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FI

Soome
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Lesotho

SN
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Fidñi

LT

Leedu

SO

Somaalia

AZ

Aserbaidñaan

FK

Falklandi

LU

Luksemburg

SR

Suriname

BA

Bosnia

saared

LV

Läti

SS

Lõuna-Sudaan

BB

jaHertsegoviina

(EPO)

(Malviini)
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Saint Helena, Ascension
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Fääri saared

LY

Liibüa
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BD

Bangladesh

FR
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MA

Maroko

SV
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BE

Belgia
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Monaco
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Sint Maarten (Hollandi

BF

Burkina Faso
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Ühendkuningriik

MD
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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'lvoire

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

liri

OM

Omaan

WO

Maailma

PA

Panama

PE

Peruu

Organisatsioon (WIPO)

(Rahvusvaheline Büroo)

Organisatsioon

CN

Hiina

IL

lisrael

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)

Rahvusvaheline Uute
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KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE OTSUSE TEATED

vastavalt

"Kaubamärgiseaduse"

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi
kaubamärgi registreerimise

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

7

41

lõike 2

paragrahvile

kohaselt

40.

tööstusomandi

Taotleja

õiguse kaubamärgile

apellatsioonikomisjonis

võib

kahe kuu

vaidlustada

jooksul

arvates

otsuse teate avaldamisest.

M
200800174
04.02.2008

(540)

Cafe

Vogue
(731) Taotleja:

A& M Kinnisvara

Grupp OÜ

Suur-Ameerika 22-3, 10122 Tallinn, EE

(511)9

Klass 30:kohv, tee, kakao, suhkur, kondiitritooted ja maiustused, kohvijoogid.

201200064
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

20.01.2012

(540)

PANAMA JACK
(731)

Taotleja:

GRUPP INTERNACIONAL S.A.

C/Arquimedes,

1-3, Alicante,

03203

Elche,

ES

(740) Esindaja: Riina Pärn

(511)10-2012 Klass

18: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid; reisikastid; päikese-

ja vihmavarjud; jalutuskepid; piitsad,

hobuseriistad

ja sadulsepatooted.

Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201600247
M
21.03.2016

kuup

(540)

password
(731)

Taotleja:

AS

Pärnu mnt

Äripäev

105,

19094

Tallinn,

EE

(740) Esindaja: Raivo Matsoo

(511)10-2016 Klass

35:

kaubandus- ja

reklaamnäituste korraldamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil;

juhtimisabi; kaubandusteabeagentuuride teenused;
ajakohastamine;
nõustamine;

kaupade jaemüügi

reklaam

meediakanalites;

reklaamtekstide

kaubandus- või

avaldamine;

reklaammaterjalide levitamine; reklaamipindade üürimine; telemarketingi teenused; turu-uuringud; äriuuringud;

äriteave

ja

klientide

äriline

nõustamine

(klientide

nõustamise

isikutele), sh interneti kaudu.

201600924
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(300)

Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

86116793

12.05.2014

(320)

12.11.2013

(330)

(540)

PERFORMIX

US

keskus); majandusprognoosid; kaupade

tööstusalane

reklaammaterjalide

äritegevuse juhtimise

jae- ja hulgimüük (kolmandatele

8
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Performix LLC

221 South Cherokee Street, 80223 Denver, Colorado, US

(740) Esindaja:

(511 ) 10-2016 Klass

Raivo Koitel
5: meditsiiniliseks või veterinaarseks kasutuseks kohandatud dieettoidud ja

-ained; dieet- ja

toitelisandid; vitamiinipreparaadid;

meditsiinilised mineraalpreparaadid.

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201700107
M
30.01.2017

kuup

(540)

Tallinn Coffee Festival
(731)

Taotleja: Profexpo Osaühing
Vikerlase tn 15-209, 13616 Tallinn,

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Raivo Koitel

(511)11-2017Klass

35: kontoriteenused;

kantseleitarvete laenutus;

turu-uuringud.

