use; digestives for

purposes; mineral waters for medical purposes; mineral water salts; thermal water; barks for

[pharmaceutical preparations];
for

for dental

mastics; dressings, medical; porcelain

deodorants, other than for human beings

purposes;

eucalyptus

purposes;

for

pharmaceutical

lacteal flour for babies; febrifuges; fennel for

medical purposes; medicinal infusions; medicinal tea; cod liver oil; fungicides; nervines; guaiacol for pharmaceutical purposes; vermifuges; anthelmintics;
gauze for

dressings; laxatives; gelatine for medical purposes; gentian for pharmaceutical purposes; germicides; glycerophosphates; gum for medical
pharmaceutical purposes; flaxseed for pharmaceutical purposes; greases for medical purposes; greases for veterinary purposes;

purposes; linseed for

milking grease; chemical preparations

for the

diagnosis

of pregnancy; medicinal

hormones for medical purposes; mustard oil for medical purposes;

oils; hematogen; haematogen; hemoglobin; haemoglobin;

hydrastine; hydrastinine; absorbent cotton; absorbent wadding;

insemination; insect repellents; tincture of iodine; peptones for pharmaceutical
medicated; liquorice for pharmaceutical purposes; tobacco

extracts

medical

meal

purposes;

animal

pharmaceutical purposes;
pharmaceutical

purposes;

washes
lactose

[insecticides];
for

linseed

iodoform; Irish

for medical purposes;

moss

herbs;

for artificial

jalap; jujube

[insecticides]; milk ferments for pharmaceutical purposes; malted milk beverages for

for

pharmaceutical purposes;

purposes;

medicinal

semen

flaxseed

pharmaceutical purposes;

milk

sugar

for

meal

pharmaceutical purposes;

slug exterminating preparations; liniments; lupulin for pharmaceutical

purposes;

for

larvae

chewing

pharmaceutical purposes;

lotions

exterminating preparations; yeast

for
for

gum for medical purposes; mangrove

bark for pharmaceutical purposes; sanitary panties; menstruation knickers; sanitary knickers; sanitary pants; mint for pharmaceutical purposes; chemical

preparations

to

[disinfectants];

treat

mildew; malt for pharmaceutical purposes; herbicides; preparations for destroying noxious plants; weedkillers; sulfur sticks

pomades

microorganisms;

for

medical

purposes;

tinctures

cultures of microorganisms for medical

or

for

medical

veterinary

serums;

purposes;

pastilles

use;

for

poison; fly glue; fly catching adhesives; fly destroying preparations; mustard for pharmaceutical
for pharmaceutical purposes;

menthol;

pharmaceutical

mercurial

purposes;

purposes; lotions for

nutritive

ointments;

lozenges

for

substances

pharmaceutical

veterinary

purposes;

purposes;

for
rat

myrobalan bark

chemical preparations to treat wheat blight [smut]; chemical preparations to treat wheat smut; narcotics; smelling salts;

ointments for pharmaceutical purposes;
for pharmaceutical purposes;

opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations; organotherapy preparations; dental amalgams of gold; pectin
sanitary tampons; menstruation tampons; sanitary pads; menstruation bandages; sanitary towels; sanitary napkins; phenol for

pharmaceutical purposes; paper

for mustard

plasters; paper

for mustard

poultices; parasiticides; pharmaceutical preparations

for skin care; herbal teas for

medicinal purposes; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pepsins for pharmaceutical purposes; cachets for pharmaceutical purposes; first-aid

boxes, filled; phosphates for pharmaceutical

potassium
cinchona
medical

salts for medical purposes;

for medical purposes;

quinine

purposes; medicinal roots;

sarsaparilla for medical

purposes; chemical

rhubarb

roots

for

quassia

pharmaceutical purposes;

tonics

[medicines];

perspiration; mothproofing

pharmaceutical purposes;
paper;

mothproof

paper;

oil

of

substances

bismuth

scapulars for surgical

mustard plasters; mustard poultices;

sterilising preparations; strychnine; styptic preparations;
for

for medical purposes;

for medical purposes; radioactive

purposes; blood for medical purposes; leeches for medical purposes;

pharmaceutical purposes; turpentine
remedies for

for medical purposes;

for medical purposes; chinoline

for pharmaceutical purposes; serotherapeutic medicines;
medical purposes;

preparations for treating phylloxera; remedies for foot perspiration; blood plasma; poisons;

pyrethrum powder; quebracho

quinquina

subnitrate
purposes;

for

pharmaceutical purposes;

sedatives; tranquillizers; ergot

soil-sterilising preparations; soporifics;

sugar for medical purposes; sulfonamides [medicines];

turpentine

for

veterinary preparations;

for medical purposes;

for medical purposes; radium for

pharmaceutical purposes; thymol
vine disease

treating chemicals;

for

sodium salts for

suppositories;

tartar for

pharmaceutical purposes;

vermin

destroying preparations;
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acetates for

vesicants;

purposes; alkaloids

pharmaceutical purposes;

for medical purposes;

acids

for

pharmaceutical purposes;

adhesive

pharmaceutical

medical purposes;

lecithin for medical

slimming

oil for medical purposes;

camphor

products of the processing of cereals for dietetic
cream

bands

for

medical

pharmaceutical

purposes; dietetic

beverages adapted

for

purposes; candy for medical purposes; carbolineum [parasiticide]; algicides;
for

[sanitary]; royal jelly

pharmaceutical purposes;

medical

preparations

for

cellulose esters for pharmaceutical purposes; caustics for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; by-

purposes;

purposes;

for medical

camphor

gases for medical purposes; panty liners

purposes;

adhesive

stick liquorice for pharmaceutical purposes; bicarbonate of

for medical purposes; bromine for

biological preparations

purposes;

medical purposes;

5/2018

dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies; aluminium acetate for pharmaceutical purposes;

almond milk for pharmaceutical purposes; sunburn ointments; bath salts for medical purposes;
soda for

for

tapes

KAUBAMÄRGILEHT

of tartar

or

medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes;

collodion for pharmaceutical

pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; medicines for dental purposes; medicines for human
for veterinary purposes; diagnostic preparations for medical purposes; glycerine for medical purposes; medicinal drinks; ferments for

purposes; medicines

pharmaceutical purposes;

for

flowers

purposes;

fumigation preparations

purposes;

gamboge for medical

of

sulfur for

for medical

formic

pharmaceutical purposes;
gallic

purposes;

acid for

aldehyde

pharmaceutical

gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical

purposes;

for

purposes;

herbs

pharmaceutical purposes; smoking

petroleum jelly for

purposes; extracts of

medical

hops for pharmaceutical

for

glucose

purposes;

medical

for medical

purposes; castor oil for

medical purposes;

hydrogen peroxide for medical purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for
pharmaceutical purposes; isotopes for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; diapers for incontinents; napkins for incontinents;
biological preparations

for

reagents for medical

veterinary

medical purposes;

or

enzymes

chemical

veterinary purposes;

preparations

for medical

purposes; chemical preparations for veterinary purposes; chemical

lens cleaning preparations; diastase for medical purposes;

contact

purposes;

for veterinary purposes;

preparations for medical

enzyme

purposes;

enzyme

dietary fiber; dietary fibre;

preparations for veterinary

enzymes

for

pants,

purposes;

absorbent, for incontinents; siccatives [drying agents] for medical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; preparations of trace elements
for human and animal use; amino acids for medical purposes; amino acids for

repellent;

disinfectants

for

nutritional supplements;

chemical

fish

toilets;

meal

for

veterinary purposes; breast-nursing pads;

pharmaceutical purposes;

mineral

food

supplements;

cedar wood for

mouthwashes

bone cement for surgical and orthopaedic purposes; bone cement for surgical and orthopedic purposes;

acaricides; antibiotics; appetite suppressants for medical

for

as

an

insect

purposes;

insect repellent incense;

bronchodilating preparations; bunion pads; moleskin for medical

purposes;

use

medical

purposes;

vaginal

washes for medical purposes; medicinal hair

growth preparations; steroids; adjuvants for medical purposes; surgical implants comprised of living tissues;
for medical purposes; deodorants for clothing and textiles; air deodorising preparations; douching preparations for

for medical purposes; oxygen

eyepatches

medical purposes;
cultures for

stem

veterinary

powder for medical

cells for medical purposes;

purposes;

purposes;

cooling

sprays

stem cells

for medical

for

veterinary purposes; biological

purposes;

personal

sexual

lubricants;

tissue cultures for medical purposes;

aloe

vera

preparations

for

purposes;

dietary supplements;

propolis

supplements;

supplements

wheat germ

dietary supplements;

dietary supplements;

pearl

for

reagents

pills; dietary
dietary supplements;

alginates for pharmaceutical

purposes;

medical purposes;

treatment

acne

casein

pharmaceutical
preparations;

for

pharmaceutical
lecithin

dietary

dietary supplements; protein dietary supplements;

protein

for pets; disinfectants;

surgical

dietary supplements;

enzyme

for animals; reagent paper for medical purposes; alcohol for
biomarker

tissue

antioxidant
oil

dietary supplements; yeast dietary supplements; royal jelly dietary supplements; propolis

pollen

alginate dietary supplements;

glues; diagnostic

purposes;

preparations for reducing sexual activity; babies' diapers [napkins]; babies' napkins [diapers]; babies' napkin-pants [diaper-

pants]; babies' diaper-pants; babies' napkin-pants; medicated eye-washes; appetite suppressant pills; slimming pills; tanning pills;
supplements for animals; albumin dietary supplements; linseed dietary supplements; flaxseed dietary' supplements; linseed
flaxseed oil

biological

pharmaceutical

purposes;

glucose

dietary supplements;

pesticides; diapers

medicated animal feed;

diagnostic preparations

for

veterinary

purposes; cotton sticks for medical purposes; cotton swabs for medical purposes; infant formula; powdered milk for babies; transplants [living tissues];

collagen for medical

purposes;

plant

extracts for

phytotherapy preparations for medical

pharmaceutical

purposes;

pharmaceuticals; preparations of microorganisms for medical

purposes; herbal extracts for medical purposes; sexual stimulant

or

veterinary

use;

gels; immunostimulants; nutraceutical preparations

for therapeutic or medical purposes; freeze-dried food adapted for medical purposes; lyophilized food adapted for medical purposes; lyophilised food
adapted for medical purposes; homogenized food adapted for medical purposes; pre-filled syringes for medical purposes; freeze-dried meat adapted for
medical purposes;

astringents

lyophilized

for medical

meat

purposes;

adapted

medicated

insecticidal veterinary washes; antibacterial

preparations; medicated

for medical purposes;

dentifrices;
soap;

hair lotions; medicated

lice

antibacterial

dry shampoos;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi

(540)

2016/88394

(320)

medicated

30.12.2016
andmed:

04.11.2016

(330)

TR

adapted

for medical purposes;

medicated after-shave

shampoos

registreering

R201700752

meat

reagent paper

preparations [pediculicides]; pediculicidal shampoos;

handwashes;

1358418

(111)

(310)

lyophilised

treatment

on

for

veterinary purposes;

insecticidal animal

lotions; medicated shampoos;

for pets; disinfectant soap; medicated soap.

avaldatud: 2017/29

shampoo;

medicated toiletry

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

111

5/2018

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: EKOL LOJISTIK ANONIM SIRKETI
Ekol Caddesi

sinine, valge.

No:2, TR-34935 Sultanbeyli, İstanbul,

(511)11-2017Klass 39:Land,

TR

rail, water, and air transport services for the carriage of freight; courier services (for merchandise); establishment and

operation of warehouses, namely warehousing services.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700753

(151)

Rahvusvah reg

kuup

05.06.2017

on

avaldatud: 2017/29

1358499

(540)

(730)

Omanik:

Theocorp Holding Company,

LLC

3512 8th Street, Metairie LA 70002, US

(511)11-2017Klass

3:Dental

care

products, namely, toothpaste having compounds containing

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700755

(151)

Rahvusvah reg

kuup

29.06.2017

on

natural

or

synthesized theobromine.

avaldatud: 2017/29

1358533

nr

(540)

BO-PO
(730)

Omanik: Gene

Khasminsky

108-4950 YONGE ST.,
(511)11-2017Klass

M2N 6K1 NORTH

YORK, ON,

CA

3:Nail polish.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700757

1358583

(151)

Rahvusvah reg

kuup

21.11.2016

on

avaldatud: 2017/29

112

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

Omanik: SAYIM TEKSTİL SANAYİ

(730)

Mah.

Çobançesme

(511)11-2017Klass

leather, imitations of leather
leather; keycases,

Mithatpasa,

18:Unworked

trunks

or

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VE

semi-worked leather and animal

or

other materials,

[luggage],

İÇ

Cad. Badem Sk. No: 11 Yenibosna Bahcelievler,
imitations of

skins,

leather,

for carrying items, included in this class;

designed

suitcases; umbrellas; parasols;

sun

stout

İstanbul,

leather,

TR

leather used for

bags, wallets, boxes

linings; goods

and trunks made of leather

made of
or

stout

of leather

umbrellas; walking sticks; whips; harness; saddlery; stirrups; straps

(saddlery).
Klass 35: Advertising, marketing and publicity services; organization of exhibitions and trade fairs for commercial
office functions;
and

auction

reverse

stout

advisory

the

services;

bringing together,

for the benefit of

others,

of unworked

leather, leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather

trunks made of leather

headgear (excluding
a

general

or

stout

of leather

stirrups, straps
from

services for business management; business accounts management;

the

transport thereof), enabling
catalogue by

mail order

underwear and

customers to
or

by

means

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

advertising

or

purposes;

auction

efficiency experts;
skins,

imitations

of

leather,

other materials, designed for carrying items, bags, wallets, boxes and

outerclothing,

conveniently

business

semi-worked leather and animal

leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols,

(saddlery), clothing, including

merchandise

or

or

import-export agencies;

sun

other than

view and

purchase

umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery,

special
those

purpose

goods

protective clothing, socks, footwear,

from wholesale outlets, retail

outlets

and

of telecommunications.

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700760

(151)

Rahvusvah reg

kuup

20.02.2017

on

avaldatud: 2017/29

1358771

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Limited

Leninskiy pr-kt,

(511)11-2017Klass
booking

39:

of seats for travel,

Klass

42:

valge, must, sinine,

tumesinine.

Liability Company

56

A,

g.

Transport

services

arranging

of cruises,

Technological

"TRAVEL LINE SYSTEMS"

Yoshkar-Ola,

services

RU-424003

by air, rail, taxi, bus,
escorting

Respublika Mariy El,

sea

and

river; transport

RU

services for

sightseeing tours;

travel

arrangement, namely,

of travellers.

namely, providing

information

on

computer technology

and

programming

via

a

web

site;

computer programs and data, other than physical conversion; rental of computer software; hosting computer sites, namely web sites;
duplication

of

computer programs; consulting

intellectualization processes of management

systems based

on

cloud computing,

services in the field of cloud

of objects of

remote

software, namely updating of computer software, software
and

maintaining

web sites for others,

access;
as

systems,

new

storage;

technical research in the field of

principles

a

systems

of

of construction of distributed information

computer technology consultancy; design and development of computer hardware and

service

namely

business process automation for hotels, maintenance of computer software,

computer programming.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700761

(151)

Rahvusvah reg

kuup

27.03.2017

nr

electronic data

and related

of

hosting;

development of cloud platforms; industrial analysis namely web site design consultancy, information technology

consultancy, monitoring of computer systems by

creating

computing;

hospitality industry

conversion
server

1358791

on avaldatud:

2017/29

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

113

(540)

(730)

Omanik:
ul.

Bubnovsky Sergey
d. 6,

Saranskaya,

(511)11-2017Klass

korp.

Mikhailovich

2, kv. 64, RU-109156 Moskva, RU

10:Physical exercise apparatus

for medical purposes;

physiotherapy apparatus.

Klass 28: Spring boards [sports articles]; appliances for gymnastics; bar-bells; machines for physical exercises; chest expanders [exercisers].
Klass 35:
of

Commercial information and advice for

performing artists; updating

communication

media,

of

consumers

advertising material; organization

for retail purposes;

sales

promotion

for

[consumer

advice

of exhibitions

others;

shop];

business

for commercial

dissemination of

or

organization consultancy;

advertising

purposes;

business management

presentation

advertising matter; advertising; procurement

of

goods

on

services for others

[purchasing goods and services for other businesses].
Klass 41: Physical education; education information; health club services [health and fitness training]; videotape editing; gymnastic instruction;
of exhibitions for cultural

practical training [ demonstration]; organization
and

conducting

of

and

conferences; arranging

symposiums; vocational guidance [education
film

production;

film

other than

production,

conducting

or

of

educational purposes;

or

workshops [training]; arranging

and

arranging

conducting

and
of

conducting

of

colloquiums; arranging

seminars; arranging

and

conducting

of

training advice]; providing sports facilities; educational examination; timing of sports events; videotape

advertising films; rental

of videotapes; rental of sound

recordings.

Klass 42: Biological research; technical research; rental of computer software; hosting computer sites [web sites]; creating and maintaining web
sites for others.

Klass 44:Hospital services; medical assistance; telemedicine services; preparation of prescriptions by pharmacists; physical therapy.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1348942

2017/29

R201700763
23.05.2017
andmed:

20.02.2017

(320)

on avaldatud:

1358996

nr

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(330)

BX

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, kollane.

(730)

Omanik: VAMIX, naamloze
Moutstraat

(511)11-2017Klass
cereals for the

64,

B-9000

Gent,

vennootschap
BE

30: Flour and preparations made from cereals, confectionery, donuts, also deepfrozen donuts, flour and preparations made from
of

manufacturing

donuts, yeast, baking-powder, pastry (including

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700764

1359002

(151)

Rahvusvah reg

kuup

09.10.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

19916111

(310)

19916112

(310)

19916113

(310)

19916114

(320)

11.05.2016

(330)

CN

(320)

11.05.2016

(330)

CN

(320)

11.05.2016

(330)

CN

(320)

11.05.2016

(330)

CN

frozen).

on

avaldatud: 2017/30

114

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

(730)

Omanik: SANLIUYIDU

Jiangtou

(511)11-2017Klass
leather; umbrellas;
Klass

(FUJIAN)

SPORTS GOODS

Industrial Zone, Chendai Town,
18: Leather, unworked

canes; harness

or

Jinjiang City,

CO.,

LTD.

362211

semi-worked; backpacks; bags

for

Fujian,

CN

sports; handbags;

leather

laces; pocket wallets;

furniture

coverings

of

fittings.

25: Waterproof clothing; clothing;

footwear; shoes; sports shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; girdles; wristbands for

use

in

playing sports.
Klass 28: Games; toys; chess games; playing balls;
shin

guards [sports articles]; snowshoes; grip tape

for

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

body-building

apparatus; machines for physical exercises; swimming pools [play articles];

rackets.
registreering

on

avaldatud: 2017/30

1359291

nr

R201700766

14.04.2017

(540)

(730)

Omanik:

Zakrytoe

aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma "Sotex"

d.11, pos. Belikovo, selskoe poselenie Bereznjakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon,
RU-141345

(511)11-2017Klass
purposes;

Moskovskaya obl.,

RU

5: Adhesive plasters; sticking plasters; candy, medicated; chewing

dietetic substances

adapted

for pharmaceutical purposes;

for medical

use;

enzymes

pastilles for pharmaceutical

for medical

purposes;

purposes;

gum for medical

lozenges for pharmaceutical

purposes;

tissues impregnated with pharmaceutical lotions; vaccines; vitamin preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(540)

nr

registreering

1359293
R201700767
14.04.2017

on

purposes;

medicines for human

avaldatud: 2017/30

purposes;

dietetic foods adapted
nutritional

for medical

supplements;

ointments

pharmaceutical preparations; suppositories;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik:

5/2018

aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma "Sotex"

Zakrytoe

d. 11, pos. Belikovo, selskoe

poselenie Bereznjakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny

RU-141345 Moskovskaya obl.,
(511)11-2017Klass

adapted for medical

for pharmaceutical purposes;

rayon,

RU

5: Adhesive plasters; sticking plasters; candy, medicated; chewing

purposes; dietetic substances

tissues

115

use;

gum for medical

purposes;

dietetic foods adapted

enzymes for medical purposes; medicines for human purposes; nutritional

pastilles for pharmaceutical

impregnated with pharmaceutical lotions; vaccines;

purposes;

vitamin

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

lozenges for pharmaceutical

purposes;

for medical

supplements; ointments

pharmaceutical preparations; suppositories;

preparations.

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700772

(151)

Rahvusvah reg

kuup

26.01.2017

on

avaldatud: 2017/30

1359635

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu: pruun,

(730)

Omanik: Euro Games
"Maritsa" Str. 4,

(511)11-2017Klass
hardware; computer

Technology

must.

Ltd.

"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151

9: Apparatus for recording, transmission

or

Sofia, BG
of sound

reproduction

or

image; computer software, recorded; monitors; computer

games.

Klass 28: Games that
gambling, adapted

kollane, hall, roheline,

for

use

are

not included

with external

screen or

in other classes;

monitor;

slot

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

gaming

machines

machines, gaming

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700773

(151)

Rahvusvah reg

kuup

08.06.2017

operating

with coins, banknotes and cards;

gaming

machines for

machines.

on

avaldatud: 2017/30

1359760

(540)

(730)

Omanik: WISER WASH INC.
14735 GARFIELD

(511)11-2017Klass
sweaters;

AVE,

PARAMOUNT CA

90723,

US

25:Button down shirts; camisoles; denim jackets; denims; hooded sweatshirts; jeans; leather jackets; leather pants; shirts; shoes;

t-shirts.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700774

(151)

Rahvusvah reg

kuup

01.06.2017

nr

on

avaldatud: 2017/30

1359884

(540)

(730)

Omanik: CHAOZHOU JIAHAO PORCELAIN SANITARY WARE INDUSTRIAL CO., LTD.

Yuanlaoxi,

(511)11-2017Klass

Huxia

Village, Fengxi District,

Chaozhou

City,

521000

Guangdong Province,

CN

11: Toilet bowls; bath tubs for sitz baths; level controlling valves in tanks; sanitary apparatus and installations; toilets; urinals

[sanitary fixtures]; bath fittings; toilet seats; hand drying apparatus for washrooms.

116
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017 1073

on

avaldatud: 2017/30

on

avaldatud: 2017/30

5/2018

1359934

R201700776
17.05.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

KAUBAMÄRGILEHT

andmed:

12.05.2017

(320)

LT

(330)

(540)

Rimo Adero
(730)

Omanik: UAB "Patikima

S. Lozoraičio g.

(511)11-2017Klass

41,

linija"

LT-53228

Garliava,

Kauno r., LT

12:Lorries; trailers (vehicles).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

1359980

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700777

(151)

Rahvusvah reg

kuup

24.01.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

Open

tumepruun, helepruun.

Joint-stock company «AKKOND»

Skladskoy proezd,

d. 16, RU-428022

Cheboksary,

RU

(511)11-2017Klass 30:Confectionery, namely fruit jellies [confectionery]; confectionery for decorating Christmas

trees;

pastries, including, cakes,

bread

rolls, waffles; almond confectionery; caramels [candy]; candy; pralines; pastilles [confectionery]; crackers; cookies; biscuits; petit-beurre biscuits;

gingerbread; rusks; breadcrumbs; bread;
Klass 35:

Sales

promotion

unleavened bread.
for

others; advertising; publicity; market studies;

demonstration of

goods; procurement

services

for others

[purchasing goods and services for other businesses].
Klass 39: Delivery of goods; transport brokerage;
wrapping of goods;

garage

car

rental; vehicle rental; refrigerator rental; frozen-food locker rental; packaging of goods;

rental; rental of warehouses; transport; storage; warehousing.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700778

(151)

Rahvusvah reg

kuup

26.01.2017

on

1360004

(540)

(591)

Värvide loetelu:

sinine, roheline, kollane, pruunja valge.

avaldatud: 2017/30

EESTI
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(730)

Omanik: Euro Games
"Maritsa" Str. 4,

(511)11-2017Klass

5/2018

117

Ltd.

Technology

"Vranya-Lozen-Triugulnika",

9: Apparatus

for

recording,

transmission

BG-1151

or

Sofia, BG
of sound

reproduction

or

image; computer software, recorded; monitors; computer

hardware; computer games.
Klass 28:

that

Games

are

not included

gambling, adapted for use with external

screen or

in other classes;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

M-17-583

with coins, banknotes and cards;

operating

gaming

machines for

registreering

on

avaldatud: 2017/30

on

avaldatud: 2017/31

1360084

24.05.2017
andmed:

24.05.2017

(320)

machines

R201700782

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

gaming

monitor; slot machines, gaming machines.

(330)

LV

(540)

MARACEX
(730)

Omanik:

KALCEKS, akciju
iela 53, LV-1057

Krustpils

(511)11-2017Klass

sabiedrība

Rīga,

LV

5:Pharmaceutical preparations, opiates.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

1360126
R201700783

13.04.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

22439552
kl 30

-

(320)

29.12.2016

CN

(330)

Coffee; tea-based beverages; natural sweeteners; chewing

honey; bread; rice; edible ices; condiments; aromatic preparations for

gum;

food.

(310)

(320)

22439553

kl

10

-

Sprayers

29.12.2016

condoms; orthopaedic articles;

(310)

22439554
kl 5

(310)

-

(330)

for medical purposes;

(320)

suture

29.12.2016

pins

materials;

22439555

(320)

-

29.12.2016

syringes for injections.

CN

Medicines for human purposes; tobacco-free

veterinary purposes; pesticides;

teeth; galvanic therapeutic appliances; gloves for medical purposes; babies' bottles;

massage apparatus;

(330)

medicines for

kl 3

CN
for artificial

cigarettes

for medical purposes;

menstruation tampons; teeth

(330)

dietetic foods

for medical purposes;

adapted

filling material; diapers for pets;

depuratives;

gases for medical purposes.

CN

Soap; cleaning preparations; polishing preparations; grinding preparations;

essential

oils; cosmetics; dentifrices; incense;

cosmetics

for

animals; air fragrancing preparations.

(540)

digitmojo
(730)

Omanik: Shenzhen
Room 809,

Building

Guangdong,

(511)11-2017Klass
cosmetics for

KlaSS 5:
medicines for

air

Soap; cleaning
fragrancing

Qianjin

Second Road,

Xixiang Street,

Bao'an District, Shenzhen,

preparations; polishing preparations;

Medicines for human

Sprayers

condoms; orthopaedic articles;

purposes; tobacco-free

Klass 30: Coffee;

menstruation

for medical purposes;
suture

grinding preparations;

essential

oils; cosmetics;

dentifrices; incense;

preparations.

veterinary purposes; pesticides;

Klass 10:

Ltd.

A, Zhihui Innovation Centre,

CN

3:

animals;

Digitmojo Technology Co.,

pins

cigarettes

tampons;

teeth

for medical

purposes;

dietetic foods

filling material; diapers

for artificial teeth;

for

adapted

pets; gases

for medical

purposes;

depuratives;

for medical purposes.

galvanic therapeutic appliances; gloves

for medical purposes; babies' bottles;

materials; massage apparatus; syringes for injections.

tea-based beverages; natural

sweeteners;

chewing

gum;

honey; bread; rice;

edible ices; condiments; aromatic

food.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/31

preparations for

118

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700784

(151)

Rahvusvah reg

kuup

23.05.2017

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

1360127

nr

(540)

(730)

Omanik: Shenzhen Orvibo Electronic

7/F, Building A7,

(511)11-2017Klass

9:

Nanshan

Zhiyuan,

Computer peripheral

switches, automatic; transducer;

Co., Ltd.

No.

1001 Xue Yuan

Avenue,

Nanshan

District, Shenzhen, Guangdong,

devices; transmitters of electronic signals; network communication equipment;

household remote

controls; plugs,

sockets and other contacts

[electric connections]; light

CN

switches, electric; time

dimmers

[regulators], electric;

alarms.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700786

(151)

Rahvusvah reg

kuup

01.06.2017

on

avaldatud: 2017/31

1360233

nr

(540)

(730)

Omanik: Shenzhen Romoss

Ltd.

Technology Co.,

4F, South Yu Yang Building, No. 3 Qimin Rd., Songpingshan, Northern Section, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan

(511)11-2017Klass
for

loudspeakers;

District, Shenzhen,

CN

9: Signal lanterns; headphones; cabinets for loudspeakers; record players; sound transmitting apparatus; television apparatus; horns

DVD

players; earphones; microphones.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1360454
R201700789
02.05.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

AM 52922/2016

(320)

registreering

andmed:

04.11.2016

(330)

AT

on

avaldatud: 2017/31

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

119

(540)

(730)

Omanik: RAUCH Fruchtsäfte GmbH

Langgasse 1,

A-6830 Rankweil,

(511)11-2017Klass 30:Tea;
Klass

iced tea;

32: Non-alcoholic

AT

tea-based beverages; tea-based drinks.

beverages; non-alcoholic beverages containing

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

tea

or

tea extracts

or

with

a

tea

flavour.

avaldatud: 2017/31

1360846

nr

R201700793
14.04.2017

(540)

(730)

Omanik:
d.

11,

Zakrytoe

Belikovo, selskoe, poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky, municipalny

pos.

RU-141345

(511)11-2017Klass
use, food for

aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma "Sotex"

Moscowskaya obl.,

5:Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical

babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental

wax;

disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,

herbicides.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R201700795

(300) Konventsiooniprioriteedi

(540)

M-16-1011

(320)

registreering

1360926

(111)

(310)

rayon,

RU

10.10.2016
andmed:

02.09.2016

(330)

LV

on

avaldatud: 2017/31

120

EESTI

Omanik:

(730)

Krustpils

KALCEKS, akciju
iela 53, LV-1057

(511)11-2017Klass

supplements;

biological preparations

for the treatment

of central

nervous

neuralgic pains;

vitamin

LV

medical and

veterinary preparations; analgesics, pharmaceutical preparations

system [CNS] diseases, pharmaceutical preparations for the
and mineral

5/2018

sabiedrība

Rīga,

5:Pharmaceuticals,

KAUBAMÄRGILEHT

vitamins and vitamin

treatment of neurological

intended to

preparations; dietary supplements,

for medical and/or dietetic purposes; natural

and/or

diseases, preparations for the

synthetic

medicinal

supplement

a

treatment of

normal diet and to have health benefits;

preparation complexes; sanitary preparations

for medical

purposes.

Klass 30: Foodstuffs of plant origin prepared for consumption

conservation,

or

as

well

as

auxiliaries intended for the improvement of the flavor

of food.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

87023451

avaldatud: 2017/31

1361106

06.05.2016
andmed:

03.05.2016

(320)

on

R201700797

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

US

(330)

(540)

HUMAGINE
Omanik:

(730)

Celgene Corporation

86 Morris

Avenue,

(511)11-2017Klass
Klass

Summit NJ

US

07901,

5:Pharmaceutical preparations for the

35:

Business

administration

of

patient

treatment of cancer and associated

reimbursement

dermatological and immune disorders.

programs; business administration

of

pharmacy

reimbursement

programs

and

services.

Klass 41: Providing educational and training services, namely, conducting classes, seminars and workshops in the field of
dermatological and immune related disorders; educational services, namely, conducting live and online training in the field of
associated

dermatological and immune
and associated dermatological

cancer

dermatological
on-line

and immune related

non-downloadable

and

immune related

events for educational purposes in the field of

disorders; organizing

electronic

namely, providing on-line classes,
disorders; arranging and conducting of lectures

related disorders; education services,

publications, namely, books, booklets, brochures,

papers,

cancer

seminars and

workshops

in

of

the

pharmaceutical

field

cancer

and medical

periodical publications,

and associated

treatment of

cancer

and

in the field of
and

associated

products; providing

magazines,

newspapers

and

newsletters, leaflets, and instructional and teaching materials in the field of cancer and associated dermatological and immune related disorders; publication
of electronic books, booklets, brochures, papers, periodical publications, magazines, newspapers and newsletters, leaflets, and instructional and teaching
materials online in the field of
cancer

and associated

and associated

cancer

dermatological,

and immune related

dermatological

and immune related disorders;

providing

online

educational games in the field of

disorders and the treatment thereof.

Klass 42: Development of pharmaceutical preparations and medicines; pharmaceutical research services; medical research services in the field
of

cancer

and associated

associated

temporary

dermatological

dermatological
use

and immune related disorders;

and immune related

of online non-downloadable

conducting

clinical trials for

pharmaceutical products

in the field of

cancer

and

disorders; providing information about the results of clinical trials for pharmaceutical products; providing

software

applications containing

information

on

the

use

of

pharmaceutical products

and for

calculating

use

of

medicine.

Klass 44: Providing medical information, consultancy and advisory services in the field of health; medical and pharmaceutical consultation;
pharmaceutical advice; providing

information

medical services, namely, medical

care

programs for the treatment of

and associated

cancer

dermatological and

to

relating

diagnostic, prophylactic

in the field of cancer and associated

patients

therapeutic properties

immune related disorders; providing medical information via

to

to

meet

a

registreering

on

avaldatud: 2017/31

1361121

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700803

(151)

Rahvusvah reg

kuup

27.04.2017

(540)

Zego
Company Oy

c/o Prunus attorneys, Aleksanterinkatu 29 A 27, FI-33100

(511)11-2017Klass

33:Alcoholic

medical

counseling;

drinks

(except beer).

Tampere,

FI

namely, providing non-therapeutic

to relatives

and families of patients.

Omanik: Von Elk

pharmaceuticals;

treatment

website.

the needs of individuals,

patients and families of patients, and providing information

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(730)

of

and associated dermatological and immune related disorders; providing information and advice in the fields of cancer

Klass 45: Personal and social services rendered by others
counseling and emotional support

and

dermatological and immune related disorders; planning of medical

on

emotional

how to provide emotional support to

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

121

5/2018

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

290792

avaldatud: 2017/32

1361172

26.05.2017
andmed:

06.01.2017

(320)

on

R201700804

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(330)

NO

(540)

(730)

Omanik: Statnett SF
P.O. box 4904

(511)11-2017Klass

Nydalen, N-0423 Oslo,

4:Electrical

NO

energy.

Klass 9: Materials for electricity mains [wires, cables]; computer operating equipment; computer hardware; computer software.
Klass 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; design and development of computer hardware and
software.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017711205

(320)

on

avaldatud: 2017/32

1361331
R201700805

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

12.04.2017
andmed:

27.03.2017

(330)

RU

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: WIKOLIA INVESTMENTS LIMITED

tumesinine, heleroheline, valge.

Arch.Makariou III & Vyronos, P.Lordos

Center,

Block B, 1st floor Flat/Office

103, Neapoli, CY-3105 Limassol,

CY

122

EESTI

(511)11-2017Klass

35:Sales promotion for others; wholesale and retail

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700806

(151)

Rahvusvah reg

kuup

07.02.2017

5/2018

store services.

registreering

(111)

KAUBAMÄRGILEHT

on

avaldatud: 2017/32

1361346

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: limited
office

112,

(511)11-2017Klass

valge,

sinine.
company "KTM

liability

Zemetsa

st.,

Service"

-

26B, RU-443052 Samara,

9: Air analysis apparatus; meters; detectors;

not for medical purposes;

RU

measures;

measuring apparatus; measuring devices, electric;

gauges;

testing apparatus

quantity indicators; data processing apparatus; measuring instruments; apparatus and instruments for physics; pressure measuring

apparatus; pressure indicators; temperature indicators; chemistry apparatus and instruments; dosimeters; computers; software.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700817

(151)

Rahvusvah reg

kuup

20.04.2017

on

avaldatud: 2017/32

1362444

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, roosa, heleviolett, violett, tumeviolett, sinine, helesinine, tumesinine, oranž, sirelililla,

roheline, rohekaskollane, sinakas-punakasviolett, valge.
(730)

Omanik: Obschestvo
ulitsa

Savushkina,

(511)11-2017Klass

9:

s

ogranichennoi otvetstvennoctyu "Internest-holding"

dom 83,

Computer

korp. 3,

liter A,,

RU-197374 SANKT-PETERBURG,

[programs], recorded; computer

programmes

RU

programs [downloadable

software]; computer operating programs,

recorded; electronic publications, downloadable.
Klass 35:
information

Advertising

and advice for

agency

consumers

services; computerized file management; opinion polling; market studies; business information; commercial
advice

[consumer

shop];

business

management and organization consultancy; professional business consultancy;

updating and maintenance of data in computer databases; data search in computer files for others; commercial intermediation services; providing business
information via
and services;

web site;

a

presentation

media; publication
information

of

provision of commercial and business contact information; provision of an on-line marketplace for buyers and
goods on communication media, for retail purposes; economic forecasting; rental of advertising time on

of

publicity texts;

into computer

dissemination

databases; compilation

of

of

advertising matter; advertising;

statistics; systemization

on-line

of information into

advertising

on

a

sellers of

goods

communication

computer network; compilation

of

computer databases; telemarketing services; business

management of reimbursement programs for others; web site traffic optimization; pay per click advertising; outsourcing services [business assistance];
business efficiency expert services.

Klass 38: Providing

access

to

databases; message sending; computer aided transmission of messages and images; transmission of digital files;

streaming of data.
Klass

42:

consultancy; updating
software;

conversion

Installation
of

of computer software;

computer software; monitoring

of computer
and
programs

data,

of

information technology

computer systems by

other than

[IT]

consultancy;

remote access;

computer

software

as

a

software

service

physical conversion; computer system design;

consultancy;

[SaaS];

maintenance

rental of computer

software design; computer programming; computer technology consultancy; cloud computing; electronic data storage.

technological
of

computer

software; computer

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

123

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/32

1362520

R201700825
13.06.2017

(540)

(730)

Omanik: Yiwu Chaolan Hardware Firm
No. F2-14192

(511)11-2017Klass
use

against

Shop,

International Trade

City,

China

Commodity City, Yiwu, Jinhua, Zhejiang,

9: Calculating machines; pedometers; facsimile machines; scales;

measures;

CN

measuring instruments; protection devices for personal

accidents.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700826

(151)

Rahvusvah reg

kuup

05.04.2017

on

avaldatud: 2017/33

1362557

(540)

(730)

Omanik: KIKU Srl-GmbH
Via Lamm,

23/c, I-39057 Appiano/Cornaiano (BZ),

(511) 11-2017 Klass 31: Fruit,

fresh; apples,

IT

fresh; fruit plants; fruit trees; rootstocks for fruit tree

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700831

1362713

(151)

Rahvusvah reg

kuup

07.06.2017

on

grafting; scions

avaldatud: 2017/33

for fruit tree

grafting.

124

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Obshchestvo
ul. Marshala

(511)11-2017Klass

sininine.

oranž,

s

ogranichennoy otvetstvennostyu
d. 3, str. 1,

Fedorenko,

RU-125599 Moskva,

"FABRIKA OBUVI"
RU

25:Ski boots; football boots; galoshes; leggings [leg warmers]; boot

uppers;

heels; puttees; heelpieces for footwear; footwear; beach

shoes; sports shoes; fittings of metal for footwear; soles for footwear; lace boots; non-slipping devices for footwear; welts for footwear; sandals; boots;
footwear uppers; inner soles; shoes; gymnastic shoes; slippers; tips for footwear.

Klass 35: Import-export agency services; commercial information
polling; market studies; personnel recruitment; organization
management

assistance; commercial

advertising;

dissemination of

compilation

of information into

accounts; procurement

or

industrial

[purchasing goods

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

services; rental of advertising
commercial

economic

or

of statistics;

advisory

and services for other

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700834

(151)

Rahvusvah reg

kuup

28.06.2017

advertising

space; demonstration of

sales

mail order; television

services for business

goods; opinion

payroll preparation; business

purposes;

forecasting; auctioneering;

advertising; advertising; advertising by

computer databases; compilation

services for others

for

management assistance;

direct mail

advertising matter;

agency

of exhibitions

promotion

advertising;

for

others; radio

business

management; drawing up

inquiries;

of statements of

businesses].

on

avaldatud: 2017/33

1362887

(540)

(730)

Omanik: OUTRACE Science &
Industrial

Park, Gao'an, Jiangxi,

(511)11-2017Klass 11:Lamps; lamp

Technology

PLC.

CN

shades; lampshade holders; electric lamps;

street

lamps;

luminous tubes for

lighting; chandeliers.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/33

lighting; discharge tubes, electric,

for

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

125

III. REGISTREERITUD
Avaldatakse

vastavalt

tunnistamiseks võib esitada

lõppenuks

"Kaubamärgiseaduse"

KAUBAMÄRGID

paragrahvile

hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvide

tunnistamiseks võib esitada

hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

(111) Regnr

55591

(151) Regkuup

20.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700418

(220)

Taotl

kuup

20.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

49.

Kaubamärgiomaniku

52 või 54 kohaselt.
53 kohaselt.

20.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: kuldne, must.
Omanik: OÜ Eksfisk
Käsmu küla, Neeme tee 68, 45601

(740)

Haljala vald,

Esindaja:

töödeldud kala; külmutatud kalatooted; kalamari inimtoiduks; mereannid (v.a elusad).

Klass 35: kala ja kalatoodete jae- ja hulgimüügiteenused.

(111) Reg

Lääne-Viru maakond, EE

Kalev Käosaar

(511)11-2017Klass 29:kala;

55592

nr

20.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700435

kuup

21.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: pruun, beež.

(730)

Omanik: OÜ Mix-Mööbel

20.03.2028
02.01.2018

ainuõiguse

tühiseks

Kaubamärgiomaniku ainuõiguse

126

(740)

EESTI

Lasnamäe

linnaosa, Kalevipoja põik 2-29,

Esindaja:

Kalev Käosaar

(511)11-2017Klass

13614

Tallinn, Harju maakond,

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

EE

35:mööbli ja sisustuskaupade jae-ja hulgimüügiteenused.

(111) Regnr

55593

(151) Regkuup

20.03.2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700440

kuup

21.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

lõppemise kuup

20.03.2028
02.01.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: beež.

(730)

Omanik: Restorani Konsultatsioonid OÜ
Tammneeme küla, Hallikivi tee 3a, 74017 Viimsi vald,

(740)

Esindaja:

(511) 11-2017 Klass
toitlustusvahendite
ruumide

Harju maakond,

EE

Kalev Käosaar
43: toitlustamine; toitlustusteenindus (catering); kohvikuteenused; toitlustusteenused konverentsikeskustes ja koosolekuruumides;

rentimine; konverentside, seminaride, koosolekute, pidude, pulmade, sünnipäevade jm

rentimine;

ruumide

broneerimine;

ruumide

rentimine

konverentside,

seminaride, koosolekute,

ürituste

pidude,

toitlustuse

pulmade,

korraldamine; tähtajaline
sünnipäevade

jm

ürituste

korraldamiseks; ruumide rentimine näitusteks; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus.

(111) Regnr

55594

(151) Regkuup

20.03.2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700441

kuup

21.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

lõppemise kuup

20.03.2028
02.01.2018

(540)

(730)

Omanik: Restorani Konsultatsioonid

OÜ

Tammneeme küla, Hallikivi tee 3a, 74017 Viimsi vald,

(740)

(511)11-2017Klass

EE

43: toitlustamine; toitlustusteenindus (catering); kohvikuteenused; toitlustusteenused konverentsikeskustes ja koosolekuruumides;

toitlustusvahendite rentimine; konverentside, seminaride, koosolekute,
ruumide

Harju maakond,

Esindaja: Kalev Käosaar

rentimine; ruumide broneerimine;

pidude, pulmade, sünnipäevade jm ürituste toitlustuse korraldamine; tähtajaline

ruumide rentimine konverentside,

seminaride, koosolekute,

pidude,

korraldamiseks; ruumide rentimine näitusteks; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus.

(111) Regnr

55595

(151) Regkuup

20.03.2018

pulmade,

sünnipäevade

jm ürituste

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

5/2018

127

nr

M201700452

kuup

26.04.2017

lõppemise kuup

20.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, punane.

(730)

Omanik: Restorani Konsultatsioonid
Tammneeme

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

küla,

Hallikivi tee

3a,

OÜ

74017 Viimsi

vald, Harju maakond,

43: toitlustamine,

toitlustusteenindus

(catering); kohvikuteenused;

toitlustusvahendite rentimine; konverentside, seminaride, koosolekute,
ruumide

rentimine; ruumide broneerimine;

korraldamiseks;

(111) Reg

EE

Kalev Käosaar

ruumide rentimine

toitlustusteenused

pidude, pulmade, sünnipäevade jm

ruumide rentimine konverentside,

näitusteks; toolide, laudade, laudlinade,

seminaride, koosolekute,

klaasnõude

üürimine, rentimine,

konverentsikeskustes

ja koosolekuruumides;

ürituste toitlustuse korraldamine;

tähtajaline
pidude, pulmade, sünnipäevade jm ürituste

laenutus.

55596

nr

20.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

M201700454

(220)

Taotl

kuup

26.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

20.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: pruun, punane.

(730)

Omanik: Restorani Konsultatsioonid
Tammneeme

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

küla,

Hallikivi tee

3a,

OÜ

74017 Viimsi

vald, Harju maakond,

43: toitlustamine, toitlustusteenindus (catering); kohvikuteenused; toitlustusteenused konverentsikeskustes ja koosolekuruumides;

toitlustusvahendite rentimine; konverentside, seminaride, koosolekute,
ruumide

EE

Kalev Käosaar

rentimine; ruumide broneerimine;

pidude, pulmade, sünnipäevade jm ürituste toitlustuse korraldamine; tähtajaline

ruumide rentimine konverentside,

seminaride, koosolekute,

pidude, pulmade, sünnipäevade jm

korraldamiseks; ruumide rentimine näitusteks; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus.

(111) Reg

55597

nr

20.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700470

kuup

28.04.2017

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

20.03.2028

ürituste

128

(442)

EESTI

Avaldam

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

02.01.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Creative Woodworks
Leie

(740)

küla, Naaritsa,

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass
Klass

70303

OÜ

Viljandi vald, Viljandi maakond,

11:saunad; saunaahjud; saunaseadmed; saunapaigaldised; saunakütteseadmed;

19: saunade ehitusmaterjalid ja

(ehitusmaterjalid),

EE

Arula

v.a

kerisekivid; aparaadid

sauna

-elemendid (v.a metallist); puidust ehitusmaterjalid; plangud,

lauad

saunade

(ehituspuit);

kütmiseks.
saunade tarindid

metallist; teisaldatavad ja moodulehitised (v.a metallist); aiakuurid, aiamajad, väikemajad (v.a metallist).

Klass 37: ehitustegevus, saunade ehitamine; saunade ja saunaseadmete remont; saunade ja saunaseadmete paigaldustööd.

(111) Regnr

55598

(151) Regkuup

20.03.2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700471

kuup

28.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

20.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

LC F
(730)

Omanik: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
(740)

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass

(111) Reg

(also trading

as

TOYOTA MOTOR

CORPORATION)

JP

Arula

12:autod ja nende konstruktsiooniosad, nimelt mootorid, jõuseadmed,kered, pidurid, uksed, rattad, roolirattad, jõuülekanded.

55599

nr

20.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700486

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

04.05.2017
20.03.2028
02.01.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

129

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: AS Värska Vesi
Värska

(740)

alevik,

(111) Reg

kuldne.

Pikk tn 41, 64001 Setomaa

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass

sinine,

vald,

Võru

maakond,

EE

Arula

32:mineraalvesi vastavalt geograafiliste tähiste
00006 või 00007 kaupade
reg-nr 00001,

kirjeldustele.

55600

nr

20.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700487

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

04.05.2017

lõppemise kuup

20.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: AS Värska Vesi
Värska

(740)

alevik,

Pikk tn

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass

sinine,

punane, kuldne.

41,64001

Setomaa

vald,

Võru

maakond,

EE

Arula

32:mineraalvesi

vastavalt

geograafiliste

tähiste reg-nr 00001, 00006 või 00007

kaupade kirjeldustele.

130

EESTI

(111) Regnr

55601

(151) Regkuup

20.03.2018

(210)

Taotl nr

M201700265

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

08.03.2017

kuup

20.03.2028

lõppemise kuup

01.12.2017

kuup

(540)

KARLSSONI
(730)

Omanik: AS Rannarootsi Lihatööstus
Kirimäe

(740)

küla,

90805

Lääne-Nigula vald,

Lääne

maakond,

EE

Villu Pavelts

Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; lihast, linnulihast ja ulukilihast tooted, sh külmutatuna, konservituna ning

poolfabrikaatidena; sealiha; loomaliha; hakkliha; kanahakkliha; suitsuliha; lihatarrendid; süldid; grill-lihad ja -ribid; šašlõkid; kotletid; pihvid, lihapallid;
kroketid; šnitslid; vorstid, vorstitooted,

(111) Reg

sh viinerid,

sardellid, sinkja verivorstid;

lihasnäkid.

55602

nr

20.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700379

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

10.04.2017
20.03.2028

lõppemise kuup

01.12.2017

kuup

(540)

RANNAROOTSI
(730)

Armastatud maitsed

Omanik: AS Rannarootsi Lihatööstus
Kirimäe

(740)

-

küla,

90805

Lääne-Nigula vald,

Lääne

maakond,

EE

Villu Pavelts

Esindaja:

(511)11-2017Klass

29:liha,

kala,

linnuliha

ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud,

kuivatatud

ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast tooted, sh külmutatuna,
konservituna

ning poolfabrikaatidena;

kodulinnud

(v.a elusad); puljongid; puljongivalmistusained; puljongikontsentraadid; sealiha; loomaliha; hakkliha;

kanahakkliha; suitsuliha; lihatarrendid; süldid; grill-lihad ja -ribid; šašlõkid; kotletid; pihvid, lihapallid; kroketid; šnitslid; vorstid, vorstitooted,
sardellid, sink ja verivorstid; pasteet, sh maksapasteet; lihasnäkid; rasvased võileivakatted; kalafilee; kalakonservid, anšoovis; kalatoidud;

sh

viinerid,

soolakala;

valmistoidud, mis põhiliselt koosnevad lihast või lihatoodetest, sh külmutatuna; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed; jogurti baasil valmistatud

dipikastmed.

(111) Regnr

55603

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700570

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

31.05.2017

lõppemise kuup

21.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

VORSTIABI
(730)

Omanik: MARKO SOVA
Ploomi tn 23, 71017

(511)11-2017Klass

Viljandi linn, Viljandi maakond,

29: lihatooted; sink;

suitsutatud

EE

vorstid; suitsuliha; toorvorstid;

liha; kanamunad; kuivatatud vorstid; lihakonservid; pasteedid; kalkunitooted;
konservid; pakendatud liha;

paprika-sealihavorst;

salaami.

töödeldud

liha; verikäkid, verivorstid; vorstid; vorstitooted;

kalkuniliha; kanaliha; kebabid;

lambalihatooted;

liha- ja

värske

vorstitoodete

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

131

(111) Regnr

55604

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl nr

M201700237

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

01.03.2017

kuup
lõppemise kuup

21.03.2028

02.01.2018

kuup

(540)

Luminor
(730)

Omanik: Luminor
Box

(740)

111 81

1126,

Esindaja:

(511) 11-2017 Klass
magnetkaardid;

AB
SE

Indrek Eelmets
9:

pangakaardid

maksekaardid

magnetilised);

Group

Stockholm,

sularahaautomaadid;

andmetöötlusseadmed

ja

(kodeeritud

(kodeeritud

arvutid;

või

või

magnetilised);

magnetilised);

rahalugerid

ja

deebetkaardid

elektroonilised

-sorteerid;

arvutitarkvara; arvutitarkvara

müntkäitatavate

võimaldamaks

(kodeeritud

ja magnetilised
aparaatide

klientidel

või

magnetilised);

krediitkaardid

identifitseerimiskaardid,
mehhanismid;

pääseda

ligi

kassaaparaadid,

pangakonto

(kodeeritud

isikukaardid;

või

kodeeritud

arvutusmasinad,

informatsioonile

ja

teostada

pangatehinguid; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-djamuud digisalvestusvahendid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused; turu-uuringud.
Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused; finantskonsultatsioonid; kindlustuskonsultatsioonid;
finantsprognoosid; finantsteave; heategevuskorjandused; majanduslik sponsorlus, finantssponsorlus; väärisesemete hoiustamine; seifihoiustamine; rahalise
väärtusega

ettemaksukaartide

ja

žetoonide

väljastamine.

Klass 38: telekommunikatsiooniteenused.

(111) Regnr

55605

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700238

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

01.03.2017

lõppemise kuup

21.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: tume

(730)

Omanik: Luminor
Box

(740)

1126,

Esindaja:

(511) 11-2017 Klass
magnetilised);

magnetkaardid;

111 81

lillakaspunane,

Group

Stockholm,

SE

Indrek Eelmets
9:

pangakaardid (kodeeritud

maksekaardid

(kodeeritud

sularahaautomaadid;

andmetöötlusseadmed

roosa.

AB

ja

arvutid;

või

või

magnetilised);

magnetilised);

rahalugerid

arvutitarkvara;

ja

-sorteerid;

arvutitarkvara

35: reklaam;

ja

ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused;

(kodeeritud

magnetilised

müntkäitatavate

võimaldamaks

pangatehinguid; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-djamuud
Klass

deebetkaardid

elektroonilised

aparaatide

klientidel

või

magnetilised);

krediitkaardid

identifitseerimiskaardid,
mehhanismid;

pääseda

ligi

kassaaparaadid,

pangakonto

(kodeeritud

isikukaardid;

või

kodeeritud

arvutusmasinad,

informatsioonile

ja

teostada

digisalvestusvahendid.
turu-uuringud.

Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused; finantskonsultatsioonid; kindlustuskonsultatsioonid;
finantsprognoosid; finantsteave; heategevuskorjandused; majanduslik sponsorlus, finantssponsorlus; väärisesemete hoiustamine; seifihoiustamine; rahalise
väärtusega ettemaksukaartide ja žetoonide väljastamine.
Klass 38: telekommunikatsiooniteenused.

132

EESTI

(111) Regnr

55606

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl nr

M201700247

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

03.03.2017

kuup
lõppemise kuup

21.03.2028

02.01.2018

kuup

(540)

SPUTNIK
(730)

Omanik: The Gillette
One Gillette

(740)

Park,

Esindaja: Olga

(511) 11-2017 Klass

Company

LLC

02127 Boston,

Massachusetts,

US

Treufeldt

8: raseerijad ja raseerimisterad; jaoturid, kassetid, hoidikud ja padrunid, kõik spetsiaalselt kavandatud raseerimisteradele ja neid

sisaldavad; kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud.

(111) Regnr

55607

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700254

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

07.03.2017

lõppemise kuup

21.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Luminor

lillakaspunane,
Group

roosa, helehall.

AB

Box 1126, 111 81 Stockholm, SE

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

Indrek Eelmets
9:

pangakaardid (kodeeritud

maksekaardid

magnetilised);
magnetkaardid;

(kodeeritud

sularahaautomaadid;

või

või

magnetilised);

magnetilised);

rahalugerid

ja

deebetkaardid

elektroonilised

-sorteerid;

ja

(kodeeritud

magnetilised

müntkäitatavate

andmetöötlusseadmed

aparaatide

või

mehhanismid;

ja arvutid; arvutitarkvara; arvutitarkvara võimaldamaks klientidel pääseda
pangatehinguid; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-djamuud digisalvestusvahendid.
Klass

35: reklaam;

magnetilised);

krediitkaardid

identifitseerimiskaardid,

kassaaparaadid,

ligi pangakonto

(kodeeritud

isikukaardid;

või

kodeeritud

arvutusmasinad,

informatsioonile

ja

teostada

ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused; turu-uuringud.

Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused; finantskonsultatsioonid; kindlustuskonsultatsioonid;
finantsprognoosid; finantsteave; heategevuskorjandused; majanduslik sponsorlus, finantssponsorlus; väärisesemete hoiustamine; seifihoiustamine; rahalise
väärtusega ettemaksukaartide ja žetoonide väljastamine.
Klass 38: telekommunikatsiooniteenused.