Klass 41: sporditegevus; kirjastamine; spordiürituste piletite teave, piletite tellimine ja kohtade broneerimine üritustele.
Klass 43: tähtajaline majutus.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700108
30.01.2017

(540)

Tallinna Kohvifestival
(731) Taotleja: Profexpo Osaühing
Vikerlase

(740) Esindaja:

(511)11-2017 Klass

tn

15-209,

13616

Tallinn, Harju maakond,

EE

Raivo Koitel
35: kontoriteenused; kantseleitarvete laenutus;

turu-uuringud.

Klass 41: sporditegevus; kirjastamine; spordiürituste piletite teave, piletite tellimine ja kohtade broneerimine üritustele.
Klass 43: tähtajaline majutus.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(521)

Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime

M
201700399
13.04.2017

Klass 30: teraviljatooted; pagaritooted; sügavkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted; riivsai; leib, sai; leiva-ja saiatooted, kuklid, sepikud,

koogid, sh kaalukoogid, keeksid, biskviidid, pirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused, halvaa;

keeksipulbrid;

šokolaadi-ja/või

suhkrupõhised pagari-ja

kondiitritoodete kaunistamise

materjalid;

tainad

tordi-, koogi-ja

ja tainakergitusained.

(540)

Muhu
(731) Taotleja:

Pagarid

Muhu Leib OÜ

Põhja-Tallinna linnaosa,
(740)

Telliskivi tn 60a, 10412 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Esindaja: Villu Pavelts

(511) 11-2017 Klass

-tooted; pagaritooted;
leiva- ja saiatooted, kuklid, sepikud, koogid, sh kaalukoogid, keeksid, biskviidid,
eeterlikud õlid;
maiustused, halvaa; tordi-, koogi- ja keeksipulbrid; koogimaitseained,

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

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

pirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja
šokolaadi- ja/või suhkrupõhised pagari- ja kondiitritoodete kaunistamise materjalid;
sinep; äädikas, vürtsikastmed;

vürtsid.

v.a

tainad

ja tainakergitusained; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool,

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

6/2018

9

201700401
M
12.04.2017

(540)

MEDIASPACE
Taotleja: MediaSpace OÜ

(731)

Kordoni tee 2, 74004

(740) Esindaja:

(511)11-2017 Klass

35:

äriedendusabi;

konsultatsiooniteenused

andmetöötlusega

Muuga küla,

Viimsi vald,

Harju maakond,

seotud

info

pakkumine;

ärialane

teave;

ärialase

uurimistegevuse konsultatsioonid;

ärihaldusega;
alal;

info

ajaplaneerimisteabe

andmetöötlusinfo

pakkumine

pakkumine;

arvuti

ärialased

konsultatsiooniteenused;

konsultatsioonid

äriefektiivsuse

infotehnoloogia

-korraldamise

ärijuhtimise ja

teistele

nõustamine;

valdkonnas;

ärijuhtimiskonsultatsioonid

-tegevuse

alane

nõustamine;

ärimajanduse

ja

-info

informatsiooni

äriplaneerimisega; abi,

valdkonnas;

ettevalmistamine

omahinnaanalüüsid;

äri- ja

ja koostamine;

ärialane

pakkumine;

nõustamine;

ärialase

nõustamis- ja konsultatsiooniteenused

seoses

seotud

abi

nõustamisteenused;

-korralduse

abi

konsultatsioonid;
ja

nõustamine;

täidesaatmis- ja

ja ettevõttemajanduse
kontseptsioonide

ärijuhtimisalane
ärijuhtimise ja

nõustamine;

ärijuhtimisalased
alane

äritehingute

-organiseerimisega

ärijuhtimise ja

alal; ärijuhtimise nõustamisteenused

nõustamine;

seotud

abi

ja

kaubandusettevõtetega; ärijuhtimise starditoe
juhtimisoskuse arendamise valdkonnas; ärijuhtimiskonsultatsioonid;

põllumajanduse valdkonnas; ärikorraldus-ja -juhtimiskonsultatsioonid,

ärikorralduse alased konsultatsioonid; ärikorralduse

ja

statistilise

seoses

professionaalsed

ärijuhtimise ja
tarne

kaubandusaruannete

abi-, nõustamis- ja

nõustamine;

ärianalüütika

ja nõustamine juhtimisküsimustes; abi ja nõustamine ärikorralduse
konsultatsioonid;
ärianalüüsiga seotud konsultatsioonid;
ärianalüüsiga seotud