(111) Reg

55608

nr

21.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700255

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

07.03.2017
21.03.2028
02.01.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

133

(540)

(591)

Värvide loetelu: roosa,

(730)

Omanik: Luminor
Box

(740)

111 81

1126,

Esindaja:

Stockholm,

9:

pangakaardid

maksekaardid

magnetkaardid;

helehall.

AB
SE

Indrek Eelmets

(511)11-2017Klass
magnetilised);

lillakaspunane,

Group

sularahaautomaadid;

andmetöötlusseadmed

ja

(kodeeritud

(kodeeritud

arvutid;

või

või

magnetilised);

magnetilised);

rahalugerid

arvutitarkvara;

ja

-sorteerid;

arvutitarkvara

deebetkaardid

elektroonilised

müntkäitatavate

võimaldamaks

(kodeeritud

ja magnetilised
aparaatide

klientidel

või

magnetilised);

krediitkaardid

identifitseerimiskaardid,
mehhanismid;

pääseda

ligi

kassaaparaadid,

pangakonto

(kodeeritud

isikukaardid;

või

kodeeritud

arvutusmasinad,

informatsioonile

ja

teostada

pangatehinguid; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid.
Klass
Klass

35: reklaam;

ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused;

36: kindlustusteenused;

turu-uuringud.

finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused; finantskonsultatsioonid; kindlustuskonsultatsioonid;

finantsprognoosid; finantsteave; heategevuskorjandused; majanduslik sponsorlus, finantssponsorlus; väärisesemete hoiustamine; seifihoiustamine;
väärtusega

ettemaksukaartide

ja

žetoonide

rahalise

väljastamine.

Klass 38: telekommunikatsiooniteenused.

(111) Regnr

55609

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700503

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

09.05.2017

lõppemise kuup

21.03.2028
02.01.2018

(540)

VitaEffekt
(730)

Omanik: AS Dimedium

(740)

Tartu linn, Emajõe tn 1a,
Esindaja: Aivo Arula

(511)11-2017Klass
loomadele;

5: veterinaariapreparaadid; meditsiinilised toidulisandid loomadele; mikroelemendipreparaadid loomadele; mineraalsed toidulisandid

veterinaarsed

Klass

(111) Reg

51008 Tartu linn, Tartu maakond, EE

söödalisandid; proteiinilisandid loomadele; vitamiinipreparaadid loomadele;

31: mineraalsööt

55610

nr

21.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

nr

M201700561

kuup

29.05.2017

lõppemise kuup

kuup

desinfektsioonivahendid.

loomadele; loomasööt; jõusööt; linnusööt; lemmikloomatoit; söödasegud

21.03.2028
02.01.2018

loomadele.
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(540)

(591)
(730)
(740)

Värvide loetelu: roheline.
Omanik: AS Ida-Tallinna
Kesklinna

linnaosa,

Esindaja:

Kalev Käosaar

(511)11-2017Klass
kirurgia,

sh

44:

Keskhaigla

Ravi tn

10138

18,

Tallinn, Harju maakond,

meditsiiniteenused; tervishoid; meditsiiniinfo; haiglate ja

plastiline kirurgia; raviminõuanded,

farmaatsiakonsultatsioonid;

hambaravi; füsioteraapia; kiropraktika; aroomiteraapiateenused;

ravi

EE

tervisekeskuste

ja/või

ravimite

massaaž; optikuteenused;

teenused;

valikuga

kliiniliste

seotud

haiglate

konsultatsioonid

meditsiiniteenused;
ja informatsioon;

ämmaemandateenused;

psühholoogiteenused;

kinnisvara

rentimine;

meditsiiniline

põetamine; meditsiinilise rehabilitatsiooni teenused; füüsiline taastusravi.

(111) Regnr

55611

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl nr

M201700581

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

01.06.2017

kuup
lõppemise kuup

21.03.2028

02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, roheline.

(730)

Omanik: Vana Peetri
Tartu

(740)

OÜ

linn, Väike-Turu

Esindaja:

(511)11-2017Klass

tn

5-81,

51013 Tartu

linn,

36:

kinnisvaratehingud;

kinnisvaraarendus;

kinnisvarakonsultatsioonid; kinnisvara finantshindamine; kinnisvara

(111) Regnr

55612

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

Tartu

maakond,

EE

Kalev Käosaar

nr

M201700563

kuup

29.05.2017

lõppemise kuup

kuup

21.03.2028
02.01.2018

kinnisvarateenused;

ostu finantseerimine.

üürimine,

kinnisvara

haldamine;

EESTI
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(540)

(730)

Taqueria OÜ

Omanik:

Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 14, 10111 Tallinn,

(740)

Harju maakond,

(511)11-2017Klass

43:

toitlustamine;

toiduvalmistamise

teenused;

baariteenused;

kokakunstialased

valmistoidu kaasamüügi teenused; toidualased konsultatsioonid; toitlustusteenindus (catering).

(111) Regnr

55613

(151) Regkuup

21.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700620

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

14.06.2017
21.03.2028

lõppemise kuup

02.01.2018

kuup

(540)

Seitsme
(730)

Omanik: Hc Rodibirke

Väiku-Ruuga küla,
(740)

EE

Esindaja: Indrek Eelmets

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass
Klass

(111) Reg

järve

maa

OÜ

66709

Rõuge vald,

Võru

Arula

30:mesi; meetooted;

mee

33: alkoholjoogid (v.a õlu);

aseained.

veinid.

55614

nr

21.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl nr

M201700445

(220)

Taotl

24.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup
lõppemise kuup

kuup

21.03.2028

02.01.2018

maakond,

EE

konsultatsiooniteenused;

restoraniteenused;
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(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, roheline, hall.

(730)

Omanik: OÜ Kodudoktori PAK Sinu Arst
Narva mnt 7, 10117 Kesklinna linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

5: meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid.

Klass 28: mängud ja mänguasjad.
Klass

29:

töödeldud

köögiviljad;

keedised;

töödeldud

putukad;

köögiviljamahlad

toiduvalmistamiseks; köögiviljamahlakontsentraadid

toiduvalmistamiseks; köögiviljapüree; tarrendid, moosid, kompotid, puu- ja köögiviljamäärded.

Klass 32: alkoholivabad köögiviljamahlajoogid; köögiviljajoogid; köögiviljasmuutid;
rohelistest

köögiviljadest mahlajoogid.

Klass 41: haridus ja väljaõpe, inimeste hariduse ja kasvatuse teenused.
KlaSS 44: meditsiiniteenused.

(111) Reg

55615

nr

22.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700618

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

14.06.2017

lõppemise kuup

22.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: NURMENUKU KINNISVARA OÜ
Haabersti linnaosa,

(511)11-2017Klass

35:

Ehitajate

toiduainete

tee

109, 13520 Tallinn, Harju maakond, EE

jae-ja hulgimüük.

puu- ja

köögiviljamahlade segust koosnevad joogid;
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(111) Regnr

55616

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl nr

M201700028

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

08.01.2017

kuup

26.03.2028

lõppemise kuup

01.12.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: Five Star OCS OÜ
Kesklinna linnaosa, Tartu

(511)11-2017Klass

mnt

83, 10115 Tallinn, Harju maakond,

EE

29: liha; linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; tarretised,

keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused;
jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid; jää.
Klass

32:

õlu;

mineraal-ja

gaseervesi

muud

ning

alkoholivabad

joogid;

puuviljajoogid

ja

puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid

(v.a õlu).

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

(111) Reg

55617

nr

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700109

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

30.01.2017
26.03.2028

lõppemise kuup

02.01.2018

kuup

(540)

Profexpo
(730)
(740)

Omanik:

Profexpo Osaühing
Vikerlase tn

Lasnamäe

linnaosa,

Esindaja:

Raivo Koitel

15-209,

(511)11-2017Klass

35:reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

eesmärgil; kaupade

demonstreerimine; poeakende

reklaamitarvete

messide

(vaateakende)

ja kaubandus-ja

dekoreerimine,

EE

reklaamnäituste

vaateakende

korraldamine

kujundamine;

konsultatsioonid;

jae- ja hulgimüügiteenused

äritegevuse juhtimise nõustamine;

kaubandus-,

piletimüügiteenused;
korraldamine

üürimine; kaubandus-

isikutele; turu-uuringud;

äriuuringud;

äri

või reklaami

rentimine, kantselei- ja
ja

ärikontaktiinfo

äritegevuse korraldamise

sponsorite otsimine; ärivahendusteenused potentsiaalsete erainvestorite ja rahastamist vajavate

ettevõtjate kokkuviimiseks; toidukaupade ja jookide
reklaamnäituste

kolmandatele

(sh on-line)

reklaamtahvlite

laenutus; reklaammaterjalide ettevalmistamine, publitseerimine ja levitamine; reklaamipindade

pakkumine; kaubandusvahendusteenused;

reserveerimise

Tallinn, Harju maakond,

13616

tutvustamis

reklaamnäituste

messide

messidele, kaubandus- ja reklaamnäitustele, piletite

piletite

ja juhtimine; messide, kaubandus- ja

läbiviimine

kampaaniate korraldamine,
ja

teave;

piletite

ettetellimise korraldamine

tellimine,

kohtade

broneerimine

ja piletite

messidele, kaubandus- ja reklaamnäitustele;

demonstratsioonide korraldamine reklaami või turunduse eesmärgil.

Klass 37: ehitustegevus; messi- ja näitusevahendite, -sisustuse, väljapanekupindade ning -bokside
Klass
teabe

39: transport;

kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; reisi-,

remont

ja paigaldamine.

ekskursiooni- ja transpordipiletite müük ja

sellealase

pakkumine.
Klass

41: haridus; väljaõpe;

meelelahutus;

spordi-ja kultuuritegevus; kirjastamine;

seminaride, konverentside, kollokviumite korraldamine ja

läbiviimine; õpetamine, haridusteenused, koolitus, treening, õpitoad, demonstratsioonide korraldamine (koolitus, väljaõpe); kultuuri- ja haridusnäituste
korraldamine;

hariduslike

ja

meelelahutuslike

võistluste

ja

piletimüügiteenused (meelelahutus); meelelahutus-, spordi- ja
ettetellimise korraldamine

korraldamine.

etendustele

ja

konkursside

kultuuriürituste

muudele meelelahutuslikele

üritustele,

korraldamine

ja

läbiviimine;

piletite teave, piletite
etendustele

ja

tellimine

mängude

ja

korraldamine

ja

läbiviimine;

kohtade broneerimine üritustele,

muudele meelelahutuslikele üritustele

piletite

piletite

reserveerimise
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kujundamise teenused.

Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus; teisaldatavate ehitiste üürimine, rentimine, laenutus; telkide üürimine, rentimine, laenutus;
toiduvalmistusseadmete rentimine;
koosolekuruumide

toolide, laudade,

üürimine ning rentimine;

laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus; valgustusseadmete rentimine; seminari- ja

messi- ja näituseruumide ning -vahendite pakkumine, messi-, kaubandus-

ja reklaamnäituseruumide ning

-vahendite pakkumine.

(111) Regnr

55618

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700315

kuup

22.03.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

lõppemise kuup

26.03.2028
01.12.2017

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: punane.

Joogikunsti OÜ

Omanik:

Rapla linn, Ehitaja
(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

tn

5-11, 79514 Rapla vald, Rapla maakond,

EE

Kalev Käosaar
35:alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide jae-ja hulgimüügiteenused.

Klass 43: toitlustusteenused; baarid; restoraniteenused.

(111) Regnr

55619

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700318

(220)

Taotl

kuup

23.03.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

26.03.2028
01.12.2017

kuup

(540)

CR-JET
(730)

Omanik: JEVGENI
Tartu

KUVŠINOV

Aleksandri tn 12, 51004 Tartu

linn,

linn,

Tartu

maakond,

EE

DIESELLAND OÜ
Tartu linn, Võru

(511)11-2017Klass
aparatuur;

9:

loendurid,

tn

diisli

139, 50155 Tartu linn, Tartu maakond,
sissepritsetestrid; diagnostikaaparaadid,

mõõturid;

manomeetrid,

rõhumõõturid;

mõõteseadmed.

(111) Regnr

55620

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700341

(220)

Taotl

kuup

29.03.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

26.03.2028
01.12.2017

v.a

mõõdikud

EE

meditsiinilised; katsestendid; kalibreerimisseadmed;
digitaalse

andmekuvaga;

mõõteaparaadid,

kütusekulu

mõõteseadmed;

mõõtmise
elektrilised

EESTI
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139

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine.

(730)

Omanik: KAIA ROOSA OÜ
Nõmme linnaosa, Lootuse pst 13, 11212 Tallinn,

(511)11-2017Klass

35:

kunstiesemete

55621

(151) Regkuup

26.03.2018

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

EE

jaemüügiteenused.

(111) Regnr
(210)

Harju maakond,

M201700352
03.04.2017
26.03.2028

lõppemise kuup

01.12.2017

kuup

(540)

KLAVERITE KANTS
(730)

Omanik: OÜ Klaverite Kants

Äksi,

75038

(511)11-2017Klass

Äksi küla,

15:

Kose vald,

elektroonilised

klaverid;

Harju maakond,
klaverid;

EE

isemängivad

-klaviatuurid; pianoolad, isemängivad klaverid; spetsiaalsed klaverikatted.
Klass 37: klaverihäälestamine.

(111) Reg

55622

nr

26.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl nr

M201700449

(220)

Taotl

26.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup
lõppemise kuup

kuup

26.03.2028

02.01.2018

elektroonilised

klaverid;

klaverikeeled;

klaveriklahvid;

klaveriklahvistikud,
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(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik:

OÜ

valge.

HADLER GRUPP

Mustamäe linnaosa, Laki tn 30, 12915 Tallinn,

(740)

Harju maakond,

EE

Esindaja: Anneli Kapp

(511)11-2017 Klass 30: kohv ja kohvist valmistatud tooted; kohvijoogid; jahvatatud kohv; kohvimaitseained;
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; teiste omanike kaupade ja
koostamine;

esinevate

dokumentide

artistide

paljundamine;

äritegevuse juhtimine;

kontorimasinate

arvutifailides

andmeotsing

ja

-sisseseadete

kolmandatele

isikutele;

kohvi aseained.

litsentsimise korraldamine ärieesmärgil; palgalehtede

teenuste

rentimine,

üürimine; raamatupidamine

majandusprognoosid;

äri

ja

fotokopeerimisteenused;

auditeerimine;
ekspordi- ja

impordiagentuuride teenused; hinnavõrdlusteenused; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; äriteave ja klientide äriline nõustamine (klientide nõustamise

keskus); kaubandusteabeagentuuride teenused;

raamatute, arvustuste,

korraldamine turunduseesmärkidel; reklaamide

küljendamine

maksudokumentatsiooni

koostamine;

üürimine;

rentimine

reklaamiaja

näituste

ja

ajalehtede või koomiksite tellimused (tellimisteenuse pakkumine); moeetenduste
toidukaupade ja jookide jae-ja hulgimüük; reklaami või müügi modelleerimine;

teenusena;

messide korraldamine
avaliku

massiteabevahendites;

äri või reklaami

arvamuse

eesmärgil; pressiülevaateteenused; fotokoopiamasinate rentimine,

küsitluste

omandi

korraldamine;

müük

enampakkumisel;

poeakende

(vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; kaubandus-ja reklaamnäituste korraldamine; ärialane abi; posti teel reklaami levitamine; näidiste (proovide)
levitamine; sõnumite transkriptsioon (kontoriteenused); andmete transkriptsioon; tööjõu värbamine; personalijuhtimisalane nõustamine; müügikampaaniad,

-reklaam

toodete

teenusena;

psühholoogiline

testimine

valmistamine;

reklaamide

demonstreerimise

personali

reklaamiagentuuriteenused;

ja väljapaneku teenused; kaupade jaemüügi

valikuks; raadioreklaam;
reklaamide

produtseerimine;
postimüügireklaam;

reklaam
teel

reklaammaterjali üürimine; posti
kaubanduslike

ja

reklaamipindade

üürimine;

teadaannete

sponsorite

meediakanalites;

reklaammaterjali
levitamine;
info

otsimine;

ostutellimuste

levitamine;

reklaamtekstide

kogumine

arvuti

töötlemine;

reklaammaterjalide
ettevalmistamine;

andmebaasidesse

ja info

süstematiseerimine arvuti andmebaasides; arvutipõhine

dokumendihaldus; otseturundus; turu-uuringud ja -analüüsid; kaupade demonstreerimine; ajutise

tööhõive

koostamine;

agentuuride teenused;

reklaamplakatite kleepimine;
telefonivastamisteenused

hanketeenused teistele

bilansi

seisu,

arvete

müügiautomaatide

kättesaamatute

ettevõtetele

rentimine;

abonentide

(kaupade ja

puhul;

arvete

tekstitöötlus

esitamine;

telekommunikatsiooniteenuste

ostmine); äritegevuse

teenuste

omahinnaanalüüsid;

ja kirjutusmasinal kirjutamine;
tellimuste

ettevõtetele osutatavad
statistika

sekretäriteenused;

koostamine; kiirkiri, stenograafia;

korraldamine; telemarketingiteenused; telereklaam;

juhtimise nõustamine;

maksumäärade

auditeerimine

teenusena;

äri

ekspertteenused; äriinfo, -teave; ärialased uuringud; äritegevuse hindamine; ärikorralduse alased konsultatsioonid; ärialased
päringud, küsitlused; äritegevuse siirdeteenused; ärialased konsultatsiooniteenused; ettevõtete auditeerimise teenused; sportlaste äritegevuse juhtimine;
tulemuslikkuse

alased

äritegevuse juhtimise ja

korraldamise

konsultatsioonid;

ärijuhtimisega

seotud kaubandusalane

abi;

reklaam

internetis

teenusena;

hotellide

ärialane

juhtimine.
Klass

43: toitlustusteenused;

valgustusseadmete

rent;

kohvikud,

baarid, bistrood,

kiirtoitlustuskohad;

tähtajaline

majutus, sh hotellid, motellid, võõrastemajad;

sisevalgustuse üürimine; restoraniteenused; selvekohvikuteenused, kafeteeriateenused;

rent; motelliteenused; joogiveeautomaatide rent; toolide, laudade, laudlinade,

klaasnõude

baariteenused;

üürimine, rentimine, laenutus;

toiduvalmistusseadmete

teisaldatavate ehitiste

üürimine,

rentimine, laenutus; telkide üürimine, rentimine, laenutus; koosolekuruumide üürimine, rentimine; elamispinna tähtajaline üürimine; pansionaaditeenused;
pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine, ettetellimine; turismilaagriteenused (majutus); selverestoraniteenused; puhkelaagriteenused (majutus);
kiirtoidukohvikuteenused,

külalismajateenused;
puhkajate ja

turistide

majutus;

püstijalabaariteenused;

hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine.

(111) Regnr

55623

(151) Regkuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700450

(220)

Taotl

kuup

26.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

26.03.2028
02.01.2018

kantiiniteenused;

kuurorthotelliteenused;

hotelliteenused,

hosteliteenused,

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI
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5/2018

(540)

COFFEE IN
Omanik: OÜ HADLER GRUPP

(730)

Mustamäe

(740)

linnaosa,

Laki tn 30, 12915

Tallinn, Harju maakond,

EE

Esindaja: Anneli Kapp

(511)11-2017Klass

30:kohv ja kohvist valmistatud tooted; kohvijoogid; jahvatatud kohv; kohvimaitseained; kohvi aseained.

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; teiste omanike kaupade ja
esinevate artistide

koostamine;
dokumentide

paljundamine;

litsentsimise korraldamine

teenuste

äritegevuse juhtimine; kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine,

andmeotsing

arvutifailides

kolmandatele

impordiagentuuride teenused; hinnavõrdlusteenused; kaubandus- või
keskus); kaubandusteabeagentuuride

isikutele;

tööstusalane

majandusprognoosid;

juhtimisabi; äriteave ja klientide

teenused; raamatute, arvustuste, ajalehtede

või koomiksite

ärieesmärgil; palgalehtede

üürimine; raamatupidamine

tellimused

ja äri

auditeerimine;

ekspordi- ja

fotokopeerimisteenused;
äriline nõustamine

(klientide

(tellimisteenuse pakkumine);

nõustamise

moeetenduste

korraldamine turunduseesmärkidel; reklaamide küljendamine teenusena; toidukaupade ja jookide jae-ja hulgimüük; reklaami või müügi modelleerimine;
maksudokumentatsiooni koostamine; näituste ja messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; pressiülevaateteenused;

fotokoopiamasinate rentimine,

reklaamiaja rentimine massiteabevahendites;
(vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; kaubandus-ja

enampakkumisel; poeakende
(proovide)

avaliku

üürimine;

levitamine;
-reklaam

sõnumite

transkriptsioon (kontoriteenused);
toodete

teenusena;

demonstreerimise

psühholoogiline

testimine personali

valmistamine;

reklaamide

reklaamiagentuuriteenused;
süstematiseerimine arvuti

tööhõive

agentuuride

ja

teenused;

tulemuslikkuse

alased

ärialane abi;

omandi

müük

teel reklaami levitamine; näidiste

posti

transkriptsioon; tööjõu värbamine; personalijuhtimisalane nõustamine; müügikampaaniad,
teenused;

kaupade

jaemüügi

reklaam

meediakanalites;

ostutellimuste

töötlemine;

reklaammaterjali üürimine; posti teel reklaammaterjali levitamine; reklaammaterjalide
kaubanduslike

ja

reklaamipindade

arvete

bilansi

seisu,

müügiautomaatide

üürimine;

ettevõtetele

(kaupade ja

ekspertteenused;

koostamine;

teadaannete

sponsorite

otsimine;

puhul;

teenuste

äriinfo, -teave;

arvete

esitamine;

reklaamtekstide

levitamine;
info

kogumine

arvuti

ettevalmistamine;

andmebaasidesse

kirjutamine;

statistika koostamine;

telekommunikatsiooniteenuste tellimuste korraldamine;

ostmine); äritegevuse

ärialased

uuringud;

juhtimise nõustamine;

äritegevuse

päringud, küsitlused; äritegevuse siirdeteenused; ärialased konsultatsiooniteenused;
äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid;

ettevõtetele osutatavad

omahinnaanalüüsid;

tekstitöötlus ja kirjutusmasinal

rentimine;

telefonivastamisteenused kättesaamatute abonentide
teistele

korraldamine;

ja

info

andmebaasides; arvutipõhine dokumendihaldus; otseturundus; turu-uuringud ja -analüüsid; kaupade demonstreerimine; ajutise

reklaamplakatite kleepimine;
hanketeenused

andmete

väljapaneku

reklaamide

produtseerimine;

küsitluste

reklaamnäituste korraldamine;

valikuks; raadioreklaam;

postimüügireklaam;

arvamuse

hindamine;

telemarketingiteenused; telereklaam;

maksumäärade

ärikorralduse

ettevõtete auditeerimise

ärijuhtimisega seotud kaubandusalane

sekretäriteenused;

kiirkiri, stenograafia;

auditeerimine

alased

teenusena;

konsultatsioonid;

äri

ärialased

teenused; sportlaste äritegevuse juhtimine;

abi; reklaam

internetis

teenusena;

hotellide

ärialane

juhtimine.
Klass

43: toitlustusteenused;

kohvikud,

baarid, bistrood,

valgustusseadmete rent; sisevalgustuse üürimine; restoraniteenused;
rent; motelliteenused;

kiirtoitlustuskohad;

tähtajaline majutus,

selvekohvikuteenused, kafeteeriateenused;

joogiveeautomaatide rent; toolide, laudade, laudlinade,

sh

hotellid, motellid, võõrastemajad;

baariteenused;

toiduvalmistusseadmete

klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus; teisaldatavate ehitiste üürimine,

rentimine, laenutus; telkide üürimine, rentimine, laenutus; koosolekuruumide üürimine, rentimine; elamispinna tähtajaline üürimine; pansionaaditeenused;
kostikohtade

pansionaadikohtade,
külalismajateenused;

reserveerimine, ettetellimine; turismilaagriteenused (majutus); selverestoraniteenused; puhkelaagriteenused (majutus);

kiirtoidukohvikuteenused,

püstijalabaariteenused;

puhkajate ja turistide majutus; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine.

(111) Regnr

55624

(151) Regkuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700469

(220)

Taotl

kuup

28.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

lõppemise kuup

26.03.2028
02.01.2018

(540)

VISITINT
(730)

Omanik: NOVARTIS AG
4002 Basel, CH

(740)

Villu Pavelts

Esindaja:

(511)11-2017Klass

(111) Reg

9:kontaktläätsed.

55625

nr

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700534

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

19.05.2017
26.03.2028
02.01.2018

kantiiniteenused;

kuurorthotelliteenused;

hotelliteenused,

hosteliteenused,

142
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5/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Bizarre
Kesklinna

linnaosa,

(511)11-2017Klass
Klass
teenuste

hall, sinine, roheline,
OÜ
Paadi tn

14a,

roosa,

10151

kollane.

Tallinn, Harju maakond,

EE

25: rõivad, jalatsid, peakatted; bodid (aluspesu); T-särgid.

35: kaupade

demonstreerimine;

moesõude

korraldamine

turunduseesmärkidel;

veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade

ja

ostjatele ning müüjatele; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(111) Reg

55626

nr

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700514

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

12.05.2017

lõppemise kuup

26.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Eesti

(740)

roheline, valge.

Energia

Kesklinna

linnaosa,

Esindaja:

Raivo Koitel

AS

Lelle tn

22,

11318

Tallinn, Harju maakond,

EE

(511)11-2017Klass 4:elektrienergia.
Klass 35: energiatarbimise jälgimine ja seire

teenusena

raamatupidamisauditi

raames;

ekspordi-impordikontorid; jae- ja hulgimüügiteenused

(kolmandatele isikutele); kaupade turustamine; elektri- ja soojusenergia, elektriseadmete, põlevkivituha ja põlevkiviõli müük; energiakaubandus; elektri

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

müük klientidele

ost klientidelt

ja

5/2018

selle börsil

143

edasimüümiseks; elektrienergia

müük

lõpptarbijale;

elektrienergia

ülekandeteenuse

(võrguteenuse) ja

elektrisüsteemi operatiivjuhtimise teenuse müük.

KlaSS 36: energiaprojektide finantseerimisalane nõustamine, energiaprojektide finantseerimine; elektri ost-müük börsilt.
Klass

37: ehitustööd; taastuvenergia tootmis-ja kasutussüsteemide paigaldamine ja hooldus.

KlaSS 39: energia jaotamine, energia ladustamine, energiavarustuse teabe-ja nõustamisteenused; transport.
Klass

40: energiatootmine;

elektrienergia tootmine taastuvenergia vahenditest.

KlaSS 42: energiatarbimis- ja energiatõhususalane nõustamine; energiasäästlikkuse konsultatsioonid; energiavarustussüsteemide projekteerimise
teenused; energiahaldustarkvara projekteerimise teenused;

energiatootmise ja -tarbimise tehnoloogiline nõustamine; elektrienergia- ja energiavarustuse

tehnikateenuste nõustamine; elektrienergia-ja energiavajaduste tehnoloogilised analüüsid kolmandatele isikutele.

(111) Regnr

55627

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700515

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

12.05.2017

lõppemise kuup

26.03.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: OLYMPIC CASINO EESTI AS

(740)

Kesklinna

linnaosa,

Esindaja:

Raivo Koitel

kuldne, must, valge.

Pronksi tn 19, 10124

(511) 11-2017 Klass 41: ööklubiteenused
Klass

(111) Reg

Tallinn, Harju maakond,

EE

(meelelahutus).

43: toitlustamine, kohviku-ja

baariteenused.

55628

nr

(151) Reg kuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700360

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

04.04.2017

lõppemise kuup

26.03.2028

01.12.2017

kuup

(540)

ALTEYKA
(730)

Omanik: TOVARISTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU "ARTERIUM LTD"
Vul.

(740)

Saksaganskogo, 139, Kiev 01032,

Esindaja: Olga

(511)11-2017Klass
bakterpreparaadid;
veterinaarsed

5: analgeetikumid, valuvaigistid; anesteetikumid, tuimastid; antibiootikumid; täidetud esmaabikarbid; meditsiinilised ja veterinaarsed
meditsiinilised

biopreparaadid;

vannipreparaadid;

UA

Treufeldt

ja

veterinaarsed

meditsiinilised

meditsiinilised

bakterioloogilised preparaadid;

biopreparaadid;

vannisoolad;

veterinaariapreparaadid;

hemorroidiravimid, verikomuravimid; hügieenipüksikud:

hügieenipüksid;

meditsiinilised

tupeloputusvedelikud;
loomaravimid;

hügieenisidemed;

palsamid;

meditsiinilised

palsamipreparaadid;

vaktsiinid; ravivannipreparaadid;

vitamiinipreparaadid;

meditsiinilised

meditsiinilised

hemorroidiravipreparaadid,

hormoonid, ravihormoonid; hügieenilised

farmatseutiline
dieetained;
diagnoosipreparaadid; meditsiinilised
eukalüpt; eliksiirid (farmatseutilised
preparaadid); närviravimid; rahustid; meditsiiniotstarbelised adjuvandid; meditsiiniline kamper; meditsiiniline kampriõli; farmatseutilised kapslid;

desinfektsioonivahendid;

meditsiinilised

meditsiinilised

144
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ravimkapslid;

meditsiiniline

farmatseutiline

kastoorõli;

puukoor; ravimjuured;

toidulisandid

tinktuurid;

veterinaarsed loputusvedelikud;
meditsiinilised

õlid;

uroantiseptikumid;

farmatseutilised

digestiivid;

veterinaarsed

farmatseutilised

meditsiinilised

ensüümipreparaadid;

siirupid;

taimeteed;

meditsiinilised

leotised; meditsiinilised

õlid;

loputusvedelikud; farmatseutilised salvid; mentool; farmatseutiline münt; meditsiinilised

elundravipreparaadid; pidamatushaigete mähkmed;

palavikualandid;
ensüümid;

farmatseutilised

5/2018

loomadele; ravitoimega loomasööt; verepuhastid; veretõkestid;

loomaravimid; ravimid inimestele, inimeste raviks; ravimjuured; ravimteed; ravimtaimed; ravimjoogid;
linimendid;

KAUBAMÄRGILEHT

uinutid;

farmaatsiapreparaadid;

meditsiinilised

tabletid

meditsiiniline

veterinaarsed

ensüümipreparaadid;

farmaatsias

kasutamiseks;

kõhulahtistid,

meditsiinilised

ensüümid;

meditsiinilised

dieettoidud;

purgatiivid;

farmatseutilised

piiritus; steriliseerimispreparaadid;

ensüümid;

imavad

pidamatushaigete

pastillid;

farmatseutilised

püksikud;

pidamatushaigete mähkmed; kemofarmakonid; veterinaarsed keemiapreparaadid; meditsiinilised keemiapreparaadid; farmatseutilised keemiapreparaadid.

(111) Regnr

55629

(151) Regkuup

26.03.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700361

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

04.04.2017
26.03.2028

lõppemise kuup

01.12.2017

(540)

MUKALTYN
(730)

Omanik: TOVARISTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU "ARTERIUM LTD"
Vul.

(740)

Saksaganskogo, 139, Kiev 01032,

Esindaja: Olga

(511)11-2017Klass
veterinaarsed

5: analgeetikumid, valuvaigistid; anesteetikumid, tuimastid; antibiootikumid; täidetud esmaabikarbid; meditsiinilised ja veterinaarsed
meditsiinilised

bakterpreparaadid;

UA

Treufeldt

biopreparaadid;

ja

meditsiinilised

vannipreparaadid;

veterinaarsed

meditsiinilised

bakterioloogilised

biopreparaadid;

vannisoolad;

preparaadid;

meditsiinilised

meditsiinilised

tupeloputusvedelikud;

veterinaariapreparaadid;

loomaravimid;

palsamid;

vitamiinipreparaadid;

hemorroidiravimid, verikomuravimid; hügieenipüksikud: hügieenipüksid; hügieenisidemed; meditsiinilised
desinfektsioonivahendid;
preparaadid);
ravimkapslid;

meditsiinilised

närviravimid; rahustid;
meditsiiniline

kastoorõli;

diagnoosipreparaadid;

meditsiiniotstarbelised
farmatseutiline

meditsiinilised

dieetained;

meditsiiniline

adjuvandid;

puukoor; ravimjuured;

toidulisandid

veterinaarsed

tinktuurid;

meditsiinilised

farmatseutilised

uroantiseptikumid;

farmatseutilised

digestiivid; meditsiinilised

veterinaarsed

ensüümipreparaadid;

pidamatushaigete mähkmed; kemofarmakonid;

siirupid;

taimeteed;

meditsiinilised
veterinaarsed

55630

(151) Regkuup

27.03.2018

Taotl

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

M201501067

kuup

22.10.2015

lõppemise kuup

meditsiiniline

ensüümipreparaadid;

01.12.2017

Omanik: OÜ ME Sisustus

41: haridus, väljaõpe.

55631

nr

27.03.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

M201600800

(442)

Avaldam kuup

lõppemise kuup

12.09.2016
27.03.2028
01.06.2017

ensüümid;

meditsiinilised

27.03.2028

Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 80L, 10112 Tallinn,

(111) Reg

meditsiinilised

leotised; meditsiinilised

piiritus; steriliseerimispreparaadid;

veterinaarsed

ENERGIAJOOKS

(511)10-2015Klass

kapslid;

loomadele; ravitoimega loomasööt; verepuhastid; veretõkestid;

(540)

(730)

(farmatseutilised

farmatseutilised

õlid;

meditsiinilised

dieettoidud;

farmatseutilised

ensüümid;

pidamatushaigete

pastillid;

farmatseutilised

imavad

püksikud;

keemiapreparaadid; meditsiinilised keemiapreparaadid; farmatseutilised keemiapreparaadid.

nr

kuup

uinutid;

farmaatsiapreparaadid;

(111) Regnr
(210)

eliksiirid

kampriõli;

loputusvedelikud; farmatseutilised loputusvedelikud; farmatseutilised salvid; mentool; farmatseutiline münt; meditsiinilised
õlid; elundravipreparaadid; pidamatushaigete mähkmed; tabletid farmaatsias kasutamiseks; kõhulahtistid, purgatiivid;

palavikualandid;
ensüümid;

meditsiinilised

hemorroidiravipreparaadid,

eukalüpt;

meditsiiniline

loomaravimid; ravimid inimestele, inimeste raviks; ravimjuured; ravimteed; ravimtaimed; ravimjoogid;
linimendid;

palsamipreparaadid;

hormoonid, ravihormoonid; hügieenilised

farmatseutiline

kamper;

meditsiinilised

vaktsiinid; ravivannipreparaadid;

Harju maakond,

EE

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

145

(540)

Tilk
(730)

piima

Omanik: Orkla Eesti AS

Lehmja küla, Põrguvälja
(740)

(511)10-2016Klass

tee

6,

75301 Rae

vald, Harju maakond,

EE

Villu Pavelts

Esindaja:

30:kohv,

maisihelbed; müsli; leib,

sai

tee, kakao; suhkur; riis; tapiokk, saago; kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused ning -tooted; hommikusöögihelbed,

ja kondiitritooted,

sh

kompvekid, karamellkompvekid, šokolaadikompvekid, šokolaaditahvlid, halvaa, sefiir, suflee, martsipan;

kakaotooted; piparkoogid, vahvlid; koogid, keeksid, tordid; kuivküpsised, küpsised,

sh

täidisega ja/või glasuuritud; kuivikud; jahul ja/või teraviljasaadustel

baseeruvad toiduvalmistamispulbrid ja -segud; närimiskumm; mesi, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid.

(111) Regnr

55632

(151) Regkuup

28.03.2018

(210)

Taotl

nr

M201700359

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

04.04.2017

lõppemise kuup

28.03.2028
01.12.2017

kuup

(540)

KO TU MAKI
(730)

Omanik: GVIDO KAKLIAUSKAS

Põhja-Tallinna linnaosa,
(511) 11-2017 Klass

Tööstuse tn

38,

10413

Tallinn, Harju maakond,

EE

20: mööbel.

(111) Regnr

55633

(151) Regkuup

29.03.2018

(210)

Taotl nr

M201700326

(220)

Taotl

25.03.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup
lõppemise kuup

29.03.2028

01.12.2017

kuup

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: kollane, helehall.
Omanik: SunCruise OÜ
Pohla küla, Tuuliku

(511)11-2017Klass
korraldamine

39:

AÜ 23,

76314 Saue vald,

Harju maakond,

paketireiside

osana;

autode üürimise teenuste

teave;

autohaagiste üürimine; autolaenutus;

autosõidukite üürimise teenused; autoveokite rentimine, üürimine; busside rent.

(111) Reg

55634

nr

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

EE

autode reserveerimine rentimiseks; autobusside rent; autode rent; autode rentimine

02.04.2018

nr

M201601142

kuup

23.12.2016

lõppemise kuup

kuup

02.04.2028
01.12.2017

broneerimisagentuuri kaudu;
autorendi

korraldamine;

autode üürimise

autorenditeenused;

146

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

5/2018

(540)

Omanik:

(730)
(740)

Asjade

linnaosa,

Esindaja:

Mart Enn

(511)10-2016Klass

Pärnu mnt

11317

139c,

Tallinn, Harju maakond,

EE

Koppel

7:tööpingid,

sh arvuti-või

sidevõrku

mootorid

ühendatavad;

sh

müügiautomaadid,

akvaariumite

aurukatelde

õliseparaatorid;

auruteerullid;

sidevõrku

arvuti- või

ajamirihmad mootoritele;

drenaažikraanid,

suitsulõõrid;

sh

buldooserid;

elektrilised

ühendatavad;

eelsoojendusküünlad;

v.a

elevaatorid

etikettimismasinad;

(liftid);

elevaatoriseadmed;

fotoladumismasinad;

fotoladurid;

gaasistusseadmed; gaaslõikepõletid;
valmistamise

masinad;

eskalaatorid;

freespingid;

viljaniidukid;

elektrilised

generaatoriharjad;

harjad;

heinapakkeseadmed,

harjad

höövelmasinad;

hüdromasinad

kütusepumbad;

ja

ejektorid;
elektrilised

filtreerimisseadmed;

galvaanimisaparaadid;

graveerimismasinad,
mehaanilised

(masinaosad);

valmistamise

heinapallide

heitveepulverisaatorid; hekseldid, hekslimasinad;
isereguleerivad

laadimiskraanad;

tööstuslikud

hüdromootorid;

auru-

aurumootorid;

betoonisegistid
(masinad);
desintegraatorid, sõrmikveskid;

ekskavaatorid;

filtreerseadmed;

elekterkeevitusaparaadid;
elektrilised

käsitrellid;

seadmed,

hasplid;

poolid

v.a

tööstuslikud

maismaasõidukite;

jahvatusseadmed;

jalatsiliistud

gudroonimismasinad;
heinakaarutid;

hoidikud

tööpinkidele;

imimasinad,

mootoritele;

hõljukimootorid;

isemäärivad

imurid;

jalatsite

v.a

heinaniidukid,

heitgaasipuhastusseadised

elektrilised

(masinaosad);

gaseerjookide
mehhaanilised

hammasülekanded, hammasrattad,

(masinaosad);

heinapallimismasinad;

(masina- või mootoriosad);

galvanotehnikaseadmed;

gudronaatorid,

ajamhammasratastungrauad;

hasplid;

filtrid

gaasikeevitusaparaadid; gaasileeklambid;

galvanoplastikaseadmed;

graveermasinad;

hermetiseerimismasinad, hermetiseermasinad;

hüdrosidurid,

jahuveskimasinad;

maismaasõidukite;

aurumasinad;

kaarlahenduslõikurid;

gaasijooteaparaadid; gaasijootepõletid; gaasijootetõlvikud;

haamrid; vasarad; haamrid (masinaosad); hakklihamasinad; hammaslatt-tungrauad,
maismaasõidukite;

v.a

maismaasõidukite; elektrivasarad; keemiatööstuses kasutatavad elektromehaanilised masinad;

galvaniseerimisaparaadid;

generaatorid;

(masinaosad);

automaatmanipulaatorid;

derrikkraanad,

kaarkeevitusaparaadid;

elektrimootorid, sh arvuti- või sidevõrku ühendatavad,

sidevõrku

munahaudeaparaadid;

masinatele; atsetüleenipuhastusaparaadid, -seadmed;

automaatjaotusseadmed;

joogivee-deaeraatorid;

diiselmootorite

drenaažiseadmed;
sidevõrku

arvuti- või

alused

aurukondensaatorid

aurukatlagarnituurid;

(merendus);

bituumenimasinad;

drenaažiklapid;

elektrigeneraatorid,

aurukatlad;

käsi-tööriistad);

(v.a

pöördaurupressid kangastele; adrad; adraterad; ajamiketid,

õhutuspumbad; alalisvoolugeneraatorite rihmad;

automaatankrud

auruventiilid;

bituumenivalmistusmasinad,

teisaldatavad

ühendatavad;

sh arvuti-või

ja jõuseadmed (v.a maismaasõidukitele),

sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a maismaasõidukitele); põllutööriistad

ühendatavad;

ja/või

MTÜ

Interneti

Kesklinna

poleerimise

laagrid;
seadmed;

jalgrattadünamod; jalgrattakoostemasinad; jaotusmehhanismid; elektromehaanilised joogivalmistusmasinad; joogiveeregulaatorid; elektrilised jootekolvid,
jootetõlvikud; jootelambid; juhttrossid masinatele või mootoritele; jäätmepeenestid, jäätmepressid; jõuülekandemehhanismid, v.a maismaasõidukite;
kaevandusekstraktorid, ekstraheeraparaadid; kaevandusmasinad;
kalibreerpingid; kangastelgede võllid, teljed; kangastelgede

kaevanduspuurid;

ülekandeseadmed,

kaevandusvedukid;

kaevemasinad;

kalandrid; kalibreerimispingid;

ajamid; kangastelgede, kangaspuude poolid; kangasteljed, kangaspuud;

olmelised elektrikannmikserid; karburaatorite toiturid; karburaatorid; elektrilised kardinaliigutusseadmed; karptihendid (masinaosad); filtreerimismasinate,
filtrimismasinate kassetid, padrunid;

katalüüskonverterid; katlamootorite toiteaparaadid; katlatorud (masinaosad); katmikud (trükipressi osad); katted,

kaitsmed, kapotid (masinaosad); keermelõikepingid; keermelõikurid (masinad); elektrilised keevitusaparaadid; keevitusmasinate elektroodid; masinate ja
mootorite

kepsud;

kered

(masinaosad); ketrusmasinad; kettsaed;

masinate

mootorite

ja

v.a

(masinaosad); klaasitöötlusmasinad; kleeplindi etteandurid (masinad); kohviveskid,
kolvirõngad;

kompressorid

konveierilindid;
kraasmasinad;

kraasmasinate

kudumismasinate

käigukastid,

(masinad);

koorelahutid;

nihutid;

v.a

kraasid

koorlid;

kopad;

konserviavajad;

kudumismasinad;

(masinad); kuullaagrid; kuullaagrirõngad;

kärnid

(mehaanilised

kraanid

korvpressid; kraanad;

(kraasmasinate osad); kraavisahad;

kultivaatorid

maismaasõidukite;

elektrilised

kondensatsiooniseadmed;

koorimismasinad;

kiirusregulaatorid; kivitöötlusmasinad;

käsiveskid; kolvid

(masina- või

kudumismasinate

mootoriosad);

kelgud;

v.a

käsitsi

käitatavad;

kõnniteed (liikurteed); kõrgsurvepesurid; kõrgtrükimasinad; kõrgtrükipressid; elektrilised köögimasinad;

elektrilised

(masinad);

kraasimismasinad,

kudumismasinate

kuumstantsimispingid, kuumstantspingid;

tööpingid); käsitööriistad,

konveierid

kontsavalmistusmasinad;

(masina- või

klaasilõiketeemandid

mootoriosad); kolvid mootoritele;

käiakivid

libistid;

(masinaosad);

käärid; kõlutustamismasinad;

köögiviljariivimismasinad; külmutusseadmete

kompressorid; külvimasinad; hooldusjaamade kütusepumbad; laadimisplatvormid; laadimisseadmed; laagrid (masinaosad); ladumismasinad (trükindus);
elektrilised lambakäärid; lehtmetallitrükimasinad; leivalõikurid; lennukimootorid; lennumasinate,
lennuaparaatide mootorid; liftid, v.a suusaliftid;
liftirihmad;

liftiseadmed;

lintkonveierid;

loomade

lüpsiseadmed;

maagitöötlusmasinad;

antifriktsioonlaagrid;
masinate

ja

olmelised

mootorite

lauad;

masintöötlemisseadmed;
kütuseökonomaiserid;

õhkjahutusfiltrid;
mullatöömasinad;

liikurtrepid

mootorrataste

(eskalaatorid);

masinate

tööpingid,

mootorid,

mootorite

jalgkäivitid;

v.a

silindrid;

elektrilised

liimipüstolid;

muruniidukid

katlakivikogurid;

karterid;

masinate

ja

juhikud;

(masinad);

masinarattad;

liimvärvimismasinad;

lubrikaatorid

nisakannud;

masinarihmad;

mootorite hüdraulilised
masinate

(masinaosad);

lüpsimasinate

mehhaniseeritud

kariloomasööturid;

masinate

juhtimisseadmed;

jõuülekanded, transmissioonid;

mootoritele; masinateljed; pneumaatilised mastiksipüstolid; mehaanilise

maismaasõidukite;

motoriseeritud

lõõtsad, õhupuhurid

masinate hoorattad; masinate

mootorite

ja

töömasinad;

mootorite

(masinad);

masinakatelde

hammasajamid;

kontrollseadmed masinatele või

mehaanilised

munainkubaatorid;

lõikurid

elektrimahlapressid;

pneumaatilised juhtimisseadmed;
masinate

metallitöötluspingid; mikserid (masinad);
mootorite

(mootoriosad);

masinate antifriktsioonliuad; masinate

laagritoendid;

seadmed;

liigendid

lõikemasinad, lõikurid; lõiketerahoidikud (masinaosad);

lumesahad;

masinate

lihvimisseadmed;

karvalõikamismasinad, karvalõikurid; loomapügamismasinad; loputusmasinad; lubivärvimismasinad;

meiereimasinad;

töötlemise

metallitõmbepingid;

mootorisummutid; mootorite heitetorustik; mootorite jahutusradiaatorid;

summutid;

mootorite

ventilaatorid;

mootorite

ventilaatoririhmad;

mootorite

kultivaatorid; mudakogurid (masinad); mulgustid (masinad); mulgustusmasina augurauad;

(masinad);

(masinaosad); määrderõngad (masinaosad); nahahööveldusmasinad;

mutrikeermelõikepingid

(masinad);

mättalõikurid;

määrdekarbid,

määrdetoosid

nahatöötlusmasinad; neetimismasinad; niidukiterad; noad (masinaosad); elektrilised

noad, lõikurid; nukkvõllid, väntvõllid; nõelemasinad; nõudepesumasinad, sh arvuti- või sidevõrku ühendatavad; nöörimasinad; olmelised elektripeenestid,
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paberietteandeseadmed

(trükindus);

paberivalmistusmasinad;

paberimasinad;

padrunid

(masinaosad);

painutusmasinad;

paisupaagid (masinaosad); pakkemasinad, pakkimismasinad; elektrilised parketivahatamis-poleerimismasinad; tööstuslikud peenestusmasinad, peenestid;
peitlid masinatele; peittihendliigendid (mootoriosad); müntkäitatavad pesemisaparaadid, pesemisautomaadid; pesukalandrid; pesumasinad, sh arvuti- või
sidevõrku

ühendatavad; pesurullid; piduriklotsid,

sõidukite;

mootoritele,

pihustid

rihmarattad

plastipakkeseadmed; plokid; plokid,
prahihävitid

(masinad);

prahipeenestid;

sõidukite; piduriplokid,

v.a

pihustusmasinad;

pipraveskid,

v.a

sõidukitele; pidurisegmendid,

käsiveskid;

v.a

pitsikudumismasinad;

(masinaosad); plokivinna liiterihmad;

prahitihendusmasinad;

pressfiltrid;

elektrilised

pressid

sõidukite; pidurite hõõrdkatted,

v.a

töötlemise

plastide

v.a

elektrilised

masinad;

poleerimismasinad, poleerimisseadmed; potikedrad;

(tööstusmasinad);

pudeldusmasinad;

pudelikorkimismasinad; pudelipesumasinad; pudelisulgemismasinad; pudelivillimismasinad; elektrilised puhastusmasinad ja

pudelikaanetusmasinad;

-aparaadid;

jõul töötavad

auru

puhastusseadmed; puhurid; puhurid gaaside kokkusurumiseks, väljaimemiseks ja transpordiks; puhurid teravilja kokkusurumiseks, imemiseks ja
transpordiks; puidutöötlusmasinad; mehaanilised puistepunkrid; pulverisaatorid (masinad); pumbad (masina- või mootoriosad); pumbad (masinad);
pumbamembraanid;

lõiketerad

purustusmasinad, purustid; puuride

(masinaosad);

ujuvad ja ujumatud puurimistaglased; puuripadrunid

v.a

puuripead (masinaosad); puurmasinad; põlled (masinaosad); põllumajanduselevaatorid; põllutöömasinad; põllutööriistad,
käänisklapid

(masinaosad);

pügamismasinad;

püstolid

(lõhkeainetel

põhinevad

tööstuslikud

tööriistad);

(masinaosad);

käsitööriistad; pöördklapid;

raamatuköitmismasinad

ja

-aparaadid;

(masinad); rasvaärastusseadmed; ratineerimismasinad, ratineermasinad; raudtee-ehitusmasinad; reaktiivmootorid, v.a
maismaasõidukite; regulaatorid (masinaosad); rehepeksumasinad; rehitsusmasinate piid; rehitsusmasinad; reketinöörimismasinad; rihmterituspingid;
rammid

raamketrusmasinad;
robotid

(masinad);

rohimismasinad;

elektrilised

ropsimasinad;

ropsimasinad;

rotatsioontrükimasinad;

rull-laagrid;

rööpmepaigaldusmasinad;

saed

(masinad); saelehed (masinaosad); saepukid (masinaosad); satineerimismasinad, satineermasinad; kalandrid; segumasinad; segurid, segistid; sepalõõtsad;
sepistusvasarad; sidurid (masinaosad); sidurid,

separaatorid;
masinate

maismaasõidukite; tööstuslikud sigaretivalmistusmasinad; sigaretimasinad; sildkraanad;

v.a

silindrid; silindrikolvid; mootorite silindripead; silumispressid; sisepõlemismootorite kütusemuundurid;
mootorite

(masinaosad); stantsimispingid, stantspingid;
(masinaosad);

supordid

suruõhumasinad,

(masinaosad);

pneumomasinad;

starterid; stereotüübimasinad;

supordipõlled;

suruõhumootorid,

surutrükimasinad,
pneumomootorid;

survereduktorid

transportöörid; pneumotransportöörid; survealaldid,

sõelumismasinad; sõelumisseadmed, sõelurid; sõelurid (masinad või
süstikud

grafiitharjad (elekter);
tembeldusmasinad;

(masinaosad); süütemagneetod;

teppmasinad,

brošeerimismasinad,

tihendustambid

tikkemasinate

(masinad);

elektromehaanilised

toidutöötlusmasinad;
puhastuseks;

tolmu

tolmuimejad,

sh

imemise

seadmed

suruõhupumbad,

pneumopumbad;

labad

terad,

kronsteinid

toendid,

toiturid,

ventiilid

sulgeklapid,

suruõhuhaamrid,

pneumohaamrid;

suruõhutransportöörid,

tekstiilitööstuse

(masinaosad);

pneumaatilised

toidutaina

dosaatorid

parfüümi

tolmuimejakotid; pneumaatilised

telad

masinad;

terasesulatuskonverterid;

(masinaosad);

teraterituspingid;

teritusmasinad; termilised piigid, termopiigid (masinad);

(masinaosad);

etteandurid,

lisaseadmed

tolmuimejate

ühendatavad;

gofreerpressid;

tapimasinad; tee-ehitusmasinad; teerullid;

toiduvalmistusmasinad;

puhastuseks;

sidevõrku

arvuti- või

gofreerimispressid,

(masinaosad); surveklapid (masinaosad); surveregulaatorid (masinaosad); sõelad,
masinaosad); sõidukipesulate seadmed; sõtkumismasinad; söödapressid; süsiharjad,

brošeermasinad;

brodeertrumlid;

sorteermasinad; staatorid

suhkruvalmistusmasinad, suhkrumasinad;

teraviljalüdimismasinad; terituskettad (masinaosad);

teraviljakombainid; rehepeksumasinad;

sisepõlemismootorite süüteküünlad;

tööstuslikud

sisepõlemismootorite süüteseadmed; soojendusseadmete pumbad; soojusvahetid (masinaosad); soonimismasinad;

ja

valmistamise

(masinaosad);

desovahendite

tolmu

elektrilised

masinad;

eemaldamise

seadmestik

levitamiseks; tolmuimejate

voolikud;

treipeitlid, treiterad

torukonveierid, pneumotorukonveierid;

(mehaanilised tööpingid); triikmasinad, triikrauad; trikotaažimasinad; trimmerid; trumlid (masinaosad); mittesoojendatavad trummelkuivatid; trükimasinad;

-karbid (trükindus); trükipressid;

trükimatriitsid; trükimatriitsikastid;
tsentrifugaalveskid;

tsentrifuugid (masinad);

trükisilindrid; trükivormid; tsentraaltolmuimejaseadmestik; tsentrifugaalpumbad;
tuhasõelurid

tubakatöötlusmasinad;

(masinad);

iseliikuvad tänavapuhastusmasinad;

hüdraulilised, pneumaatilised

(masinad); turbiinid,

tungrauad

ventilaatorid

turbokompressorid; tuulamismasinad, tuularid; tuulegeneraatorid; tuulutusseadmed,

teravilja kokkusurumiseks,

v.a

maismaasõidukite;

imemiseks

ja transpordiks;

tõsteseadmed; tõstukid, kaubaliftid; tõstukiketid (masinaosad); tõstukirihmad; tööriistad (masinaosad); elektrilised,

ukse- ja

-sulgurid

aknaavajad,

ning tõstukid, sh

arvuti- või

sidevõrku ühendatavad; universaalliigendid (kardaanliigendid);

vaakumpumbad (masinad); vabakäigusidurid, v.a maismaasõidukite; vagunitõstukid; veovankritõstukid; elektrilised vahatamis-poleerimismasinad ja aparaadid; vahelduvvoolugeneraatorid; olmelised elektrivahustid; elektrilised vaipade šampooniga pesemise masinad ja seadmed; valtspinkide valtsid,
valtsrullid; valtspingid, valumasinad; valuvormid,

matriitsid

(masinaosad); varreeraldusseadmed, varreeraldid; varujõugeneraatorid;

vee-eraldid; veesoojendid (masinaosad); veeturbiinid; veinipressid; veoautotõstukid; veomootorid,

v.a maismaasõidukite;

olmelised

vedrud

(masinaosad);

veskid, v.a käsiveskid;

veskid (masinad); veskikivid; tööstuslikud vibraatorid (masinad); vihusidumismasinad; viimistlusmasinad; viljaniidukid-vihusidujad; viljapeksumasinad;

vokid; voolikute mehaanilised

villimisseadmed; vinnad; vintsid;

hasplid; vormimismasinad; vormivalumasinad, valuvormimasinad; vorstimasinad;
(masinaosad); trükimasinate värviaparaadid; värvimisaparaadid; värvimiseks kasutatavad

vulkaniseerimisaparaadid, vulkaniseeraparaadid;

vändad

värvipüstolid;

võikirnud;

värvimisseadmed;

värvipüstolid;

võimasinad;

võllikaela-tapipuksid

(masinaosad);

võllikaelad

võllitapid,

(masinaosad);

võrgutõmbamismasinad, võrgutõmbemasinad (kalandus); äkked; ääristusmasinad; õgvendusmasinad; koormateisalduse õhkpadiseadmed; õhuimurid (õhu
garaažidele; õlelõikuri, hekslimasina terad; õlelõikurid; õlipuhastusmasinad; õlituspumbad; õlle

väljaimemisseadmed); õhukondensaatorid; õhupumbad

suruvillimisaparaadid; õllepruulimismasinad; õllepumbad; õmblusmasinad;
v.a

maismaasõidukite;