ärihaldusega

ärijuhtimisalased

konsultatsioonid;

ettevõtetele;

ärikonsultatsiooniteenused

ärialase

ärikorraldusega;

ärialased

spetsialisti

alane

konsultatsioonid; ärijuhtimise konsultatsioonid transpordi ja

pakkumine

äri- ja

alane

ärijuhtimise

turundusuuringud; äri omandamise alased uuringud; äri- või kaubandusalase info

kaudu;

seoses

eesmärgil;

allhanketeenused

pakkumine;

abi-, nõustamis- ja konsultatsiooniteenused

abi-, nõustamis- ja konsultatsiooniteenused

nõustamisteenused;

turunduse

demograafiakonsultatsioonid

ärianalüüsiga;

seoses

kaubandusteabe pakkumine elektroonilisel teel; äriinfo või -uuringud;

pakkumine;

EE
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sh

seoses

personalijuhtimise konsultatsioonid; ärikorraldusabi;

alane nõustamine; ärikorralduse

väljatöötamine;

ärinõustamine,

ja -juhtimisega

äriuuringud

või

seotud nõustamine; ärikorralduse

äriteave;

ärinõustamine

seoses

likvideerimistega; äriplaneerimisalane nõustamine; äriplaneerimise alane konsultatsioon; ärialase teabe levitamine; abi äriplaneerimisel; administratiivne
andmetöötlus; agenditeenused modellidele; akadeemilise õppe haldamise
allhanketeenused

äritehingute valdkonnas;

kaubanduskontaktandmete

pakkumine

allhanketeenused

teenuste osutamine akadeemilistele

teenuslepingute

korraldamisena

kolmandatele

asutustele; allhanketeenused (ärialane abi);

isikutele;

äri efektiivsuse

interneti kaudu; äri kavandamine; ärialane abi; ärialane abi frantsiiside kehtestamisel; ärialane

juhtimisabi; ärialase abi pakkumine frantsiiside rakendamisel; ärialase teabe kogumise teenused; ärialased

nõustamis-, info- ja

ekspertiisid; äri- ja

juhendamine;

ärialane

konsultatsiooniteenused;

ärialased

päringud, küsitlused; ärialaste presentatsioonide korraldamine; ärialaste projektiuuringute ettevalmistamine; äridokumentide ettevalmistamine;
äriekspertiisid; äriettevõtete aastaaruannete ettevalmistamine; äriettevõtete haldusjuhtimine; äriettevõtte dokumendihaldus; ärihaldus; administratiivne
arvepidamine;

äri auditeerimine;

äriraamatupidamise nõustamisteenused; arvepidamine

kolmandatele isikutele; arvepidamine, raamatupidamine;

koostamine; arvepidamisdokumentide ettevalmistamine arvuti abil;
seisu, bilansi koostamine;
esitamise teenused;

arvete

auditeerimine;

dokumentide

ettevalmistamine;

dokumentide

arvete

Taotl nr

(220)

Taotl

201700447
M
24.04.2017

kuup

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: kuldne beež.

Taotleja:
22, ul.

Joint Stock

Company

"Melon Fashion

Group"

10-ya Krasnoarmejskaya, RU-190103 Saint-Petersburg,

andmete

koostamine;

kopeerimine;

(fotokopeerimine).

(210)

arvepidamine, eelkõige raamatupidamine; arvepidamine

arvepidamisalane nõustamine ja info; arvepidamisaruannete

arvete kohta informatsiooni

palkade arvestamisel; aktsionäriregistri pidamise teenused;

arveldusteenused tervishoiu valdkonnas; arvete esitamine;

teenusena;

büroojuhtimine

abi

arvuti abil;

arvepidamisalane ärinõustamine;

RU

transkriptsioon;

pakkumine (arvepidamine);
äriarvelduse

arvutiandmebaasi andmete uuendamine

dokumentide

paljundamine;

arvete

teenused; arstiarvete

dokumentide

ja hooldus;

paljundamine
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(740) Esindaja:
(511)11-2017Klass
huuleläiked;