ülekandemehhanismid,

maismaasõidukite;

v.a

õmblusmasinate

ülekandevõllid,

jalgajamid; ülekanded,

v.a

v.a

maismaasõidukitele; ülekandeketid,

ülekandevõllide

maismaasõidukite;

laagrid; ülekuumendid;

ülelaadimiskompressorid.
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;
salvestamise,

edastamise

ja

taasesitamise

aparatuur; magnetandmekandjad;

heliplaadid; CD-d;

DVD-d

muud

ja

heli või

digisalvestusvahendid;

kujutise

müntkäitatavad

mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad; infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; tulekustutid; DNA-kiibid; DVD-mängijad; Petri kausid
(laborinõud); Pitot' torud; USB-mälupulgad; aeromeetrid; ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid; ajareleed, automaatsed aeglülitid; aktinomeetrid;
akuanumad; akud (elektriseadmed); akud, patareid; akude atsidimeetrid; akulaadurid; patareilaadurid; akuplaadid; akuplaadirestid; akupurgid; akustilised
sidestid, helisidestid; akustilised, helilised häireseadmed; akvalangisti, allveeujuja hingamisaparaadid, akvalangid; alaldid; alidaadid (nurgamõõteriistade
osad);

alkomeetrid;

meditsiinilised;
apertomeetrid

allalaaditavad

(optika); arvelauad;

mobiiltelefonidele;

anemomeetrid,

altimeetrid,

kõrgusmõõturid;

ankrud

tuulemõõturid;

arvutid, raalid; arvutimänguprogrammid;

arvutuskettad;

asbestist

arvutuslükatid;

astronoomiaseadmed,
dekoratiivmagnetid;

inkubaatorid;

densimeetrid,

destilleerimisseadmed,

diagnostikaaparaadid,
doseerseadmed,

kaitsekindad;

astronoomiainstrumendid;

bakterikultuuride

sõidukiraadiod;

anoodid;

salvestatud arvutiprogrammid;

asbestrõivad;

tihedusmõõturid;

laborites

balansseerseadmed;

densitomeetrid;

kasutamiseks;

asimuudiriistad,

aurukatelde

õppevahendid;

balansseerimisseadmed,

areomeetrid,

destilleerseadmed
v.a

tulekindlad

audiovisuaalsed

analüsaatorid,

anoodpatareid;

analüüsi seadmed,
antennid;

v.a

antikatoodid;

arvutiprogrammid (allalaaditav tarkvara);

detektorid;

baromeetrid;

teadusotstarbelised

diafragmad

astrograafi

beetatronid;

autoraadiod,

bensiininäiturid;

destilleerimisseadmed,

(fototarbed);

objektiivid;

kontrollmõõdikud;

diafragmad,

binoklid;

destilleerseadmed;

membraanid

(akustika);

meditsiinilised; difraktsioonmikroskoobid; digitaalsed pildiraamid; diktofonid; disketid, ümbrikkettad; doseerimisseadmed,

annustusseadmed,

dosimeetrid; dünamomeetrid;
elektrikaablite

elektrikaablikestad;

elektriliinimaterjalid (juhtmed; kaablid);
elektrodünaamilised
raudteepöörmete

ekraanid

(fototarbed); elavhõbeloodid;

ühendusmuhvid;

elektrikaomõõturid;

elustamismannekeenid

filtrid

elektrijuhttorud; elektrijuhid;

elektrifitseeritud

märgistuskatted; elektrijuhtmete märgistussooned;

elektrikarjused;

elektrikilbid;

elektriliiniklemmid;

elektrilised uksekellad; elektrilukud; elektrilülitid;

kaugjuhtimise

aparaadid;

elektripoolid; elektripoolihoidikud; elektrireleed; elektritakistid;
elektrodünaamilised
elektrolüüsivannid;
signaalide kaugjuhtimise seadmed;

elektromagnetilised poolid; elektronpliiatsid (kuvarimanused); elektronsignaalide saatjad;
filmimontaažiseadmed;

asimuudimäärajad;

kontrollmõõteriistad,

prožektorite paigaldamiseks; elektrijuhiga kaetud klaas; elektrijuhtmed; elektrijuhtmete

elektrikaablid;

trükised;

ampermeetrid;

(elektrotehnika);

arvutitarkvara; arvutite CD-seadmed; arvutite klaviatuurid, klahvistikud; arvutite mäluseadmed; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed;

salvestatud

rööbastee

helinad

andmetöötlusseadmed;

elektroonilised

(õppeseadis); elustusseadmed, elustusaparatuur; ergomeetrid;
(fototarbed);

fluorestseerivad

ekraanid;

fotogalvaanilised

teadetetahvlid;

faksid, faksiaparaadid;

elemendid;

elektroonilised

säritatud

fotokaamerad,

allalaaditavad

filmid; filmikaamerad;

fotoaparaadid;

fotograafilised,

elektrostaatilised, termilised fotokopeerimisseadmed; fotokuivatusraamid; fotokuivatusseadmed, fotokuivatid; fotomeetrid; fotoseadmete ja fotoriistade
karbid;

fotoseadmete

(detektorid);

statiivid;

galvaanielemendid;

fototelegraafiaparaadid; füüsikaaparaadid ja
galvanomeetrid;

gasomeetrid

-seadmed; gaasianalüsaatorid; gabariidimõõdikud; galeniitkristallid

(mõõteriistad);

geodeesiaaparaadid

ja

-seadmed;

geodeesiariistad;

globaalse
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(elektrotehnika);

heli

ja kujutise vastuvõtjad; heliedastusseadmed; helijuhid; helikandjad; helilised alarmiseadmed; helilokaatorid; heliograafid; kompaktplaadid, CD-ROM-id
(püsimälu); kompaktplaadid,
kondensaatorid
koonused

(liikluskorraldusvahendid);

laboratoorsed

CD-d

laserplaadid,

(audio-video); kompaktplaadimängijad,

(elektrotehnika); kontaktläätsed; kontaktläätsekarbid, kontaktläätsevutlarid;
koormakaalud,

platvormkaalud;

korrigeerläätsed

laserplaadimängijad;
kontrollkellad

(optika);

kromatograafiaseadmed; kronograafid (ajaregistreerimisaparaadid); kuivatusraamid,

kuulikindlad

vestid; käsikaalud;

kääritusaparaadid

(laboriaparaadid);

kõlarid,

komparaatorid;

kompassid,

bussoolid;

(aja registreerimise seadmed); kontrollpeeglid;

kosmograafiainstrumendid,
fotokuivatid

kosmograafiaseadmed;

(fototarbed); kupellid (laboriseadmed);

valjuhääldid; kõlarikastid; kõrgepingepatareid;

kõrgsagedusaparaadid;

kõrvaklapid; kõrvatropid sukeldujatele; laborantide erirõivastus; laboratoorsed tsentrifuugid; laboriahjud, ahjud laboris kasutamiseks; laborikandikud,
laborivannid; laborimööbel; lainemõõturid; laktodensimeetrid; laktomeetrid; laserid,
seadmed;

lenduritürbid

lenduriülikonnad,

suurendusklaasid

(optika);

liidesed

(kaitseriietus);

läätsekatted,

läätsevutlarid;

lülitid;

kodeerimisseadmed; magnetjuhtmed; magnetkettad; magnetlindid;
mannekeennukud

autoõnnetuste

läbimängimiseks;

v.a

meditsiinilised; laserkaardikepid; lavavalgustuse reguleerimise

arvutitele; liivakellad; loendurid;
magnetid;

arvutite

manomeetrid,

magnetilised

logid (mõõteriistad); loodid; loodinöörid; luubid,

identifitseerimiskaardid,

isikukaardid;

magnetilised

magnetlindiseadmed; magnetlintide demagneetimise seadmed; magnetofonid;

rõhumõõturid;

markeerimiskontrolliaparaadid,

markeeringukontrolliaparaadid;

matemaatilised instrumendid;

materjalide teimimise seadmed; megafonid, ruuporid; mehaanilised märgid; mensulid, plaanistuslauad (geodeesiariistad);
merekompassid; merendusaparaadid ja -seadmed; meresügavuse sondid; tööstuslikud ja sõjalised metalliotsijad, metallidetektorid; metallisulamitest traat,
sulavtraat;

meteoroloogiariistad;

mikroskoobiklaaside

(arvutiriistvara);
mõõteketid

metronoomid;

mikrofonid;

munakellad

mikromeetrid;

mõõtelindid, tollipulgad;

elektrilised

mõõtelusikad;

mikroprotsessorid;

rihmad;

modemid;

mikroskoobid;

monitorid, kuvarid

(liivakellad); müntkäitatavad muusikaautomaadid;

elektroonilised

märgid; märgistuspoid; märkmikarvutid;

(geodeesiatarbed);

müntkäitatavate

sondpallid;

monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara);

helendavad

muusikafailid;

meteoroloogilised

karbid, vutlarid; mikrotoomid; mobiiltelefonide hands-free-komplektid; mobiiltelefonide

märkmikud; mõõteaparaadid,

mõõteriistad;

mõõteseadmed;

allalaaditavad

mõõtejoonlauad;

mõõteriistad; mõõdikud; mõõtevahendid;

mõõturid;

aparaatide mehhanismid; nahapaksusmõõturid; navigatsiooniriistad; neoonmärgid, neoontähised; nihikud, nihkmõõdikud; niiskusmõõturid,

hügromeetrid; ninaklambrid sukeldujatele ja ujujatele; nivelleerimislatid, nivelleerlatid (geodeesiatarbed); nivelleerimisriistad, nivelliirid, nivelleerriistad;
nullsirklid

nooniused;

mallid

(mõõteriistad); nurgamõõturid,

(mõõteriistad);

näpitsprillid, lornjetid; näpitsprilliketid, lornjetiketid; näpitsprillipaelad,

näpitsprilliraamid, lornjetiraamid; näpitsprillitoosid, lornjetitoosid; nöörloodid; objektiivid (läätsed) (optika); hodomeetrid;
läbisõidumõõdikud; ohukolmnurgad (autotarvikud); oktandid; okulaarid; okulaarseadised; oommeetrid; optikakaubad; optikariistade kruvinihutid;
lornjetipaelad;

optikaseadmed, optikariistad; optiline klaas; optilised andmekandjad; optilised kettad; optilised kiud, valgust juhtivad hõõgniidid; optilised kondensaatorid;
optilised

lambid,

optilised

laternad;

optilised

läätsed;

optilised

osakeste

märgiriiderid;

kiirendid;

osonaatorid;

ostsillograafid;

ovoskoobid;

parkimisautomaadid; peeglid, peegeldid (optika); perfokaardiseadmed (kantseleiseadmed); periskoobid.
Klass 11:
või sidevõrku

valgustus-,

või sidevõrku ühendatavad;
v.a

kütteseadmed; aurugeneraatorid, sh
sh

ühendatavad; jahutusseadmed,

laboratoorsed;

WC-de

arvuti- või

sidevõrku

arvuti- või

sidevõrku ühendatavad; toiduainete kuumtöötlemise seadmed,

sh

arvuti-

ühendatavad; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed,

sh

arvuti -

desinfektsioonivahendijaoturid; WC-loputuskastid; WC-potid, klosetipotid; ahjud; ahjud (soojendusseadmed); ahjud,

ahjude jahutusvaadid; ahjude laadimisseadmed,

ahjulaadurid; ahjude metallsõrestikud; ahjude tuhakastid; ahjude tuharestid; ahjude

vormijärgivad garnituurid; ahjude šamottvooderdised; ahjujahutid; ahjukestad; ahjusiibrid, ahjupeldid (küte);
akvaariumide

soojendid;

valgustid;

atsetüleenigeneraatorid;

v.a

auruakumulaatorid, aurukogurid; aurugeneraatorid; aurukatlad,
seadmed (lambitarindid); autode suunatulelambid;

atsetüleenilambid;

akvaariumide

filterseadmed; akvaariumide

aurkütteseadmete

atsetüleenipõletid;

masinaosad; aurustusseadmed, -masinad;

autode

esilaternad;

õhuklapid,
autode

ventiilid;

pimestusvastased

autolaternad; automaatsed tuhakonveierid; bakterihävituslambid, bakteritsiidlambid õhupuhastuseks;

bakterihävituspõletid, bakteritsiidpõletid; barbeque-ahjud; bensiinipõletid; bideed; dekoreerimisvalgustid, ehisvalgustid, iluvalgustid; deodoreeraparaadid,
desodoraatorid, v.a isiklikuks tarbeks; desinfitseerimisaparaadid; destillaatorid, destilleeraparaadid; destillatsioonikolonnid; destillatsioonikolonnid
rafineerimiseks; destilleer-, soojendus- ja jahutusseadmete spiraaltorud; destilleerimisaparaadid, destilleeraparaadid; dušid; dušikabiinid; ehispurskkaevud;
elektrilambid (valgustid); elektrilampide hõõgniidid; elektripirnid; elektriradiaatorid; elektriseadmed jogurti valmistamiseks; elektrisoojendusega vaibad;

elektrivalgustite soklid; elektriventilaatorid isiklikuks tarbeks; elektrilised fondüünõud; gaasi- friktsioonsüüteseadmed; gaasiboilerid; gaasikondensaatorid,
v.a
masinaosad; gaasilambid; gaasipõletite otsakud; gaasipõletid; gaasiseadmete reguleer- ja turvaseadised; gaasiskraberid, gaasipuhastid;
gaasisüüteseadised; gaasitorustike reguleer- ja turvaseadised; grillid (köögiseadmed); hambatehnilised ahjud; heitveepuhastusseadmed; helendavad

majanumbrid;
-seadmed;

helendavad

elektrilised

ja

valgustustorud; helgiheitjad, prožektorid; hõõgpõletid; hüdrandid; hügieenitoad (sanitaarseadmed); istevannid; jahutusmasinad ja
mitteelektrilised

elektrilised

jalasoojendid;

jalasoojendusmuhvid; mootorrattalaternad; jalgrattalaternad; joogijahutusaparaadid,

joogijahutid; joogiveefiltrid; juuksekuivatid; jääkarbid, -kastid; jäämasinad ja -aparaadid; jõulupuu elektriküünlad; kaarlambid; kaevurilambid; olmelised
katlatorud

kaminad;

soojendusseadmetele;

keetlid

küpsetusseadmed;

ja

elektrilised

küpsetid;

keedunõud;

keedurõngad;

keeduseadmed;

keskkütteradiaatorid; keskkütteradiaatorite niisutid; keskkütteseadmete paisupaagid; kliimaseadmed, klimaatorid; kliimaseadmete filtrid; klosetiistmed;
kodu- ja

tööstusmasinate

elektrilised

filtrid;

elektrilised

kohvifiltrid;

tööstuslik

korstnalõõrid; korstnasiibrid; kraanipihustid; kraanitihendid;
kuivatid;

kuumavee

teisaldatavad

soojendusseadmed;
klosetid;

kuumaveepudelid;

kohvimasinad;

kuumaõhuahjud;

elektrilised

kuivatusaparaadid

kuumaõhuaparaadid;

kohviperkolaatorid;
ja

kohviröstrid;

-seadmed; kuivatusaparaadid,

kuumaõhu vanni seadmed;

kuumutusplaadid;

köökide

tõmbekapid; külmkambrid, külmutuskambrid; külmkapid,
külmutuskapid; külmikud; külmutid; külmutuskonteinerid; külmpak endid; külmutusseadmed ja -masinad; külm vitriinid; küttekatelde leektorud;
küttekatelde

käimlad,

kohvikeetlid,

kromatograafiaaparatuur;

kätepesukausid

(sanitaarseadmete
elektrilised

toiteseadmed; küttekatlad; kütteradiaatorid;

osad);

kütteseadmed; kütuseökonomaiserid, kütusesäästuseadmed;

laavakivid

grillahjudele;

laborilambid.

Klass

16:

kirjutusmasinad ja
aadressimasinad;
almanahhid;

paber; papp; trükised, sh asjade

kantseleitarbed

aadressitemplid;

arhitektuursed

interneti

valdkonnas;

(v.a mööbel); õppematerjalid ja
ajakirjad

maketid;

(perioodika);

aritmeetilised

ajalehed;

tabelid;

fotod;

näitvahendid

kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed;
aadressimasina

(v.a aparaadid); trükitüübid; klišeed;

ajaleheväljalõigete,

arvutiprogrammide

ajalehelõigendite

perfolindid

akvarellid

albumid;

ja perfokaardid;

arvutustabelid;

aadressiplaadid;

(maalid);

albumid;

atlased, kaardistikud;

augurauad, mulgustid, perforaatorid (kantseleitarbed); brošüürid; dekalkomaantrükised; diagrammid; dokumendi- või aktikaaned; dokumendilaminaatorid
büroos kasutamiseks; dokumendimapid (kantseleitarbed); dokumendimapid, aktimapid (kantseleitarbed); dokumendisahtlid; elektrokardiograafipaber;
etiketid,

v.a

kadreerimise

tekstiilist;
seadmed,

galvanostereotüübid;

etikettide

käsitsi

gloobused;

fotode

gluteen,

paber; hõbepaber;

joonestussirklid;

imavad

joonestustarbed;

püstraamid;

liimvalk

reproduktsioonid, reprod; graveerimisnõelad,
helendav

kantseleis

paber- või plastlehed
v.a

etikettimise

seadmed; paberist filtermaterjalid; filterpaber;

fotogravüürid,
või

heliogravüürid;

majapidamises

toiduainete

graafikatrükised;

trükitud

fotod;

(kantseleitarbed);

fotode

galvaanod,

graafilised kujutised;

graafilised

gravüürid, graveeringud; hektograafid, šapirograafid;

pakendamiseks; infolehed, sõnumilehed; jooginõude paberalused; joonestuslauad;

joonestusvahendid;

elektroonilised;

frankeerimismasinad

kasutamiseks;

graveernõelad; graveerimisplaadid, graveerplaadid;

joonestustrafaretid;

(kantseleitarbed); kaardid; kaardikepid,

käsitsi

kleepimise seadmed,

kadreerseadmed;

kalaliim

joonistusplokid;

kantseleis

või

joonlauad;

joonsuled;

järjehoidjad;

kaaned,

majapidamises kasutamiseks; kalendrid; kalkapaber,

ümbrised

pauspaber;

kantselei- või majapidamiskleebid; kantseleitarvete kastikesed; kartoteegid, registrid (kantseleitarbed); kartoteegikaardid (kirjatarbed); kartoteegimärgised;
kataloogid; kiirköitjad (kantseleitarbed); kirjaklambrid; kirjaklambrid (kantseleitarbed); kirjalakk; kirjapaber, kirjutuspaber; kirjaplokid; kirjatarvete karbid

(kantseleitarbed); kirjatarvete komplektid; kirjutusalused; kirjutuskriit; kirjutusmasina lindikassetid;
kirjutusmasinaklahvistikud,
kirjutusvahendite

klaviatuurid;

randmehoidlid;

kirjutusmasinalindid;

kivitrükktaiesed,

kirjutuspintslid;

litograafilised

taiesed;

kirjutussuled;

klassitahvlid;

elektrilised

või

kirjutustahvlid;

kleebised

mitteelektrilised

kirjutustarbed;

(kantseleitarbed);

kirjutusmasinad;
kirjutusvahendid;

kleeplindid

kantseleis

või

majapidamises kasutamiseks; kleepribad kantseleis või majapidamises kasutamiseks; kleepriie kantseleis kasutamiseks (kirjatarve); knopkad, rõhknaelad;

koelõigud, elundilõigud mikroskoopimiseks (õppematerjalid); koelõigud, elundilõigud õppeotstarbeks; kogumiseks mõeldud kaardid, v.a mängukaardid;
paberist kohvifiltrid; koolitarbed (kirjatarbed); koomiksid; koonilised paberpakendid, -tuutud; paberist koorepakendid; kopeernõelad; kopeerpaber;
kopeerpaber, paljunduspaber (kantseleitarbed);

korrektorlindid

(heliograafia); korrutustabelid; krediitkaardipressid,
kuivatuspaberid,

v.a

(kontoritarbed);

korrektuurivedelikud

(kantseleitarbed); korrigeerimisvärv, korrigeervärv

elektrilised; krihvlid, tahvlipliiatsid; kriidihoidikud; kromolitograafiad (värvilised kivitrükipildid);

kirjapressid; papjeemašeest kujukesed,

statuetid; kuldsuled;

kummeerlindid

(kirjatarbed); kummiliim

(kantselei- või

kodutarve);

KAUBAMÄRGILEHT
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kantseleis

kummipaelad
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kunstnike

kasutamiseks;

kunstnike

käetoed;

kunstnike

paletid;

vesivärvikausikesed; kunstnikupintslid;

kustutuskummid;

kviitungiraamatud; käekirjanäidised kopeerimiseks; käsiraamatud; köiteribad (raamatuköitmine); papist, kartongist kübarakarbid; ladumislauad (trükindus);
paberist lauakatted; paberist laudlinad; laulikud; lekaalid; lendlehed (flaierid); paberist lipud, plagud; litograafiad, kivitrükised; litograafiakivid, litokivid;
naisterõivaste lõikelehed; rõivaste lõikelehed;

litograafiakriit, litokriit; loendid, nimestikud, registrid;
raamimata

maalid

maalilõuendid;

(pildid);

maalrirullid;

markerid

maatriksprinterilindid;

maakaardid, geograafilised kaardid; raamitud või
modelleerimissavi vormid

mikrolaineahjukotid; mimeograafid; modelleerimismaterjalid; modelleerimispastad; modelleerimisplastid;
jaoks); modelleerimissavi, voolimissavi; modelleerimisvaha,

v.a

marmordusvahendid;

(kantseleitarbed);

merekaardid;
kunstnike

(materjalid

stomatoloogiline; molbertid; plastist mullpakendid; mustrilehed, lõikelehed; muusikalised

õnnitluskaardid; märkkriit, markeerkriit; märkmikud; märkmeplokid; niiskuse

paber- või

taset hoidvad

plastlehed toiduainete pakendamiseks; niisutid

(kantseleitarbed); niisutid kleeppindadele (bürootarbed); numbrid (trükitüübid); numeraatorid, nummerdusseadised; nurklauad; nurklauad (joonlauad);
paberist näokuivatusrätikud; paberist nõudealused; ofordid; paber- või pappkarbid; paberiklambrid; paberiköitmikud; paberilehed (kirjatarbed);
paberilõikurid (kantseleitarbed), paberinoad (kantseleitarbed); paberipressid; paberist lauasalvrätikud; paberist lillepotiümbrised, lillepoti ümbrispaberid;
salvrätikud

paberist

paberitaskud;

meigi eemaldamiseks;

paberkäterätid;

paberist

paberlaudlinad;

või

kotid

plastist

paberlehvid;

pakkimiseks (ümbrised,

paberlindid,

paberiribad;

vutlarid); paberisärvimismasinad

pabertaskurätid;

pakkepaber;

(kantseleitarbed);

paljundusaparaadi

värviplaadid;

paljundusmasina värviplaadid; paljundusmasinad; palvehelmed, roosikrantsid; pantograafid (joonestusvahendid); papjeemašee; kartong; papptorud,
kartongtorud; passihoidikud; pastapliiatsikuulid; pastellkriidid; pausriie; pearaamatud; perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised; pildid; piletid; pinalid;
pisitrükised; pitsati-, templihoidikud;

pitsatid, templid; pitsatikarbid, templikarbid; pitsativaha; pitseerimismasinad, pitseermasinad (kantseleitarbed);
projektid; paberist või papist

pitseerimismaterjalid, pitseermaterjalid (kirjatarbed); pitseerimisoblaadid, pitseerimislipikud; paberist pitserid; plaanid,
plakatid;

plakatid,

trükitud

müürilehed;
elektrilised

pliiatsisüdamikuhoidikud;

või

plangid;

mitteelektrilised
või

portreed; postkaardid; postmargid; prospektid; paberist
paberist pudipõlled;

pärgamentpaber;

(kantseleiseadmed);

raamatud;

raamatuköitmisnöörid;

radeerimisvahendid,

radeervahendid;

plastkile

pakkimiseks;

pliiatsid;

elektrilised

pliiatsiteritid;

plastist prügikotid; papist

raamatuköited;

või mitteelektrilised
või

raamatuköiteriie;

paberist pudelipakendid; papist

raamatutoed;

radiogrammipaber;

pliiatsisüdamikud,
või

paberist pudeliümbrised;

raamatuköitmise

seadmed

radeernoad

radeerimisnoad,

rahalugemis- ja

rahahoiuklambrid;

pliiatsisüdamed;

pliiatsiteritusmasinad; plokid (kirjatarbed);

raamatuköitematerjal, raamatuköitmismaterjal;

raamatuköitmisriie,

radeerimisšabloonid;

pliiatsihoidlid;

masinad

ja

(kantseleitarbed);

rahasorteerimiskandikud;

registreerimisaparaadi paber; regletid, harvikud (trükindus); paberist või papist rippsildid; rivikud (trükindus); rätsepakriit; rööpjoonlauad; lõhnastatud või
lõhnastamata sahtlikattepaberid; sigarivõrud, sigarirõngad; siirdepildid, ülekantavad pildid (dekalkomaantrükised); sinitrükiplaadid; sirklikarbid; steatiit
sõrmekaitsmed

(rätsepakriit); sulepeade klamberkinnitid; sulepead (kantseleitarbed); sulepeahoidlid; sulepuhastid, sulepuhastusvahendid;
või

söepliiatsid; tahvlipuhastid; paberist

papist teadetetahvlid, kuulutustahvlid;

teatekaardid

(kantseleitarbed);

(kantseleitarbed); teibi-, kleepribahoidikud (kantseleitarbed);

teibid kantseleis või majapidamises kasutamiseks; tembeldusmasinad kontoris kasutamiseks; templialused, pitsatialused; templipadjad; terasest trükitähed;
tikandite mustrilehed; tindipotialused, kirjutuslauagarnituurid; tindipotid; kivist tindipotid, tindimahutid; tindipulgad, tušipulgad; tint;
transparendid, joonelehed(kantseleitarbed); portatiivsed trükikomplektid (kantseleitarbed); trükisilindri katmikud, v.a tekstiilist; trükitooted; trükitoodang;

terassuled;
trükitud

tunniplaanid,

ajaplaanid,

tärklisest

pakkematerjal;

õlitrükipildid,

tšekiraamatute,

ümbrikud

arvutifailides

hoidikud;

õnnitluskaardid;
trafaretid

andmetöötlus

isikutele;
arvete

arvutivõrgureklaam; bilansi,

seisu

arvuti

veterinaaria- ja

tsellofaanlehed

trükiväljaanded;
venitatav

vahapaber;

säilituskile

plastist

pakkimiseks;

või

sanitaarpreparaatide

ümbrike

seadmed;

v.a

tselluloospaber;

majapidamises kasutamiseks;

pakkimiseks; vinjettimisseadmed;
Hiina maali
seadmed

pitseerimise

ja kalligraafia

(kantseleitarbed);

(kantseleitarbed); šabloonivutlarid, trafaretivutlarid; žakaartelgede perfokaardid.
tellimise

abil;

dokumentide

koostamine;

sõidukitel; reisitööstusega seotud reklaamiteenused;

farmaatsia-,

tähed);

õppevahendid,

35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; ajalehtede

kolmandatele

ja

(koolitarbed); värvilindid; värvilindikassetid; värvipintslid; xuan-paber

(kirjatarbed); šabloonid, trafaretid; šabloonid,

Klass

reklaam

kviitungiraamatute

värvikarbid

õllekannualused;

oleograafiad;

(numbrid

tušid; tähed (trükitüübid); täitesulepead; tärklisekliister (kleep) kantseleis

viskoospaber pakkimiseks; värvialused;
jaoks;

trükitüübid

sõiduplaanid;

tselluloospapp (kirjatarve); tualettpaber;

organiseerimine teenusena;

arvepidamine;
paljundamine;

allhanketeenused

info

esitamine;

arvete

lennufirma

(ärialane abi); andmeotsing

kogumine

arvuti

andmebaasidesse;

reklaam

juhtimine; lennujaama juhtimine;

sõidukites;

sõidukipargi äritegevuse juhtimine teenusena; esinevate artistide äritegevuse juhtimine;
meditsiinitarvete

ning

jae- ja

hulgimüük;

fotokoopiamasinate

rentimine,

üürimine;

fotokopeerimisteenused; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); hinnavõrdlusteenused; hotellide ärialane juhtimine; impordiekspordikontorid, -agentuurid; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaubandus- või tööstusalane
juhtimisabi; kaubandusteabeagentuurid;
kirjutamine;
reklaami

kontorimasinate

teenusena; müürilehtede

reklaamfilmide

demonstreerimine; kaupade jaemüügi

rentimine, üürimine; majandusprognoosid;

korraldamine

turunduseesmärkidel;

reklaam

meediakanalites; kiirkiri, stenograafia; kirjutusmasinal

maksudokumentatsiooni

müügiautomaatide

üürimine,

messide korraldamine

koostamine;

rentimine,

laenutus;

äri või

-reklaam

müügikampaaniad,

ülespanemine, üleskleepimine; näidiste (proovide) levitamine; oksjonid, enampakkumised; omahinnaanalüüsid; ostutellimuste
koostamine;

palgalehtede

postimüügireklaam;

kaupade

-sisseseadete

moesõude

eesmärgil;

töötlemine;

ja

produtseerimine;

testimine

psühholoogiline

teel

posti

konsultatsioonid;

personalijuhtimisalased

pressiülevaateteenused;

reklaami

personali

reklaami

levitamine;

või

poeakende

valikuks;
müügi

kaunistamine,

(vaateakende)

raadioreklaam;

raamatupidamine;

modelleerimine; reklaamiagentuurid;

dekoreerimine;

rahvastikuküsitlused;
rentimine

reklaamiaja

massiteabevahendites; reklaamide küljendamine teenusena; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; reklaammaterjali üürimine; reklaammaterjalide

ajakohastamine, moderniseerimine; reklaammaterjalide levitamine; reklaamipindade üürimine; reklaamtekstide ettevalmistamine; reklaamtekstide
kirjutamine; sekretäriteenused; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; sponsorite otsimine; spordiinimeste äritegevuse juhtimine; statistika koostamine;
teiste

suhtekorraldus;

omanike

kaupade

teenuste

ja

litsentsimise

korraldamine

ärieesmärgil; tekstitöötlus;

telefonivastamisteenused

kättesaamatute

abonentide puhul; telekommunikatsiooniteenuste tellimuste korraldamine; telemarketingiteenused; telereklaam; turu-uuringud; turundus; tööhõivekontorid;

tööjõu värbamine; välisreklaam; äri auditeerimine; äri efektiivsuse ekspertiisid; ärijuhtimisabi; ärialased küsitlused, päringud; ärialased uuringud; äriinfo,

-teave; äritegevuse hindamine; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise
nõustamine; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid;
äritegevuse siirdeteenused; äriuuringud; jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele);
hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass

38: side; digitaalsete

faksiaparaatide

häälsõnumiteenused;
juurdepääsu
muud

info- ja

pakkumine

õnnitluskaartide

failide

edastus; elektronpost;

arvutivõrku

globaalsesse

rent;

kuvaedastus

andmebaasidele;

arvuti

ühenduse

elektroonilise teadetetahvli teenused

pakkumine

abil; infoedastus;

kompuuterside,

infoedastusseadmete

arvutiside;

elektronsidekanalid);

telefonide

telekommunikatsiooniseadmete

üürimine, rentimine,

Klass 41:
akadeemiad

ja

v.a

ballide,

juurdepääsu

jututubade

üürimine,

pakkumine;

teenuse

rentimine,

pakkumine;
on-line-

laenutus;

laenutus;

-produtseerimine,

korraldamine;

tantsupidude

allalaaditavad;

v.a

rentimine,

telefoniteenused;

telefonside;

erialane

üürimine,

reklaamfilmide

arvutivõrgus;

ümberõpe;

laenutus;

laenutus;

traadita

teleksiteenused;

levi;

telegraafside;

uudisteagentuurid;

diskoriteenused;

lennukoolitus; pilootide

esinemised

etenduste

diskoteenused;

telegrammide
teenuste

videokonverentsiteenused;

ja

elavettekandena;

aedkoolid; spordiüritustel aja mõõtmise teenus;

lennumeeskonna

esinemiste
filmide

lavastamine, produtseerimine;

dublaaž

dubleerimine,

korraldamine;

instrueerimisteenused,

helisalvestiste

juhendamisteenused,

üürimine,

(helifilmid);

koolitus;

korraldamine

üürimine,

eksamineerimine;

elektron väljaannete

pakkumine

(impressaarioteenused);

etenduse-,

laenutus;

tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine; fotograafia; fotoreporteriteenused;

korraldamine; haridusteave, -info; hasartmängude

korraldamine;

telegraafiteenused;

ja hargnemisteenused; telekommunikatsioonikanalite pakkumine telepoe

arvutivõrkudele.

-ajakirjade kirjastamine

näitemängudekoratsioonide

iludusvõistluste

interneti

modemite

konverentssideteenused;

haridus; väljaõpe, sh asjade interneti valdkonnas; spordi- ja kultuuritegevus;

(haridus);

elektronraamatute

arvutivõrgus,

üürimine,

rentimine ülemaailmsetele

juurdepääsuaja

arvutivõrkudesse

üürimine, laenutus;

edastus; satelliitülekanded, satelliitside; side kiudoptiliste võrkude kaudu; sideinfo; summeriväljakutseteenused (raadio-, telefoni- või

edastamine; telekommunikatsiooni valdkonnas osutatavad marsruutimisjaoks;

(BBS-teenused) (telekommunikatsiooniteenused);

globaalsetesse

teenusena;

filmistuudiod;

haridus- või

filmitootmine,

meelelahutusvõistluste

laenutus; helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus;

õpetamisteenused;

kalligraafiateenused;

karaoketeenused;

kasvatus-,

haridusteenused; kaugõpe; kehaline kasvatus; kinofilmide laenutamine; kinonäitamine; klubiteenused (meelelahutus või haridus); kohtade broneerimine
etendustele; kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; kontsertide korraldamine ja läbiviimine; konverentside
korraldamine

ja

läbiviimine;

koolide

teenused

(haridus);

kultuuriliste

või

hariduslike

näituste

korraldamine;

kutsenõustamine

(haridus- või
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koolitusnõuanded); küljendusteenused,
loomade

loomaaiateenused;

muusika

teenused;

komponeerimise

orkestriteenused;

teenused

personaaltreeneri

lavadekoratsioonide

puudutavad; laenuraamatukogud;

loteriide

korraldamine;

lõbustuspargid;

-info; mikrofilmimine; moesõude korraldamine (meelelahutus);

meelelahutusteave,
muusika

reklaame

v.a

dresseerimine;

meelelahutus,

muuseumiruumide ja -vahendite

korraldamine

ajaviide,

lõbustus;

pakkumine (esitlused, näitused);

mänguteenused arvutivõrgus;

(meelelahutus);

5/2018

üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused;

meelelahutajateenused;

laenutus;

produtseerimine; mänguasjade

(fitnessitreening); pidude
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mänguvarustuse

laenutus;

(meelelahutus);

praktiline

piletimüügiteenused

väljaõpe, treening (demonstratsioonid); puhkelaagriteenused (meelelahutus); puhketeave, -info; raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus;
raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine; raadiote ja telerite üürimine, laenutus; raamatute kirjastamine, avaldamine; religioosne õpetus;
rändraamatukoguteenused; seminaride korraldamine ja läbiviimine; spordilaagriteenused; spordi varustuse üürimine, laenutus,
rent;

staadionite

spordivõistluste korraldamine;

üürimine, laenutus;

stsenaristiteenused;

subtiitrimine;

üürimine, laenutus; suulise tõlkimise teenused; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;
teatrietendused

teatritele

(lavastused);

v.a

tekstide,

reklaamtekstide

telestuudiotele

ja

publitseerimine;

taasestavate videokaamerate

valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus;

televisioonimeelelahutussaated,

tekstide,

tele(visiooni)meelelahutus;

sõidukid; spordiväljakute

v.a

-seadiste,

sukelseadmete,

sukeldusvahendite

üürimine, rentimine, laenutus;

v.a

reklaamtekstide

tenniseväljakute

kirjutamine;

üürimine,

rentimine;

terviseklubiteenused (tervise- ja jõusaalitreeningud); treenimine; tsirkused; tõlkimine; tõlkimine viipekeelest ja viipekeelde; uudistereporterite teenused;

varieteed, revüüteatrid; videofilmide montaaž; videofilmide üürimine, laenutus; videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; videolindile salvestamine;

videomagnetofonide üürimine, laenutus;
korraldamine

läbiviimine

ja

Klass

42:

teaduslikud

uuringud

teenusena, sh

andmete

või

muundamine

taastamine;

arvutiprogrammide

füüsiliselt

arvutiprogrammide

koostamine;

kujult

elektroonilisele;

disaini

ja

kaughalduse teel;

interneti

asjade

ja -tarkvara projekteerimine ja arendus,

dubleerimine;

arvutiriistvara

arvutisüsteemide seiramine

projekteerimine;

sh

ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena,

interneti valdkonnas; arvutiriistvara

asjade

dokumentide

andmebaaside

võimlemisõpetus, -juhendamine; õpetamine; õpetamine (koolitus); õpitubade

videosalvestiste üürimine, laenutus;

(koolitus).

arhitektuur;

arvutiprogrammide

arenduse

sh

interneti valdkonnas;

arhitektuurikonsultatsioonid,
andmete

ja

konsultatsioonid

ja

teisendamine

-nõuanded,

analüüsid

ja

allveeuuringud;

-nõustamine;

füüsiline

(mitte

arvutisüsteemide

nõuanded;

tööstuslikud

valdkonnas;

asjade

arvuti

muundamine);
arvutisüsteemide

analüüs;

arvutitarkvara hooldamine; arvutitarkvara installeerimine; arvutitarkvara

projekteerimine;

arvutitarkvara uuendamine; arvutitarkvara üürimine, laenutus; arvutitarkvarakonsultatsioonid; arvutite rentimine, laenutus; arvutite viirusekaitse teenusena;
arvutite

viirusetõrje teenusena; bakterioloogilised uuringud; bioloogilised uuringud;

tarindustööd;

energiasäästlikkuse konsultatsioonid;

füüsikalised

uuringud;

dokumentide

geoloogiline

digitaliseerimine (skaneerimine); ehitusprojekteerimine,

mõõtmine;

geoloogilised

uuringud;

ilmaennustus, ilmateated; inseneriteenused; interneti otsimootorite loomine; kalibreerimine, kaliibrimine (mõõtmine); kasvava

-teenused;

keemianõuanded,

keemilised

hindamine;

analüüsid; keemilised uuringud; keskkonnakaitselised uuringud; kosmeetilised uuringud; kunstiteoste, taieste

käekirja-analüüs (grafoloogia); linnaplaneerimine;

ehtsuse tõestamine; kvaliteedikontroll;

graafiline kujundamine;

metsa kvaliteedi

maamõõtmine; maavarade otsingud; materjalitestid, materjalide

toimimine, testimine, katsetamine; mehaanikauuringud; meteoroloogiateave, -info; mõõdistamine; naftaotsingud; naftapuurkaevude testimine; naftaväljade
kasutuselevõtu

rõivaste

analüüsimine; naftaväljaotsingud, -uuringud; pakendidisain, -kujundus; pilvekülv;

kavandamine, moedisain; sisekujundus;

sõiduki

tehnoülevaatus; teaduslikud laboriteenused; tehnilised projektiuuringud; tehnilised uuringud; tekstiili testimine, toimimine, katsetamine; tootekujundus,
tööstusdisain;

uute

uurimine

kaupade

ja arendamine teenusena; veeanalüüsid;

veebisaitide

loomise ja haldamise

teenus;

veebisaitide

majutamine,

hostimine; veebiserverite rent; villa kvaliteedi hindamine; pilveteenused (SaaS), sh asjade interneti valdkonnas.
KlaSS

45: juriidilised teenused,
-agentuurid, kosjakontorid;

abielukontorid,

uuringud;

intellektuaalomandialased

sh

interneti

asjade

konsultatsioonid;

isikute

järelevalve

lapsehoidmine;

interneti

valdkonnas; turvateenused

vaidluste

lahendamise

detektiivibürood,

koostamine;

horoskoopide

valdkonnas;

krematsiooniteenused;

asjade

haldamine;

teenused); autoriõiguse juhtimine,
genealoogilised

sh

alternatiivsed

vara

-kontorid, -agentuurid;

ihukaitse;

intellektuaalomandi

ja

isikute kaitseks,

domeeninimede

järelevalve

valvesignalisatsiooni

üle;

teenused;

kaotatud

interneti

asjade

asjade

lemmikloomahoid;

registreerimine

teenusena;

taustauuringud; lennujaama turvateenused; lennureisijate

lapsendamisagentuuri

sh

vahendusel;

arbitraažiteenused; arvutitarkvara litsentsimine (juriidilised

teenused;

ohutuse alased

tagastamine;
matusetalituse

(juriidilised teenused);

intellektuaalomandi

litsentsimine;

teenused; juriidilised uuringud,
seotud

kohtuprotsessidega
korraldamine;

teenused;

matusetalitused;

pagasi

turvakontroll; piduliku rõivastuse üürimine, rentimine; pulmatseremooniate planeerimine ja korraldus; religioossete koosviibimiste korraldamine; rõivaste
saatmine seltskonnas

üürimine, rentimine, laenutus;

(saateteenindus);

seifide

rent;

teadmata kadunute

otsimine;

tehaste

turvakontroll; tulekahjuandurite

rent; tulekustutite rent; tuletõrje; turvalukkude avamine; turvanõustamine; tutvumisteenused; vahetalitus, lepitamine; valveteenused;

(111) Reg

öövalve.

55635

nr

(151) Reg kuup

03.04.2018

(210)

Taotl nr

M201700300

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

17.03.2017

kuup

03.04.2028

lõppemise kuup

01.12.2017

kuup

(540)

ideelabor
Omanik:

(730)

Allika tn

(740)

OÜ
4,

Ideelabor

51007 Tartu

linn,

Tartu

maakond,

EE

Esindaja: Margus Sarap

(511)11-2017Klass
tarkvarapaketid;
tarkvara;

9: arvutitarkvara (programmid); arvutitarkvara platvormid; arvutitarkvara rakenduste ja andmebaaside integreerimiseks; integreeritud

andmetöötluse tarkvara;

arvutite

operatsioonisüsteemide

tarkvaraprogrammeeritavad

rakenduslik tarkvara;

kaardilugejate tarkvara;
tarkvara; privaatsuse

mikroprotsessorid;

arvuti

kaitsmise

otsingumootori

tarkvara;

arvutigraafika tarkvara;

veebisaitide

tarkvara; arvutipõhise

arendamise

tootmise

mobiiltelefonide

tarkvara;

tarkvara; haridusalane

interaktiivsete

tarkvara; tarkvaraga

tahvlite

tööstuslikud

tarkvara;

juhtseadmed;

mobiilseadmete tarkvara ja rakendused; salvestatud arvutitarkvara; pilditöötluse arvutiprogrammid ja tarkvara mobiiltelefonidele; käeshoitavate digitaalsete

elektroonikaseadmetega

seotud

võimaldavad arvutiriistvara

ja

tarkvara; tarkvara globaalse võrgu kaudu kaubandusega tegelemiseks;

elektroonikaseadmete vahelist sidet;

elektroonikaseadmete

tarkvaradraiverid,

mis

graafilise kasutajaliidese tarkvara; arvutiprogrammid projektijuhtimiseks; arvutiliidesed.

Klass

35: ärianalüüs; ärihaldus; projektiuuringud ettevõtetele; turundusstrateegiate planeerimine; turundusanalüüsid; veebilehekülgede reklaam
reklaami- ja turundusalane nõustamine; turundusteabe pakkumine veebilehtede kaudu; turundusteenused digitaalsete võrkude kaudu; äri- ja
turundusinfo või -uuringud.

ja turundus;

Klass

41: arvutitarkvara kasutamisega

seotud koolitusteenused; tarkvarasüsteemide

koolitus; tarkvarasüsteemide arendamise õpetamine;
Klass

42:

andmetöötluse

tarkvara

äri-, tööstus-ja

projekteerimise õpetamine;

tarkvarasüsteemide kasutamise

infotehnoloogiaalane õpetus ja treening.

programmeerimine;

arvutitarkvara

programmeerimine;

andmetöötlusseadmete

programmeerimine;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

multimeediarakenduste

5/2018

programmeerimine;

151

andmetöötlusprogrammide

programmeerimine;

tarkvara

interneti-platvormide

programmeerimine;

andmetöötlustarkvara programmeerimine; veebilehtede arendamise tarkvara programmeerimine; interneti-teabeplatvormide tarkvara programmeerimine;
tarkvara programmeerimine;

kaubandusplatvormide
andmetöötlusvahendite

arendamine;

arvutitarkvara

projekteerimine;

multimeediumandmete

installeerimine;

arvutiprogrammide

salvestamise

projekteerimine;

andmetöötlussüsteemide

projekteerimine

veebisaitide

teenused;

arendamise

ja

taastamise

tarkvara

arvutipõhine

arendamine;

arvutiriistvara

arvutiriistvara

projekteerimine;

ja

e-

-jututubade, -vestlusliinide ja interneti-foorumite tarkvara programmeerimine;

interneti-portaalide,

projekteerimine;

IT-projektijuhtimine;

uurimis-arendusteenused;

veebilehtede

kaudu

arendamine

ja

projekteerimine

ja

projekteerimine,

arendamise

arvutimängutarkvara

interneti-platvormide

veebilehe

tarkvara

projekteerimine;

projekteerimine;

tarkvara

projekteerimine

hostimine;

juurdepääsetavate

ja

arendamine;

andmeedastussüsteemide
allalaadimatute

arendus;

tarkvararakenduste

tähtajalise kasutuse pakkumine; veebilehtede arendamise allalaadimatu tarkvara tähtajalise kasutamise pakkumine veebis; interneti veebilehtede loomise
arvutiprogrammide, tarkvara ja koodi tellimuskoostamine; arvuti riist- ja tarkvara alased konsultatsiooni- ja nõustamisteenused; arvutiriistvara- ja
-tarkvaraprobleemide veaotsing; arvutiriistvara- ja
hooldamine;
arendamine

tarkvara

parandamine

arvutitarkvara

tellimisel;

projekteerimis- ja

rakendamine

tarkvara

uute toodete

arvutivõrkude

ja

uurimis-arendustegevus;

tarkvara

videooperaatorite

teenused;

tarkvaraga;

ja remont;
toodete

tarkvara

tarkvara

tarkvara

ja

andmebaaside
hooldus

loomine,

teadus- ja

teenusena

arvutiseadmete

tarkvaraprojekteerimisteenused;

ja hõrendamise

arendustegevus;

(SaaS);

tarkvaraline

multimeediumisisu

tarkvara

uuendamine

arendamine,

ja adaptatsioon;

ja

arvutitarkvara

arvutiandmebaasiprogrammide

tarkvara

ja pilveteenused (SaaS)

installeerimine,

ning

tarkvara

rent;

hooldus

ja

tarkvara

parandus;
uuendamine

kavandamine, projekteerimine;

konfigureerimine;
töötlemise

tarkvara kujundamine; arvutiandmebaaside tarkvara arendamine

arvutisüsteemide

jaoks;

hostimine

kohaldamise

konfigureerimine

andmetöötlusprogrammide

multimeediumisisu tihendamise

konsultatsioonid;

projektiuuringud;

hooldus

arvutiprogrammide projekteerimis- ja arenduskonsultatsioonid; elektrooniliste andmeturbesüsteemide
uurimis-ja arendustegevus; arvutitarkvara uurimine, arendus, disain ja uuendamine; arvutisüsteemide ja -võrkude

väljatöötamine;

võrkudes;

moderniseerimine;

arhitektuuri

tehnilised

tarkvara

arenduskonsultatsioonid;

projekteerimine ja arendus;
integreerimine;

-tarkvaraalased

(hooldus, ajakohastamine);

tarkvarade
seoses

ja

arvutitarkvara

levitamise

ja hooldamine;

projekteerimise

arvuti turbe ja

tarkvara

tarkvara

ja

tarkvara

ajakohastamine,
kujundamine;

kujundamine heli-

arendamise

arvutiriskide

alased

ennetamisega;

andmetöötlusmeetodite, algoritmide ja tarkvara arendamine ja katsetamine.

(111) Reg

55636

nr

(151) Reg kuup

03.04.2018

(210)

Taotl nr

M201700522

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

15.05.2017

kuup
lõppemise kuup

03.04.2028

02.01.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Divertiment OÜ

Laagri alevik,

(511)11-2017Klass

(111) Reg

Põdrasambla tn 3, 76401 Saue vald,

30: köögivilju ja

liha sisaldavad

Harju maakond,

EE

pagaritooted; pagaritooted; valmismagustoidud (pagaritooted).

55637

nr

04.04.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201500181

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

05.02.2014

lõppemise kuup

04.04.2028
01.10.2015

(540)

EKORA
(730)

Omanik: Teknos

Group Oy

Takkatie 3, P.O. Box 107, 00371 Helsinki, FI

(740)

Esindaja:

Urmas Kauler

(511)10-2014Klass 2:dispersioonvärvid.
Klass 37:

sise- ja välispindade

parandamine ja paigaldamine.

värvimine;

värvitoonimis-, -segamis-,

-ettevalmistus- ja

-töötlemismasinate

ja -tööpinkide hooldamine;

152

EESTI

(111) Reg

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

55638

nr

04.04.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl nr

M201700472

(220)

Taotl

27.04.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup

04.04.2028

lõppemise kuup

02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: Kalaretk

Aardlapalu küla,

(511)11-2017Klass

(111) Reg

sinine,

hall.

OÜ

Männisalu vkt

8,

62105 Kastre

vald,

Tartu

maakond,

EE

35: navigeerimisseadmete jaemüügiteenused; sõidukite jaemüügiteenused; spordivarustuse jaemüügiteenused.

55639

nr

06.04.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700518

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

14.05.2017
06.04.2028

lõppemise kuup

02.01.2018

kuup

(540)

(526)

Mittekaitstav

(730)

Omanik: UlakasGeko

Wismari tn

(511)11-2017Klass
andmetöötluse

Sõnalise

osa:

sõna eraldi

iga

10136 Kesklinna

34/1-4,

9:

osa

OÜ

allalaaditav

arvutitarkvara;

arvutitarkvara;

linnaosa, Tallinn,
allalaaditav

andmetöötlusprogrammid;

EE

arvutiturbetarkvara;

andmetöötlustarkvara;

arvutiprogrammid pildi töötlemiseks; arvutiprogrammid projektijuhtimiseks;

arvutigraafika tarkvara;

arvutiprogrammid;

arvutitarkvara

paketid;

allalaaditav

arvutiprogrammid

arvutitarkvara

traadita

pilvandmetöötlustarkvara;
(allalaaditav

sisuedastuseks;

tarkvara);

arvutitarkvara

võrkude haldamiseks; arvutitarkvaraprogrammid andmebaasi haldamiseks; haridusalane tarkvara; hooldustarkvara; internetist allalaaditud arvutitarkvara;

juurdepääsu või sissepääsu kontrolli arvutiprogrammid; mobiiltelefonide tarkvara; veebilehtedele sidusreklaami integreerimise tarkvara; veebilehtedel
sidusreklaami
ülemaailmsest

kujundamise tarkvara; veebilehtedel reklaamiruumi rentimise tarkvara; utiliitprogrammid arvutisüsteemi diagnostika tegemiseks;
arvutivõrgust allalaaditav arvutimängutarkvara; turbetarkvara; navigeerimis- ja reisiteavet pakkuv interaktiivne arvutitarkvara; allalaaditav

mänguteave.
Klass

35: andmebaaside reklaam; arvutivõrgureklaam; autode reklaam; digitaalse reklaami teenused; ettevõtte reklaam;

reklaamide

graafiliste

valmistamine; kaubandusreklaam; otsingumootori optimeerimine; otsingumootorite optimeerimine müügiedendusena; reklaam andmebaasi kaudu; reklaam
internetis

teenusena; reklaam,

sh

veebireklaam;

reklaami

koostamine

teenusena; reklaammaterjali koostamine; reklaammaterjali avaldamine

(banner); teiste teenusepakkujate

teenuste

teistele; reklaamibürooteenused;

reklaamide

tootmine;

reklaamide

veebis; reklaamlogode kavandamine; reklaammaterjalide

küljendamine

loomine;

ribareklaam

reklaam; abi äriplaneerimisel; allhanketeenused (ärialane abi); äri efektiivsuse ekspertiisid; äri kavandamine;

juhendamine; ärialane juhtimise abi; ärialane nõustamine ja info; ärijuhtimine, -haldamine transpordi ja tarne alal; ärijuhtimine ja -haldus;
ärijuhtimine arvuti abil (teenusena); ärijuhtimise järelevalve; ärikonsultatsioonid; ärikonsultatsioonid ja juhtimine seoses uute toodete turuleviimisega;
ärialane

äriplaneerimise

alane

juhtimine;

ärinõustamine

ja -info; äriprojektide juhtimine teenusena;

ettevõtete

juhtimine teenusena;

ettevõtte

juhtimisabi;

ettevõtte

riskijuhtimine; juhtimisalane abi; arvepidamine, raamatupidamine; arvepidamine arvuti abil; arvepidamisalane ärinõustamine; ettevõtte bilansi koostamine;
ettevõtte raamatupidamise juhtimine;

finantsaruannete ettevalmistamine ja

analüüs

ettevõtetele; juhtimisarvestus; kohtuliku raamatupidamisarvestuse

teenused; kontode haldamine, arveldamine ja tasaarveldamine kolmandate isikute nimel; abi ja nõustamine juhtimisküsimustes; juhtimisalane nõustamine;
juhtimiskonsultatsioonid;

tootmisalane

ärinõustamine;

koostamine; raamatupidamise konsultatsiooni-ja
Klass

42:

andmeaitade

tootearendusalane

ärinõustamine;

äritegevuse

juhtimise

nõustamine;

arvutiprogrammeerimisteenused;

andmebaaside

arendamine;

andmebaaside

haldustarkvara

arendamine; andmebaasihaldustarkvara programmeerimine; veebiprogrammeerimine; veebisaitide ülesehitamine ja hooldamine;
kavandamine

ja hooldamine;

veebiportaalide kujundamine;
kujundusteenused;

veebisaitide loomine

veebilehtede

arvete

seisu,

bilansi

teabeteenused.

ja kujundamine

teistele

isikutele;

veebisaitide haldamine

teenusena;

projekteerimine
veebisaitide

veebisaidi arendamine

ja

loomine,

teenusena;

väljatöötamine ja hooldus teenusena; veebilehtede ülesseadmine internetti; veebilehtede projekteerimis- ja

veebilehtede programmeerimine;

veebilehtede

loomise ja kujundamise

nõustamine; veebilehtede loomine, hooldamine ja hostimine

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

teenusena;

veebilehtede

koostamine

5/2018

teenusena;

153

veebilehtede

haldus

tellimisel;

veebilehtede

arendamise

tarkvara

veebilehtede

programmeerimine;

arendamise tarkvara projekteerimine ja arendamine; veebilehe kujundamise konsultatsioonid; tellimustarkvara projekteerimine; tarkvara projekteerimine;
tarkvara

sidetarkvara

loomine;

programmeerimine;

programmeerimise

alased

uuringud;

programmeerimisalane nõustamine; pilditöötlustarkvara projekteerimine ja arendamine;
koostamine

kodulehtede

ja hooldamine;

kujundamine; kodulehekülgede

ja

veebilehtede

kujundamine ja loomine; kodulehekülgede

loomine teenusena;

dekoratiivsete kompositsioonide kujundamine;

disaini kavandamine;

hindamised; disainikonsultatsioonid; graafiline disain; graafiline kujundamine;

hoonete

kontorimööbli

disain; kontorimööbli paigutuse kavandamine; kontoriruumide kujundus; kontorisisustuse

mööbli

sisustusdisain;

köökide kavandamine

veebilehtede

mööbli

kaubamärkide

disain;

kaubamärkide

ja projekteerimine; kujundamine ja graafiline

loomiseks; kujundamine,

kavandamine;

stiliseerimine

kujundamine;

kavandamine;

(111) Reg

kodulehekülgede ja

veebisaitide

pakendidisain,

tootekujundus; tootearendus; tootedisain;

nõustamine; disainiga
hoonete

kaubamärkide

kujundamine; kaupluste sisekujundus;
paigutuse kavandamine; kontorite disainimine;

disain veebilehtede loomiseks

mööblidisain; pakendi kavandamine;

arvuti abil; tööstusdisain,

disainialane

internetis; kujundamine ja graafiline

(tootekujundus, tööstusdisain); mänguasjade disain; mängude kujundamine;

nõustamine; sisekujundusalased konsultatsioonid; sisekujunduse teenused ja sellega seonduvad

(disain); tööstusdisain

nõustamisteenused;

graafiliste illustratsioonide kujundamine;

sisekujundus;
köögidisain;

seotud

uuendamine teenusena; kohandatud veebilehtede

arendamine, projekteerimine ja uuendamine; arvutiprogrammide koostamine; arvutimängutarkvara programmeerimine;

arvutigraafikadisain; brošüüride kujundamine;
seonduvad tehnilised

programmeerimisega

kodulehtede

info-ja

pakendikujundus;

märkide

disain

kujundamine;

sisekujundus; sisekujundusalane

nõustamisteenused; siseruumide ruumiplaneerimine

visuaalne disain; visiitkaartide

kujundamine.