3: abrasiivid; olmelised katlakivieemaldid; olmelised antistaatikud; õhulõhnastusained; aroomiained; palsamid,

kosmeetiline

lõhnaainekotid

vatt;

poleervaha; rätsepavaha; massaažigeelid,

v.a

tuuleklaasi

karvaärastusained; parfüüm;

-liimid;

pliiatsid; tehisripsmekleebid,
eeterlikud

hambapuhastusained;

õlid;

pimsskivi;

ravitoimeta
eemaldamise

kleebid;

kosmeetilised

värvid; pesutärklis;
kosmeetilised

näoveed;

(tualett-tarve);

huulepulgaümbrised;

kingakreem;
õlid

maskid;

tükk-silmaseep;

ribad;

3D-prillid;

Klass 9:

prillid

dekoratiivmotiivid; kosmeetilised

juukselakk; küünelakid;

ravitoimeta

kosmeetilised

puhastusõlid;

küünekleebised;

tehisküüned;

kosmeetilised

huulepulgad;

õlid;

tualettvesi;

kosmeetilised

pumatid;

parknahakaitsevahendid

elektroonilised

(optika);

olmelised

-ained; puhastusained; pesupesemisained; päikesekaitsevahendid;
immutatud salvrätid; aromaatsed

(poleerid);

kosmeetilised

kulmukosmeetikavahendid;

püsilokineutralisaatorid; ripsmekosmeetikavahendid; nahahoolduskosmeetika; kosmeetikavahendid;
meditsiinilised ja tööstuslikud; rasvaärastid, v.a tööstuslikud; šampoonid; eeterlikud essentsid.
dekoratiivmagnetid;

meditsiinilised;

v.a

parknahakreemid; kingsepavaha;

tualett-tarbed; loki vedelikud; hügieenilised või värskendavad dušipreparaadid (tualett-tarbed);
pesutärklis-läigesti; pesupehmendusained; pesuvalgendi; lakieemaldid; meigieemaldid, jumestuse

preparaadid; küünehoolduspreparaadid,
meditsiinilised;

kreemid;

parfüümidele ja lõhnaõlidele;

värskendavad

hingeõhku

kosmeetilised

kosmeetikakomplektid;

(pesuained); meigipuuder, jumestuspuuder; plekieemaldid; kunstripsmed; tualettveega
v.a

tualettvesi;

meditsiinilised;

v.a

suuveed; kosmeetilised kõhnutusained;

kümblussoolad,

lõhnaveed;

meditsiinilised; valgendavad hambageelid; deodorandid inimestele või loomadele; karvaärastuspreparaadid,

puhastuspiim

vannipreparaadid; vannipreparaadid,

kosmeetilised

lõhnastamiseks;

pesu

puhastusvedelikud; kosmeetilised rasvad; parfümeeriatooted; kosmeetilised

juukseveed; tualettveed; habemeajamisjärgsed
tualettõlid;

6/2018

kaubasildid;

päikeseprillid;

prilliklaasid;

pimestusvastased

juuksevärvid;

puhastusvahendid,

kodeeritud

isikukaardid;
prillid;

segud; vannisoolad,

päevitusvahendid;

maskaara;

ripsmetušš,

identifitseerimiskaardid,

magnetilised

spordiprillid;

värviergastuskemikaalid

lõhnataimede

sülearvutikotid;

v.a

magnetkaardid;

USB-mälupulgad;

kontaktläätsekarbid, kontaktläätse vutlarid; prillitoosid; foto seadmete ja fotoriistade karbid; sülearvutiümbrised (kotid); mobiiltelefonide rihmad.
Klass 14: ahhaadid; teemandid; amuletid (juveeltooted); kellarihmad; käevõrud (juveeltooted); ripatsitega võtmerõngad (võtmehoidjad); prossid
(juveeltooted); äratuskellad; prossid (juveeltooted); lipsunõelad; ehisnõelad (juveeltooted); helmed juveeltoodete valmistamiseks; pressitud merevaigust
helmed; töötlemata või pooltöödeldud gagaat; pärlid (juveeltooted); vaskžetoonid; lipsuklambrid, -kinnitid; mansetinööbid; ehete haagid; väärismetallist
töötlemata kuld või lehtkuld; cloisonné-tehnikas ehted; väärismetallist taiesed; juveeltooted; iriidium; vääriskivid; poolvääriskivid; kaelakeed

märgid;