55640

nr

(151) Reg kuup

06.04.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700016

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

06.01.2017
06.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

valvekliinik
(730)

Omanik: Valvekliinik

Kesklinna

(511)11-2017Klass

(111) Reg

linnaosa,
44:

OÜ

Pärnu mnt

48a,

10119

Tallinn, Harju maakond,

EE

lilleseadeteenused.

55641

nr

09.04.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700319

kuup

23.03.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

09.04.2028

lõppemise kuup

02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Sihtasutus Pärnumaa
Aida tn

5-204,

(511)11-2017Klass

sinine,

hall.

80010 Pärnu

Ettevõtlus-ja

linn,

Pärnu

Arenduskeskus

maakond,

EE

9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, kontrolli-, pääste-ja õppevahendid

ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestamise,
edastamise ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad,

DVD-d;

heliplaadid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; arvutitarkvara; tulekustutusseadmed;

arvutid.

Klass 16: trükised; fotod; värvipintslid; paber ja

papp.

Klass 18: nahkja tehisnahk; loomanahad; päikese-ja vihmavarjud; jalutuskepid.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass 37: ehitustegevus;
ehitus, hooldus ja remont;

andmeside-ja telekommunikatsioonisüsteemide, sidevõrgu liinirajatiste, fiiberoptiliste
andmeside-ja telekommunikatsiooni seadmete paigaldus, hooldus ja remont; ehitusjärelevalve.

võrkude

ja

muude

liinirajatiste

Klass 38: side.
Klass

42: teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud

teenusena; tarkvara

projekteerimine.
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(111) Reg

55642

nr

(151) Reg kuup

09.04.2018

(210)

Taotl nr

M201700496

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

08.05.2017

kuup

09.04.2028

lõppemise kuup

02.01.2018

kuup

(540)

LUIK
(730)

Omanik: KATRI

(511)11-2017Klass
Klass

(111) Reg

JÜRIMÄE

alevik, Koogimäe

Keava

tee

6,

79005 Kehtna

vald, Rapla maakond,

EE

14: ehted, k.a juveeltoodete imitatsioonid ja plastehted.

21: portselanist, savist, keraamilistest materjalidest või klaasist kunstiteosed, taiesed; savinõud.

55643

nr

09.04.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700528

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

18.05.2017
09.04.2028
02.01.2018

(540)

(730)

Omanik: FORBASS OÜ
Kuusalu alevik, Pihlaka tn 2a, 74601 Kuusalu vald,

(511)11-2017Klass

(111) Reg

Harju maakond,

35: messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil.

55644

nr

(151) Reg kuup

09.04.2018

(210)

Taotl nr

M201700529

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup
lõppemise kuup

kuup

18.05.2017
09.04.2028

02.01.2018

EE

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

EESTI
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: FORBASS OÜ

valge,

must, kuldne.

Kuusalu alevik, Pihlaka tn 2a, 74601 Kuusalu vald,

(511)11-2017Klass

35:

messide korraldamine äri või reklaami

EE

55645

(111) Regnr

13.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

M201700260

(220)

Taotl

kuup

08.03.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

Harju maakond,

eesmärgil.

13.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

A. V «CjAV
DAI

Tip

13/iL lit

ens
(730)

Omanik: AVER BALTIC

Haabersti

(511)11-2017Klass
piimatooted;

13519

29: kala; konservitud, külmutatud,

toiduõlid

Klass

OÜ

linnaosa, Astangu tn 32-2,
ja

Tallinn, Harju maakond,

kuivatatud

EE

ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja

toidurasvad.

30: kohv, tee,

kakao

ja

kohvi

aseained; riis; tapiokk ja saago; jahu ja

muud

teraviljasaadused; leib, sai,

jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid; jää.

kondiitritooted

ja maiustused;
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55646

(111) Regnr
(151) Regkuup

13.04.2018

(210)

M201700377

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

10.04.2017

kuup
lõppemise kuup

13.04.2028

01.12.2017

kuup

(540)

/
I

\

0RISTEMÄE
TALU
0

\

\

kkõbe, )

\Kim/
(591)
(730)

Värvide loetelu: beež, must, kollane.
Omanik: Ristemäe talu
Kasemetsa küla, 75510 Saku vald,

(740)

Harju maakond,

Esindaja: Kristjan Leppik

(511)11-2017Klass 29:kala, kalatoidud,

(111) Reg

kalatooted, sh külmutatud ja töödeldud.

55647

nr

(151) Reg kuup

16.04.2018

Taotl

nr

M201700252

(220)

Taotl

kuup

06.03.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup

Omanik:

Mykhailo Gryshulenko

(210)

lõppemise kuup

16.04.2028
01.02.2018

(540)

(730)

Priežu iela 15,

(740)

LV-2008 Jūrmala, LV

Riina Pärn

Esindaja:

(511)11-2017Klass

39:autorent, autode

rent;

taksoteenused.

55648

(111) Regnr

17.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

EE

M201700410

lõppemise kuup

kuup

18.04.2017

17.04.2028
01.02.2018
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(540)

Kalku ©
Kalku ©
Kalku ©
(591)

Värvide loetelu: punane, hall, must,

(730)

Omanik: OÜ

valge.

Trinity Capital

Nõmme linnaosa, Ilmarise tn 5-77, 11613 Tallinn,

(511)11-2017Klass

EE

Harju maakond,

35: ärialaste veebilehtede reklaamimine; äriteenuste reklaamiteenused; äriturundusteenused; äriühingute esitlemine internetis ja

muus

meedias; arvutivõrgureklaam; arvutivõrkude ja veebilehekülgede võrgureklaam; autode müügireklaam interneti kaudu; autode reklaam; digitaalse reklaami
teenused; e-kaubandusteenused, nimelt info pakkumine
nende

kaupade ja

teenuste

esitlemine

toodete

ettevõtete

internetis;

kohta

telekommunikatsioonivõrkude

reklaamikampaaniate väljatöötamine;

kaudu reklaami

ettevõtte

reklaam;

ja müügi eesmärgil;

ettevõtte reklaam arvuti

ettevõtete

kaudu;

ja

finants-

ja kindlustusteenuste müügiedendus kolmandate isikute nimel; finantsinvesteeringute reklaam; finantsteenuste reklaam; finantsturundus; hotellide reklaam;
inforeklaamide tootmine;
internetis

esitatava

koostamine;

interaktiivne reklaam;

reklaami

kaupade

koostamine;
seotud

müügiga

kinnisvaraturundus;

klikipõhine

müügiedendusteenused;

interneti kaudu pakutavad reklaamiteenused;

internetiturundus;
reklaamiteenused;

kindlustusteenuste

mootorsõidukite

reklaamimine;

müügikampaaniad,

-reklaam

müügiedendus

müügireklaam;

sotsiaalmeedia

reklaamide ettevalmistamine
reklaamide

kasutamiseks;

vahendusel;

ja paigaldamine;

küljendamine

reklaami- ja

turundusteenused

reklaamide ettevalmistamine

teenusena;

reklaamiteenused e-kaubanduse

reklaamiteenused;

reklaamilepingute

kaubandusreklaami

ja paigutamine;

teenuste

isikute

kinnisvara

nimel;
seotud

arvutisidevõrgu kaudu;

sh veebireklaam;

blogi vahendusel;

korraldamine

kolmandate

reklaamide

kolmandatele

reklaamiteenused;

reklaami- ja müügikampaaniad; reklaami- ja

koostamine;

ja

analüüs

raamatupidamine

arvuti abil;

ettevõtetele; maksuarvestusega

seotud

palgaarvestus teenusena; palgaarvestusega

isikutele; reklaamilepingute

alased

läbirääkimised;

reklaami vahendus; reklaammaterjali avaldamine

reklaamimine; teiste teenusepakkujate

teenuste

reklaam; tööjõu värbamisega seonduv

ärijuhtimisalane

nõustamine;

raamatupidamine; raamatupidamise konsultatsiooni-ja teabeteenused;
konsultatsioonid;

seotud nõustamine;

äriplaneerimisalane

nõustamine;

maksustamise alane nõustamine

palgalehtede
juhtimisalane

ärikasumianalüüsid.

(111) Reg

55649

nr

17.04.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

M201700332

lõppemise kuup

kuup

28.03.2017

17.04.2028
01.02.2018

(540)

Meilepolemiski
läbimatu!

koostamine;
nõustamine;

avaldamine;

reklaamide koostamine veebilehtedena

reklaam; turundus; turundusteabe pakkumine veebilehtede kaudu; veebilehe liikluse optimeerimine; veebilehekülgede reklaam ja turundus;
bilansi koostamine;

tekstide

reklaam;

reklaam, eelkõige kaupade

reklaami koostamine teistele; reklaamide

edendamiseks; reklaamiteenused interneti kaudu;

veebis; ribareklaam (banner); teiste isikute kaupade ja

esitatava reklaami koostamine;

mootorsõidukitööstusega

on-line-reklaam; on-line-reklaam

teenusena;

reklaam; reklaam internetis teenusena; reklaam mobiiltelefonivõrkude kaudu; reklaam,
turundusteenused

interneti veebilehekülgedel

juhtimisabi äritegevuse edendamiseks; kaubandusreklaam;

[arvepidamine];

arvete

esitamine;

palgalehtede koostamine arvuti abil;
juhtimiskonsultatsioonid;

arvete

seisu,

finantsaruannete ettevalmistamine

ärianalüüs;

arvete

ärialane

koostamine;
nõustamine;

äriandmete

analüüs;
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(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: TeemantPRO
Kohila

alev,

(511)11-2017Klass

oranž, hall, must, valge.
OÜ

Kooli tn

9,

79805 Kohila

37: puurimine ja lammutustööd.

vald, Rapla maakond,

EE

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018
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IV. REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE

(111)

VÕI PARANDUSED

KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE

(181)

07001

27.04.2028

25589

23.04.2028

26223

26.06.2028

44940

21.04.2028

07208

29.06.2028

25605

23.04.2028

26224

26.06.2028

44944

21.04.2028

09458

11.11.2028

25623

24.04.2028

26271

16.07.2028

44945

21.04.2028

10802

17.05.2028

25637

24.04.2028

26318

24.07.2028

44946

21.04.2028

11141

11.05.2028

25648

24.04.2028

26583

17.09.2028

44950

21.04.2028

11841

09.06.2028

25653

24.04.2028

26625

17.09.2028

44951

21.04.2028

12049

20.04.2028

25725

12.05.2028

26657

28.09.2028

44952

21.04.2028

12740

20.06.2028

25728

12.05.2028

27113

20.10.2028

44961

29.04.2028

13102

15.05.2028

25746

13.05.2028

27114

20.10.2028

44966

29.04.2028

25357

23.03.2028

25766

13.05.2028

27465

03.11.2028

44986

29.04.2028

25367

24.03.2028

25804

21.05.2028

44629

17.01.2028

44994

29.04.2028

25413

27.03.2028

25852

26.05.2028

44706

12.02.2028

45001

29.04.2028

25440

31.03.2028

25853

26.05.2028

44767

27.02.2028

45004

15.05.2028

25444

31.03.2028

25859

26.05.2028

44848

20.03.2028

45020

15.05.2028

25449

31.03.2028

25872

26.05.2028

44877

07.04.2028

45072

02.06.2028

25465

06.04.2028

25874

26.05.2028

44891

07.04.2028

45093

02.06.2028

25468

06.04.2028

25877

26.05.2028

44892

07.04.2028

45106

02.06.2028

25469

06.04.2028

25962

10.06.2028

44908

07.04.2028

45111

06.06.2028

25481

06.04.2028

25966

10.06.2028

44911

07.04.2028

45133

06.06.2028

25484

06.04.2028

25967

10.06.2028

44918

21.04.2028

45266

09.07.2028

25509

15.04.2028

26015

11.06.2028

44927

21.04.2028

45543

17.09.2028

25560

20.04.2028

26078

18.06.2028

44931

21.04.2028

45789

11.12.2028

25574

20.04.2028

26111

18.06.2028

44932

21.04.2028

KAUBAMÄRGI VÕÕRANDAMINE

Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise

kuupäev

13102

Techtronic Floor Care
Offshore

15842

28051

Technology Limited,

Incorporations Centre,

EntIT Software

P.O. Box 957,

Tortola Road

Town,

LLC, 1140 Enterprise Way, Building G, CA, 94089 Sunnyvale, US

AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick Avenue,
CB2 0AA

Cambridge,

Oy Pamon Ab,

28671

SANOFI,

35888

AS LIDO,

38289

Oath Inc., 22000 AOL

40611

Brown-Forman

40216

rue

La

75008

Boétie,

iela 6a,

Kengaraga

Way,

49480

Pizzakiosk

OÜ,

Anna

Paris,

LV-1063

Campus,

03.04.2018

13.04.2018

FR

Riga,

23.03.2018

LV

17.04.2018

20166 Dulles, VA, US

Distillery, Inc.,

a

Delaware

04.04.2018

corporation,

2921 Dixie

Highway,

12.04.2018

US

JONIŠKIO GRŪDAI,

UAB

Biomedical

Keskikankaantie 17, 15860 Hollola, FI

Shively, Kentucky,

44848

Cambridge

27.03.2018

GB

28083

54

13.04.2018

VG

küla,

Zemaites str

1, Joniskis,

LT

Kanarbiku tee 3, 72601 Paide

20.04.2018

linn,

Järva

maakond,

EE

10.04.2018
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Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise

kuupäev

51189

Dopservis OÜ,
Ida-Viru

Narva-Jõesuu linn,

maakond,

52059

Gonsiori Perekeskus

52495

Pizzakiosk

53446

Planlogi OÜ,

53554

Karl

OÜ,

OÜ,

tn

17-45, 29021 Narva-Jõesuu linn,

Anna

Kurmu tn 4-4a, 13522 Tallinn,

küla,

Kanarbiku tee

C. R. Jakobsoni tn

Ždanovitš,

Karja

17.04.2018

EE

11,

3,

Harju maakond,

72601 Paide

linn,

Järva

EE

maakond,

Viljandi linn, Viljandi maakond,

71020

Pirita linnaosa, Lumiku tn 15, 11913 Tallinn,

04.04.2018

EE

10.04.2018

EE

Harju maakond,

27.03.2018

EE

19.04.2018

KAUBAMÄRGI ÜLEMINEK

Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise
kuupäev

50284

Jõgeva Vallavalitsus, Jõgeva linn,

Suur tn

48306

Jõgeva vald, Jõgeva maakond,

EE

18.04.2018

50854

Jõgeva Vallavalitsus, Jõgeva linn,

Suur tn 5, 48306

Jõgeva vald, Jõgeva maakond,

EE

18.04.2018

55388

MONTEFARMACO OTC S.P.A., Via IV Novembre, 92, I-20021 Bollate

5,

(MI),

IT

23.03.2018

MUUD REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

Reg

Registrikande
jõustumise

Muudetud andmed

nr

kuupäev

20394

Brown-Forman
40216

21251

Distillery, Inc.,

Shively, Kentucky,

a

Delaware

corporation,

2921 Dixie

Highway,

11.04.2018

US

HARMAN PROFESSIONAL

DENMARK APS, Olof Palmes Allé

18, 8200 Aarhus N,

04.04.2018

DK

21596

BRIDGESTONE
37201

LICENSING

Nashville, Tennessee,

25413

Mikasa

25449

Heineken

25468

Fresenius SE & Co.

25653

Kenkäkesko

25728

Huntsman International

SERVICES,

INC., 200

4th

Avenue

South,

Suit

Corporation, 1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken,
Entreprise, 2, rue
KGaA,

100,

29.03.2018

US

des

Martinets,

92500 Rueil

Else-Kröner-Strasse

Oy, Malminkartanonkuja 4,
LLC,

1,

Malmaison,

61352 Bad

JP

FR

Homburg,

23.03.2018

03.04.2018

DE

00390 Helsinki, FI

10003 Woodloch Forest

Drive,

12.04.2018

19.04.2018

TX 77380 The

Woodlands,

11.04.2018

US

25859

Kenkäkesko

Oy, Malminkartanonkuja 4,

00390 Helsinki, FI

19.04.2018

KAUBAMÄRGILEHT
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Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise

kuupäev

25872

Chiquita

Brands L.L.C., DCOTA Office Center, 1855 Griffin Road

33004-2275

Fort

Lauderdale, Florida,

25877

Kesko

26583

Toshiba Tec Kabushiki

Oyj,

-

Suite C-436,

06.04.2018

US

PL 1, 00016 Kesko, FI

Kaisha,

12.04.2018

also

trading

as

TOSHIBA TEC

CORPORATION,

13.04.2018

1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
26625

Separett AB, Bredastensvägen 8,

331 44 Värnamo, SE

34039

BRIDGESTONE

SERVICES, INC.,

200

SERVICES, INC.,

200

SERVICES, INC.,

200

LICENSING

13.04.2018

4th

Avenue

South,

Suit

South,

Suit

South,

Suit

100,

29.03.2018

37201 Nashville, Tennessee, US

36688

BRIDGESTONE

LICENSING

4th

Avenue

100,

29.03.2018

37201 Nashville, Tennessee, US

37286

BRIDGESTONE

LICENSING

4th

Avenue

100,

29.03.2018

37201 Nashville, Tennessee, US

44706

OÜ LabelPrint, Peetri alevik, Reti

44767

Puhas Eesti

44891

MTÜ,

Lao tn

tee

16, 75312 Rae vald, Harju maakond, EE

5, 74114 Maardu linn, Harju maakond,

AS RAKE, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47,

03.04.2018

19.04.2018

EE

11316 Tallinn,

Harju maakond,

06.04.2018

EE

44931

Optimera

Estonia AS, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 71, 11415 Tallinn,

Harju maakond,
44952

Puhas Eesti

45072

MTÜ

MTÜ,

Lao tn

Eesti Euroinfo

Harju maakond,

20.04.2018

EE

5,

Ühing,

74114 Maardu

linn, Harju maakond,

EE

19.04.2018

Kristiine linnaosa, Tondi tn 55, 11316 Tallinn,

20.04.2018

EE

45093

Margus Laar,

Pudisoo küla, Männimäe, 74626 Kuusalu vald,

45266

Kolm Kolme Kinnisvara

OÜ, Haapsalu linn,

Jalaka tn

78,

Harju maakond,

90509

EE

10.04.2018

Haapsalu linn,

11.04.2018

Lääne maakond, EE

OÜ, Lumimarja

50502

Salista

51320

Nicorex Baltic

53225

AS Alexela Oil, Kesklinna linnaosa, Roseni

53618

AS Alexela

53818

Nicorex Baltic

Reg

10,

OÜ, Valge 13,

Oil,

Kesklinna

51011 Tartu

11415

linnaosa,

OÜ, Valge 13,

Muudetud andmed

nr

tn

10136

linn,

Tallinn,

maakond,

EE

17.04.2018

EE

tn

Roseni tn

Tallinn,

Tartu

18.04.2018

11, 10111 Tallinn, Harju maakond,

11,

10111

EE

Registrikande
jõustumise kuupäev

25872

Kaie Puur

25877

Anneli

Kang

12.04.2018

25941

Villu Pavelts

23.04.2018

06.04.2018

Tallinn, Harju maakond,

EE

17.04.2018

EE

17.04.2018

18.04.2018
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EESTI

Reg

Registrikande

Muudetud andmed

nr

jõustumise kuupäev

26271

Raivo Koitel

09.04.2018

27113

Urmas Kauler

17.04.2018

27114

Urmas Kauler

17.04.2018

27465

Urmas Kauler

17.04.2018

28051

Kaie Puur

03.04.2018

28083

Anneli Kang

13.04.2018

44706

Raivo Koitel

03.04.2018

44767

Anneli

19.04.2018

44848

Reet Maasikamäe

20.04.2018

44892

Anneli

Kapp

09.04.2018

44952

Anneli

Kapp

19.04.2018

45543

Urmas Kauler

11.04.2018

54282

Raivo Koitel

05.04.2018

Kapp

KAUBAMÄRGI

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

Reg

nr

KAUBAMÄRGILEHT

Kustutamise

51 lõike 1 alusel

on

KUSTUTAMINE

REGISTRIST

registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:

jõustumise

kuupäev

07563

12.09.2017

24253

02.09.2017

24393

15.09.2017

24477

22.09.2017

07577

02.09.2017

24254

02.09.2017

24394

15.09.2017

24478

22.09.2017

07735

26.09.2017

24275

05.09.2017

24395

15.09.2017

24479

22.09.2017

07740

26.09.2017

24281

05.09.2017

24396

15.09.2017

24485

22.09.2017

07828

26.09.2017

24282

05.09.2017

24402

15.09.2017

24486

22.09.2017

08126

19.09.2017

24283

05.09.2017

24403

15.09.2017

24487

22.09.2017

08308

22.09.2017

24289

05.09.2017

24405

19.09.2017

24491

22.09.2017

08366

22.09.2017

24296

05.09.2017

24408

19.09.2017

24495

22.09.2017

08947

22.09.2017

24302

05.09.2017

24412

19.09.2017

24496

22.09.2017

08951

22.09.2017

24314

11.09.2017

24416

19.09.2017

24500

22.09.2017

09596

21.09.2017

24316

11.09.2017

24417

19.09.2017

24517

22.09.2017

09701

12.09.2017

24322

11.09.2017

24428

19.09.2017

24520

22.09.2017

09929

07.09.2017

24333

11.09.2017

24432

19.09.2017

24523

22.09.2017

11151

24.09.2017

24334

11.09.2017

24433

19.09.2017

24527

22.09.2017

24218

02.09.2017

24344

15.09.2017

24438

19.09.2017

24529

22.09.2017

24220

02.09.2017

24351

15.09.2017

24443

19.09.2017

24532

22.09.2017

24222

02.09.2017

24353

15.09.2017

24445

19.09.2017

24536

29.09.2017

24229

02.09.2017

24358

15.09.2017

24453

19.09.2017

24538

29.09.2017

24232

02.09.2017

24364

15.09.2017

24454

19.09.2017

24544

29.09.2017

24239

02.09.2017

24377

15.09.2017

24458

19.09.2017

24547

29.09.2017

24249

02.09.2017

24380

15.09.2017

24459

19.09.2017

24550

29.09.2017

24250

02.09.2017

24381

15.09.2017

24472

22.09.2017

24551

29.09.2017

5/2018
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KAUBAMÄRGILEHT

nr

5/2018
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Kustutamise jõustumise

kuupäev

24555

29.09.2017

44279

06.09.2017

44305

20.09.2017

44324

20.09.2017

24556

29.09.2017

44280

06.09.2017

44306

20.09.2017

44325

20.09.2017

44264

06.09.2017

44281

06.09.2017

44307

20.09.2017

44326

20.09.2017

44265

06.09.2017

44283

06.09.2017

44309

20.09.2017

44327

20.09.2017

44266

06.09.2017

44284

06.09.2017

44310

20.09.2017

44328

20.09.2017

44268

06.09.2017

44285

06.09.2017

44311

20.09.2017

44329

20.09.2017

44269

06.09.2017

44287

06.09.2017

44313

20.09.2017

44330

20.09.2017

44270

06.09.2017

44290

06.09.2017

44314

20.09.2017

44331

20.09.2017

44272

06.09.2017

44291

06.09.2017

44315

20.09.2017

44333

20.09.2017

44273

06.09.2017

44293

06.09.2017

44317

20.09.2017

44334

20.09.2017

44274

06.09.2017

44296

20.09.2017

44318

20.09.2017

44335

20.09.2017

44275

06.09.2017

44299

20.09.2017

44319

20.09.2017

44336

20.09.2017

44276

06.09.2017

44300

20.09.2017

44320

20.09.2017

44337

20.09.2017

44277

06.09.2017

44301

20.09.2017

44321

20.09.2017

44338

20.09.2017

44278

06.09.2017

44302

20.09.2017

44323

20.09.2017

44339

20.09.2017
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EESTI

VI.

(seisuga

on

asutatud

patendivolinike registri
I 2001, 27,

(RT

5/2018

KAUBAMÄRGIALASED ÕIGUSAKTID JA MUU INFO

RIIKLIKUS PATENDIVOLINIKE REGISTRIS REGISTREERITUD

Register

KAUBAMÄRGILEHT

1.

asutamine

septembril

2001.

a

20. märts

Vabariigi

PATENDIVOLINIKE NIMEKIRI

2018)

Valitsuse 7.

ja registri pidamise põhimäärus” (RT

augusti

I 2001, 70,

2001.

a

määrusega

426) patendivoliniku

nr

271

seaduse

“Riikliku

§

21 alusel

151).

TEGEVUSVALDKOND:

Arno ANIJALG

KAUBAMÄRK, TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS

OÜ

Patendibüroo Ustervall

Juhan

HÄMMALOV

Kivi 21-6

Aivo ARULA

TÄHIS

JA GEOGRAAFILINE

INTELS Patendibüroo

OÜ

12

Magasini

51009 Tartu

51005 Tartu

telefon:

744 1980

telefon:

742 0401

telefaks:

744 1785

telefaks:

742 0326

e-post:

anijalg@ustervall.ee

e-post:

intels@intels.ee

http://www.ustervall.ee

http://www.intels.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

saksa,

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Martin

JÕGI

Tähe 94

inglise, saksa,

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Suur-Patarei 2

50107 Tartu

10415 Tallinn

telefon:

738 3051

telefon:

637 9484

telefaks:

738 3055

telefaks:

637 9485

e-post:

info@kaosaar.ee

e-post:

martin.jogi@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

vene

inglise, saksa,

soome,

vene

Martina

BÖCKLER-LORVI

OÜ

LASVET Patendibüroo

Uno

JÄÄGER

Suurtüki 4a, 10133 Tallinn

pk 3136,

Indrek EELMETS

10505 Tallinn

telefon:

447 1021

telefon:

640 6600

telefaks:

447 1001

telefaks:

640 6604

GSM:

515 1844

e-post:

lasvet@lasvet.ee

e-post:

info@uneko.ee

http://www.lasvet.ee

http://www.uneko.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

Patendibüroo

soome

KÄOSAAR OÜ

Sirje

KAHU

inglise,

vene

soome,

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Kivi 21-6
51009 Tartu

10415 Tallinn
telefon:

637 9484

telefon:

744 1980

telefaks:

637 9485

telefaks:

744 1785

e-post:

skahu@ustervall.ee

e-post: indrek.eelmets@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled:

HÄMMALOV

OÜ

Rüütli 23, 80010 Pärnu

Suur-Patarei 2

Alla

Patendibüroo Uneko

inglise,

võõrkeeled:

soome

vene,

INTELS Patendibüroo

Magasini

http://www.ustervall.ee

OÜ

Anneli KANG

inglise,

Patendibüroo

vene

Synest OÜ

Endla 3, 10122 Tallinn

12

51005 Tartu

telefon:

660 9786

telefon:

742 0401

telefaks:

660 9787

telefaks:

742 0326

e-post:

anneli@synest.ee

e-post:

intels@intels.ee

võõrkeeled:

http://www.intels.ee
võõrkeeled:

inglise, poola,

prantsuse,
vene

inglise, saksa,

soome, rootsi

vene,

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

Anneli KAPP

Urmas KAULER
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KÄOSAAR OÜ

Mart Enn KOPPEL

patendibüroo OÜ

Oja

50107 Tartu

Harku

telefon:

738 3051

telefon:

677 4136

telefaks:

738 3055

telefaks:

677 4138

e-post:

info@kaosaar.ee

e-post:

info@koppelpb.com

tee

Tiskre

22-2,

76916

vald,

Harjumaa

http://www.kaosaar.ee

http://www.koppelpb.com

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

Patendibüroo

vene

TURVAJA

OÜ

Anna KOSAR

Liivalaia 22

inglise,

vene, soome

OÜ

Fondia Baltic
Rotermanni

14

10118 Tallinn

10111 Tallinn

telefon:

640 3109

telefon:

521

telefaks:

640 3105

e-post:

estonia@fondia.com

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.fondia.ee
võõrkeeled:

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

1534

inglise,

vene, soome

vene, soome

Heinrich KRUPP
Urmas KERNU

KOPPEL

Tähe 94

OÜ

AAA Patendibüroo

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22

Tartu mnt 16

10118 Tallinn

10117 Tallinn

telefon:

640 3109

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

http://www.turvaja.ee

e-post:

aaa@aaa.ee

võõrkeeled: saksa,

5910,660

5911

vene

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise, saksa,

Kärt Kuuseväli

Patendibüroo

KÄOSAAR OÜ

Tähe 94

vene

soome,

50107 Tartu

Ljubov

KESSELMAN

Kesna Patendibüroo

OÜ

telefon: 738 3051

Tedre 77-52

telefaks: 738 3055

10616 Tallinn

e-post: info@kaosaar.ee

telefon:

660 8068

http://www.kaosaar.ee

telefaks:

660 8069

võõrkeeled:

e-post:

kesna@kesna.ee

http://www.kesna.ee
võõrkeeled:

inglise,

Jüri

KÄOSAAR

inglise,

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Tähe 94

vene

50107 Tartu
Marina KESSELMAN

Raivo KOITEL

kutsetegevus
Patendi-&
Koitel

on

peatatud

Kaubamärgibüroo

OÜ

telefon:

738 3051

telefaks:

738 3055

e-post:

info@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

Tina 26

võõrkeeled:

inglise,

vene

10126 Tallinn

pk 1759,

10902 Tallinn

Kalev

KÄOSAAR

Patendibüroo

Suur-Patarei

KÄOSAAR OÜ

telefon:

603 3260

telefaks:

603 3261

10415 Tallinn

koitel@koitel.ee

telefon:

637 9484

telefaks:

637 9485

e-post:

http://www.koitel.ee
võõrkeeled:

inglise,

soome,

2

e-post: kalev.kaosaar@kaosaar.ee

vene

http://www.kaosaar.ee
Katrin
KOITEL-VEIDIK

võõrkeeled:

Patendi- & Kaubamärgibüroo
OÜ

Koitel

Kärt LAIGU

inglise,

kutsetegevus

on

vene

peatatud

Tina 26
10126 Tallinn

Kristjan

LEPPIK

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

pk 1759,

10902 Tallinn

telefon:

603 3260

10118 Tallinn

telefaks:

603 3261

telefon:

640 3109

koitel@koitel.ee

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

e-post:

http://www.koitel.ee
võõrkeeled:

inglise,

soome

Liivalaia 22

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene

166
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MAASIKAMÄE

Kaitsepurus OÜ

Patendibüroo

Mari MUST

Advokaadibüroo

10611 Tallinn

Roosikrantsi

MATSINA

OÜ

10119 Tallinn

673

telefaks:

677 4844

telefaks: 640 7171

e-post:

purus@kaitsepurus.ee

telefon: 640 7170

e-post: mari.must@raidlaellex.ee
www.raidlaellex.ee

http://www.kaitsepurus.ee

http://

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

vene

OÜ

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

10117 Tallinn

16,

inglise,

16,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

aaa@aaa.ee

pk 3926,
telefon:

660

telefaks:

660 5912

e-post:

e-post:

aaa@aaa.ee

http://www.aaa.ee

5910,660

võõrkeeled:

inglise,

võõrkeeled:
vene,

OÜ

RM Hirvela Patendibüroo

3,

5910,660

inglise,

5911

vene, soome

saksa,

prantsuse

Endla

OÜ

10117 Tallinn

10509 Tallinn
5911

soome

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

http://www.aaa.ee

Raivo MATSOO

2,

telefon:

9097,566

75197

5/2018

Raidla Ellex

Mulla 4-3

Tõnu NELSAS

Ingrid

KAUBAMÄRGILEHT

Jüri OLT

kutsetegevus

Jaak OSTRAT

LASVET Patendibüroo

10122 Tallinn

Suurtüki

on

peatatud
OÜ

10133 Tallinn

4a,

telefon:

614 0816

pk 3136,

10505 Tallinn

telefaks:

614 0818

telefon:

640 6600

hirvela@hirvela.ee

telefaks:

640 6604

e-post:

lasvet@lasvet.ee

e-post:

võõrkeeled:

inglise,

vene

http://www.lasvet.ee
Elle MELLIK

AAA Patendibüroo

Tartu mnt

OÜ

võõrkeeled:

10117 Tallinn

16,

soome,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

Suurtüki

e-post:

aaa@aaa.ee

pk 3136,

10505 Tallinn

telefon:

640 6600

telefaks:

640 6604

e-post:

lasvet@lasvet.ee

5910,660

5911

Villu PAVELTS

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

Mikas MINIOTAS

inglise,

AAA Patendibüroo

Tartu mnt

vene

OÜ

10117 Tallinn

16,

LASVET Patendibüroo

4a,

võõrkeeled:

inglise,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660 5910

telefaks:

660 5912

Metida

e-post:

aaa@aaa.ee

WTC Tallinn

võõrkeeled:

Kaie PUUR

OÜ

10151 Tallinn

OÜ

Kompanii 1c,

OÜ

10117 Tallinn

16,

51004 Tartu

telefon:

655 9803

telefaks:

747 7059

e-post:

kaie.puur@restmark.ee

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

http://www.restmark.ee

e-post:

aaa@aaa.ee

võõrkeeled:

5910,660

vene

Patendibüroo RestMark

vene

Metida

Tartu mnt

soome,

Patendibüroo RestMark

Ahtri 8,

leedu, inglise,

AAA Patendibüroo

OÜ

10133 Tallinn

http://www.lasvet.ee

http://www.aaa.ee

Lembit MITT

inglise, saksa,

vene

5911

inglise,

vene, saksa

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise,

Linnar PUUSEPP

vene

LASVET Patendibüroo

OÜ

Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
Anfia MORNA

Patendibüroo
Liivalaia

22,

TURVAJA

OÜ

10118 Tallinn

pk 3136,

10505 Tallinn

telefon:

640 6600
640 6604

lasvet@lasvet.ee

telefon:

640 3109

telefaks:

telefaks:

640 3105

e-post:

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.lasvet.ee

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene

võõrkeeled:

inglise,

vene

EESTI
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INTELS Patendibüroo

OÜ

Olga

TREUFELDT

51005 Tartu

Magasini 12,

Patendibüroo

742 0401

10118 Tallinn

telefaks:

742 0326

telefon:

640 3109

e-post:

intels@intels.ee

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

võõrkeeled:

inglise,

Rosman

Partnerid

http://www.turvaja.ee

vene

võõrkeeled:

pk 652,

ja

12602 Tallinn

vene

Enn URGAS

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

656 1450

Liivalaia

telefaks:

656 1450

telefon:

640 3109

tarman@cc.ttu.ee

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

võõrkeeled: saksa,

inglise, ungari,

võõrkeeled:

Sarap ja

10118 Tallinn

22,

http://www.turvaja.ee

vene

Margus

inglise,

OÜ

telefon:

e-post:

SARAP

OÜ

telefon:

http://www.intels.ee

Tarmo ROSMAN

TURVAJA

Liivalaia 22

inglise,

vene

Putk Patendibüroo
51004 Tartu

Kompanii 1C,

Arvi UUKIVI

Patendibüroo

telefon:

747 7058

Mulla

telefaks:

747 7059

telefon:

e-post:

patent@patent.ee

Kaitsepurus OÜ

10611

4-3,

Tallinn

673 9097
566

75197,56675198

http://www.patent.ee

telefaks:

677 4844

võõrkeeled:

e-post:

purus@kaitsepurus.ee

inglise,

vene

http://www.kaitsepurus.ee
Almar SEHVER

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

OÜ

võõrkeeled: vene,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

e-post:

aaa@aaa.ee

5910,660

Juta-Maris UUSTALU

Harald TEHVER

inglise,

Patendibüroo
Liivalaia

Tina 26
10126 Tallinn

vene

TURVAJA

OÜ

10118 Tallinn

22,

640 3109

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee
inglise, saksa,

kutsetegevus

on

10902 Tallinn

telefon:

603 3260

telefaks:

603 3261

e-post:

koitel@koitel.ee

võõrkeeled:

http://www.turvaja.ee

Kadri TOOMSALU

pk 1759,

http://www.koitel.ee

telefon:

võõrkeeled:

Patendi- & Kaubamärgibüroo
Koitel OÜ

5911

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise

10117 Tallinn

16,

Tanel

ÕUNAPUU

KOPPEL

Oja
vene

peatatud

tee

inglise,

vene

patendibüroo OÜ

22-2, Tiskre

Harku vald, 76916

Harjumaa

telefon:

677 4136

telefaks:

677 4138

e-post:

info@koppelpb.com

http://www.koppelpb.com
Katri TREUFELDT

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon:

640 3109

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene

võõrkeeled:

inglise,

soome
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LIST OF PATENT ATTORNEYS, REGISTERED IN
THE ESTONIAN

STATE REGISTER OF PATENT

(by

Register
FIELD OF ACTIVITY: TRADE

Arno ANIJALG

20 March

is established

MARKS,

on

September 1st2001

INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Juhan

HÄMMALOV

Kivi 21-6
51009

ATTORNEYS

2018)

INTELS Patent and
Trademark

Tartu,

Estonia

Agency

12

Magasini

Phone:

+372 744 1980

51005

Fax:

+372 744 1785

Phone:

+372 742 0401

E-mail:

anijalg@ustervall.ee

Fax:

+372 742 0326

E-mail:

intels@intels.ee

://www.ustervall.
Http

ee

German, Russian, Estonian

Tartu,

Estonia

://www. Http
intels.

ee

English, German, Russian,
Aivo ARULA

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Estonian

Tähe Str. 94
50107

Tartu,

Estonia

Phone:

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

Martin

JÕGI

Agency KÄOSAAR OÜ

Suur-Patarei 2
10415 Tallinn, Estonia

info@kaosaar.ee

Http://www.kaosaar.ee
English, Russian,

Patent

Estonian

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

E-mail:

martin.jogi@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee
English, German, Finnish,

Martina

BÖCKLER-LORVI

Russian,

Lasvet Ltd.

Estonian

P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia

Uno

JÄÄGER

+372 640 6600

Fax:

+372 640 6604

Rüütli 23
80010 Pärnu, Estonia

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

Phone:

+372 447 1021

Fax:

+372 447 1001

GSM:

+372 515 1844

E-mail:

info@uneko.ee

Http://www.lasvet.ee
English, Finnish,
Indrek EELMETS

Estonian

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

://www.uneko.
Http

HÄMMALOV

ee

Suur-Patarei 2

English, Finnish, Russian,

10415 Tallinn, Estonia

Estonian

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

Sirje

KAHU

E-mail: indrek.eelmets@kaosaar.ee

Alla

Patendibüroo Uneko Ltd.

Phone:

Patendibüroo Ustervall
Kivi

OÜ

21-6

Http://www.kaosaar.ee

51009 Tartu, Estonia

English, Russian, Finnish,

Phone:

+372 744 1980

Estonian

Fax:

+372 744 1785

E-mail:

skahu@ustervall.ee

INTELS Patent and

Http://www.ustervall.ee

Trademark

English, Russian,

Magasini
51005

Agency

Estonian

12

Tartu, Estonia

Anneli KANG

Patent Bureau

Ltd.

+372 742 0401

Endla

Fax:

+372 742 0326

Phone:

+372 660 9786

E-mail:

intels@intels.ee

Fax:

+372 660 9787

Http://www.intels.ee

E-mail:

anneli@synest.ee

English, Polish, Russian,

English, German, Russian,

Estonian

French, Finnish, Swedish,

3,

Estonian

10122

Synest

Phone:

Tallinn,

Estonia

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT
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Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Tähe Str. 94
50107

Tartu,

Katrin
KOITEL-VEIDIK

Estonia

Phone:

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

10126 Tallinn, Estonia
P.O. Box 1759
10902 Tallinn, Estonia

Http://www.kaosaar.ee

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
10118

Phone:

+372 603 3260

Fax:

+372 603 3261

E-mail:

koitel@koitel.ee

Http://www.koitel.ee

Tallinn,

Estonia

English, Finnish,

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Mart Enn KOPPEL

Http://www.turvaja.ee

Urmas KERNU

Agency

Tina 26

English, Russian, Estonian
Urmas KAULER

Patent & Trademark

Koitel

KOPPEL

Oja

Estonian

patendibüroo OÜ

tee 22-2, Tiskre

English, Russian, Finnish,

Harku

Estonian

Estonia

vald,

76916

Harjumaa,

Phone:

+372 677 4136

AAA Legal Services

Fax:

+372 677 4138

Tartu Road 16

E-mail:

info@koppelpb.com

10117 Tallinn, Estonia

Http://www.koppelpb.com

P.O. Box 3926

English, Russian, Finnish,

10509 Tallinn, Estonia
Phone:

Estonian

+372 660 5910

+372 660 5911
Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

Anna KOSAR

Fondia Baltic
Rotermanni

OÜ

14

10111 Tallinn

Http://www.aaa.ee

telefon:

521

English, German, Finnish,

e-post:

estonia@fondia.com

1534

Russian, Estonian

http://www.fondia.ee
English, Russian, Finnish,

Ljubov KESSELMAN

Kesna

Patendibüroo

Estonian

77-52

Tedre Str.
10616

OÜ

Tallinn,

Phone:

Estonia

Heinrich KRUPP

+372 660 8068

Fax:

+372 660 8069

E-mail:

kesna@kesna.ee

OÜ

Liivalaia 22
10118

Http://www.kesna.ee
English, Russian,

Patendibüroo TURVAJA

Estonian

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee
Marina

KESSELMAN

professional

German, Russian, Estonian

activities have been

suspended
Kärt Kuuseväli

Raivo KOITEL

Patent & Trademark

Patent

Agency KÄOSAAR OÜ

Tähe Str. 94

Agency

Koitel

50107

Tina 26

Phone:

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

10126

Tallinn,

Estonia

P.O. Box 1759

+372 603 3260

Fax:

+372 603 3261

E-mail:

koitel@koitel.ee

Http://www.koitel.ee

Estonia

Http://www.kaosaar.ee

10902 Tallinn, Estonia
Phone:

Tartu,

English, Russian,
Jüri KÄOSAAR

Patent

Estonian

Agency KÄOSAAR OÜ

Tähe Str. 94

English, Finnish, Russian,

50107 Tartu, Estonia

Estonian

Phone:

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

Http://www.kaosaar.ee
English, Russian,

Estonian
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Kalev

KÄOSAAR

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Mikas MINIOTAS

Suur-Patarei 2
10415

Tallinn,

AAA

Legal

Tartu Road
Estonia

10117

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

E-mail:

KAUBAMÄRGILEHT

5/2018

Services
16

Tallinn,

Estonia

P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 660 5910

Http://www.kaosaar.ee

Fax:

+372 660 5912

English, Russian, Estonian

E-mail:

aaa@aaa.ee

kalev.kaosaar@kaosaar.ee

Http://www.aaa.ee
Kärt LAIGU

Kristjan

LEPPIK

professional activities have been

Lithuanian, English, Russian,

suspended

Estonian

Patendibüroo TURVAJA OÜ

Lembit MITT

Liivalaia 22

Legal

Tartu Road

10118 Tallinn, Estonia
+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

P.O. Box 3926
10509

Tallinn,

Phone:

turvaja@turvaja.ee

Reet

MAASIKAMÄE

Patent Bureau

Estonia

+372 660 5910
+372 660 5911

Http://www.turvaja.ee
English, Russian,

Services
16

10117 Tallinn, Estonia

Phone:

E-mail:

AAA

Estonian

Kaitsepurus

Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

Http://www.aaa.ee

Mulla Str. 4-3

Estonian

English, Russian,

10611 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 673 9097

Anfia MORNA

Fax:

+372 677 4844

E-mail:

purus@kaitsepurus.ee

10118

Http://www.kaitsepurus.ee
English, Russian,

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22

+372 566 75197

Estonian

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee
Ingrid

MATSINA

AAA

Legal

Services

Estonian

English, Russian,

Tartu Road 16
Mari MUST

10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509

Tallinn,

Phone:

Raidla Ellex
Advokaadibüroo

Estonia

OÜ

Roosikrantsi 2

+372 660 5910

10119

+372 660 5911

Phone:

Fax:

+372 660 5912

Fax:

E-mail:

aaa@aaa.ee

E-mail:

Tallinn,

Estonia

+372 640 7170
+372 640 7171

mari.must@raidlaellex.ee
www.raidlaellex.ee

Http://www.aaa.ee

Http://

English, Russian, Greman,

English, Finnish,

Estonian

French, Estonian
Tõnu NELSAS
Raivo MATSOO

Legal

10117

Ltd

Endla

3,

10122

Tallinn,

+372 614 0816

10509

Fax:

+372 614 0818

Phone:

E-mail:

hirvela@hirvela.ee

AAA

Tallinn,

Estonia

Tallinn,

Estonia

+372 660 5910

Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

://www.
Http

Services

aaa.

ee

English, Russian, Finnish,

Tartu Road 16
10117

Tallinn,

+372 660 5911

Russian, Estonian

Legal

Services
16

P.O. Box 3926

Estonia

Phone:

English,
Elle MELLIK

AAA

Tartu Road

RM Hirvela Patent Bureau

Estonian

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

Jüri OLT

professional
suspended

activities have been

EESTI
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Lasvet Ltd.

Margus

SARAP

P.O. Box 3136
10505

Tallinn,

Estonia

51004

Putk Patendibüroo
1C

Tartu,

Estonia

Phone:

+372 640 6600

Phone:

+372 747 7058

Fax:

+372 640 6604

Fax:

+372 747 7059

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

E-mail:

patent@patent.ee

Http://www.lasvet.ee

://www.patent.
Http

ee

English, Russian, Estonian

English, German, Finnish,
Estonian

Russian,

Almar SEHVER

Villu PAVELTS

Sarap ja
Kompanii

AAA

Legal

Tartu Road

Lasvet Ltd.

P.O. Box 3136

10117

10505 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 640 6600

Fax:

+372 640 6604

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

Services
16

Tallinn,

Estonia

P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 660 5910

Http://www.lasvet.ee

Fax:

+372 660 5912

English, Finnish, Russian,

E-mail:

aaa@aaa.ee

+372 660 5911

Estonian

://www.
Http

aaa.

ee

English, Russian,
Kaie PUUR

Estonian

Patendibüroo RestMark
Metida

OÜ

Harald TEHVER

WTC Tallinn

10118 Tallinn, Estonia

Tallinn,

Estonia

Patendibüroo RestMark
Metida

OÜ

Kompanii
51004

OÜ

Liivalaia 22

Ahtri 8
10151

Patendibüroo TURVAJA

1c

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee
Estonia

Tartu,

Phone:

Phone:

English, German, Russian,

+372 655 9803

Fax:

+372 747 7059

E-mail:

kaie.puur@restmark.ee

Estonian

Kadri TOOMSALU

Http://www.restmark.ee

professional

activities have been

suspended

English, Russian, German,
Estonian

Katri TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Linnar PUUSEPP

10118

Lasvet Ltd.

P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

Phone:

+372 640 6600

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Fax:

+372 640 6604

Http://www.turvaja.ee

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

English, Russian,

Estonian

Http://www.lasvet.ee
English,

Russian,

Estonian

Olga

TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Riina

PÄRN

INTELS Patent and
Trademark

10118

Agency

Estonia

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

51005 Tartu, Estonia

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Phone:

+372 742 0401

Http://www.turvaja.ee

Fax:

+372 742 0326

English, Russian,

E-mail:

intels@intels.ee

Magasini

12

Tallinn,

Phone:

Estonian

Http://www.intels.ee
English, Russian,

Estonian

Enn

URGAS

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Tarmo ROSMAN

Rosman and Partners Ltd.
P.O. Box 652
12602

Tallinn, Estonia

10118

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

Phone:

+372 656 1450

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Fax:

+372 656 1450

Http://www.turvaja.ee

E-mail:

tarman@cc.ttu.ee

English, Russian,

German, English, Hungarian,
Russian, Estonian

Estonian
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Patent Bureau

Kaitsepurus

Mulla Str. 4-3
10611

Tallinn,

Phone:

Fax:

ÕUNAPUU

KOPPEL

Oja
Estonia

tee

Harku

5/2018

patendibüroo OÜ

22-2,

vald,

Tiskre

76916

Harjumaa

+372 673 9097

Estonia

+372 566 75197

Phone:

+372 677 4136

+372 566 75198

Fax:

+372 677 4138

+372 677 4844

E-mail:

info@koppelpb.com

E-mail: purus@kaitsepurus.ee

Http://www.koppelpb.com

Http://www.kaitsepurus.ee

English, Finnish,

Russian, English,
Juta-Maris UUSTALU

Tanel

KAUBAMÄRGILEHT

Estonian

Patent & Trademark

Agency

Koitel
Tina 26
10126 Tallinn, Estonia
P.O.Box 1759
10902

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 603 3260

Fax:

+372 603 3261

E-mail:

koitel@koitel.ee

Http://www.koitel.ee
English, Russian,

Estonian

Estonian

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT
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X. LOENDID

AVALDATUD

KAUBAMÄRGI

REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE NUMBRILINE LOEND

M201500502

M2017007

92

M201700980

M201701066

M201701113

M2

M201600735

M2017007

98

M2

01700981

M201701071

M2

01701114

M201701150

M201600807

M201700811

M2 01700985

M201701074

M201701115

M201701151

M20170014 9

M201700813

M201700993

M201701075

M2 01701116

M201701152

M201700150

M201700837

M201701017

M201701076

M2

01701119

M201701158

M201700289

M201700838

M201701018

M201701077

M201701122

M201701159

M2017004

M201700847

M201701019

M201701078

M201701126

M201701160

M201700475

M201700901

M2

01701020

M201701080

M201701127

M201701162

M2017004

6

M201700908

M201701024

M201701082

M201701128

M201701187

M201700480

M201700909

M201701036

M201701083

M201701129

M201701189

M201700481

M201700911

M201701037

M201701084

M201701133

M201701190

M201700482

M201700912

M2

01701040

M201701086

M201701134

M2

01701194

M201700548

M201700917

M201701043

M201701089

M201701135

M2

01701197

M20170054

9

M201700918

M201701044

M201701095

M201701137

M2

01701198

M201700562

M201700928

M201701045

M201701101

M201701138

M201701215

M201700574

M201700944

M201701046

M201701102

M201701139

M201701216

M201700629

M201700952

M2

01701049

M201701103

M2

01701141

M201701218

M201700675

M201700963

M201701050

M201701107

M201701142

M201701221

M201700694

M201700964

M201701052

M201701108

M201701144

M201701225

M201700728

M201700967

M201701054

M201701109

M201701145

M201700736

M201700972

M201701064

M201701111

M201701147

M201700751

M201700

M201701065

M201701112

M201701148

63

7

97

9

AVALDATUD RAHVUSVAHELISE

REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE

01701149

TEADETE

NUMBRILINE LOEND

0790913

1333596

1353889

1355392

1358533

1360454

0910373

1335960

1353935

1355446

1358583

1360846

1065635

1337761

1353992

1355491

1358771

1360926

1137261

1338119

1354304

1355699

1358791

1361106

1147638

1340872

1354483

1355946

1358996

1361121

1185637

1340994

1354572

1356404

1359002

1361172

1198419

1340996

1354597

1356455

1359291

1361331

1238063

1341393

1354598

1357368

1359293

1361346

1242163

1343638

1355031

1357369

1359635

1362444

1269119

1347007

1355038

1357494

1359760

1362520

1301224

1347008

1355063

1357573

1359884

1362557

1321714

1349078

1355227

1357794

1359934

1362713

1323309

1353438

1355281

1357852

1359980

1362887

1323664

1353631

1355285

1358074

1360004

1327461

1353634

1355293

1358268

1360084

1327691

1353708

1355294

1358332

1360126

1332290

1353828

1355295

1358418

1360127

1333595

1353868

1355382

1358499

1360233

REGISTREERITUD

Taotl

nr

Reg

KAUBAMÄRKIDE

REGISTREERIMISE TAOTLUSTE NUMBRILINE LOEND

nr

M201500181

55637

M201700300

55635

M2

01700435

55592

M2

01700503

55609

M201501067

55630

M201700315

55618

M2

01700440

55593

M2

01700514

55626

M201600800

55631

M201700318

55619

M2

01700441

55594

M2

01700515

55627

M201601142

55634

M201700319

55641

M2

01700445

55614

M2

01700518

55639

M201700016

55640

M201700326

55633

M2

01700449

55622

M2

01700522

55636

M201700028

55616

M201700332

55649

M2

01700450

55623

M2 01700528

55643

M201700109

55617

M201700341

55620

M2

01700452

55595

M2 01700529

55644

M201700237

55604

M201700352

55621

M2

01700454

55596

M2 01700534

55625

M201700238

55605

M201700359

55632

M2 01700469

55624

M2 01700561

55610

M201700247

55606

M201700360

55628

M2

01700470

55597

M2 01700563

55612

M201700252

55647

M201700361

55629

M2

01700471

55598

M2

01700570

55603

M201700254

55607

M201700377

55646

M2

01700472

55638

M2

01700581

55611

M201700255

55608

M20170037

55602

M2

01700486

55599

M2

01700618

55615

M201700260

55645

M201700410

55648

M2

01700487

55600

M2

01700620

55613

M201700265

55601

M201700418

55591

M2

01700496

55642
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