(juveeltooted);

sõrmused

väärismetallist

(juveeltooted);

karbid;

medalid;

kellakorpused;

töötlemata

medaljonid (juveeltooted);

või

pooltöödeldud

väärismetallid; kellade käigumehhanismid; kellamehhanismid; mündid; kuldniit (juveeltoode); väärismetallist niidid (juveeltooted); hõbeniit (juveeltoode);

peridoot; plaatina (metall); kronomeetrilised

riistad;

stopperid,

stopperkellad;

töötlemata

hõbe

või

lehthõbe;

kõrvarõngad;

väärismetallivalandid;

väärismetallisulamid; väärismetallist kujukesed; kellaklaasid; strassist juveeltooted; kellaosutid; kingaehted (juveeltooted); kübaraehted (juveeltooted);

gagaatehted;

ehted

kellade

(juveeltooted);

ketid

esitluskarbid; kronograafid (kellad); kronomeetrid;

numbrilauad

(juveeltooted); kellaketid;

kellade

valmistamiseks; käekellad, randmekellad; seina-, torni-, lauakellad; käe-, taskukellad; elektrilised kellad; ehtekarbid (laekad); spinell (vääriskivi).
Klass
trükitud

16: täitesulepead; akvarellmaalid; albumid; almanahhid; atlased, kaardistikud; plakatid, müürilehed; paberlehvid; paberlaudlinad; piletid;

plangid;

teatekaardid (kantseleitarbed); vihikud, kaustikud,

paber; infolehed, sõnumilehed; modelleerimisvaha,
dokumendimapid (kantseleitarbed); pliiatsihoidlid;
või papist teadetetahvlid, kuulutustahvlid;

v.a

märkmeplokid; kirjutusvahendite randmehoidlid; pisitrükised, brošüürid; brošüürid;

stomatoloogiline;

hoidikud

paberist

või

papist sildid;

õmbluslõiked; ajalehed;

templitele (pitsatitele); leheküljehoidjad; kirjutustahvlid;

gravüürid, graveeringud;

ladumislauad

(trükindus); paberist

ajakirjad (perioodika); rahahoidikud; kartoteegimärgised; sulepeade klamberkinnitid; järjehoidjad; perioodika,

perioodiliselt ilmuvad trükised; trükiväljaanded; graafilised kujutised; kalendrid; mustrilehed, lõikelehed; pausriie; pliiatsid; pildid; dekalkomaantrükised,
siirdepildid, ülekantavad pildid; papp, kartong; papist, kartongist kübarakarbid; kartoteegid, registrid (kantseleitarbed); kaardid; kartoteegikaardid;
kogumiseks

mõeldud

kaardid,

mängukaardid;

v.a

kataloogid;

värvipintslid;

kantselei- või

majapidamisliim;

raamatud;

kviitungiraamatud;

koomiksiraamatud; rõhknaelad; ümbrikud (kirjatarbed); templikarbid; paberist või papist karbid; paberiribad, paberilindid; kummeerlindid (kirjatarbed);
kleeplindid kantseleis või majapidamises kasutamiseks; isekleepuvad ribad, teibid kantseleis või
(flaierid); niiskuse

õppematerjalid,
kleebised

taset hoidvad

paber- või plastlehed

pakendamiseks; viskoospaber pakkimiseks; graafikatrükised; modelleerimismaterjalid;
seadmed; paberist filtermaterjalid; rätsepakriit; paberist või plastist kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); paberist pudipõlled;

v.a

karbid

(kantseleitarbed); kirjatarvete

õnnitluskaardid;

lendlehed

majapidamises kasutamiseks; joonlauad;

toiduainete

postkaardid;

kirjutuslauamatid; raamatutoed;

koonilised

pitsati-,

(kirjatarbed); kaaned,

templihoidikud;

ümbrised

-tuutud;

paberpakendid,

sulepea-ja

pinalid

tikandite

(kantseleitarbed);
sulepeadele;

templid,

mustrilehed;

pitsatid;

muusikalised

kirjutusalused;

õnnitluskaardid;

pabertaskurätikud;

pliiatsihoidlid; fotode püstraamid; kirjatarvete komplektid; kantseleitarbed,

kirjatarbed, kirjutustarbed (writing materials); kirjutusvahendid; koolitarbed (kirjatarbed); etikettide käsitsi kleepimise seadmed,

v.a

käsitsi

mööbel;

etikettimise

seadmed; trükitooted; prospektid; graafilised reproduktsioonid; markerid; paberist salvrätikud meigi eemaldamiseks; paberist näokuivatusrätikud; paberist
lauakatted; paberist laudlinad; kirjaklambrid

(kantseleitarbed); märkmikud, märkmeplokid; kirjutustarbed, kirjatarbed (stationery); paberist

pudelipakendid; paberist lipud, plagud; hõbepaber; fotogravüürid, heliogravüürid;
Klass 18:

imikute kandelinad;

trükitud fotod;

paberist pitserid; paberist

rahakotid; krediitkaardihoidjad (rahataskud); visiitkaardihoidikud;

või

papist

või

papist

etiketid.

vihmavarjud; päikesevarjud; käekotiraamid,

käekotiraamistik; nahast või nahkpapist mapid, toosid; nahast kübarakarbid; nahast või nahkpapist karbid; vulkaanfiibrist karbid; peenrahakotid; ketiga
ridikülid;

nahast kotid,

paunad pakkimiseks (ümbrised, vutlarid);

rõivad; nahast katted (loomanahad);

nahast reisitarvikute

sõdurite moonakotid;

loomanahad;

komplektid;

lahtriteta kosmeetikakotid, -karbid;

lemmikloomade

nahkrihmad; seljakotid; reisikotid; vaba aja kotid; keha külge kinnitatavad

imikukandekotid; sumadanid; käekotid; kotid väikelaste kandmiseks; rannakotid; spordikotid; kotid matkajatele; koolikotid; reisikirstud; jalutuskepid;
võtmetaskud; reisikohvrid; kohvrid; portfellid; vihmavarjutuped.
Klass 25:

kaelarätikud;

alusrõivad,

-riided, -pesu;

baretid;

töörõivad,

-türbid, -tunked;

boad

(karuskraed);

bodid

(aluspesu);

bokserid

(aluspüksid); poolsaapad; ratsapüksid; püksid; rinnahoidjad; loorid (rõivad); säärised; kedrid; kampsunid või villased jakid; vestid; trikookaubad, trikotaaž;
kontsad; kapuutsid (rõivad); kübararaamistikud,
pihikud (naistepesu);
spordisärgikud;

korsetid

lühikeste

-karkassid;

kraekaitsmed;

varrukatega särgid; mantiljad; kasukad, mantlid; magamisel

muhvid (rõivad); pudilapid,

kombineed (naiste

sukkpüksid;

aluspesu); kombinesoonid,

türbid (rõivad);

(alusrõivad); ülikonnad, kostüümid; ujumistrikood, supelkostüümid; rannarõivad; jakid, tuulepluusid; retuusid

pudipõlled,

v.a

kasutatavad

silmakatted; karusrõivad; jalamuhvid,

v.a

(püksid);

elektrilised;

paberist; karuskeebid; kõrvaklapid (rõivad); sokid; jalatsid; rõivad; ülekuued, mantlid, palitud; püksikud;

peleriinid; kindad (rõivad); pidžaamad; sallid; kleidid; peapaelad (rõivad);

suka-, põlve- või

püksipaelad; valmisvoodrid (rõivaosad); kinnitusklambrid

suka-ja

sokihoidjad; pontšod; toetavad vööd, kere alaosa toetavad korsetid; rahavööd (rõivad); vööd, rihmad (rõivad); imikupesu;
särgid, päevasärgid, särkpluusid; sandaalid; saapad; pihikseelikud; sviitrid, kinnised kampsunid; sisetallad, jalatsite vahetallad; saunasussid; kudumid

rõivastele, traksid,

(rõivad); aluspüksid; kingad; peakatted; põlled (rõivad); T-särgid; hommikumantlid, hommikukleidid; sukad; higiimavad sukad; sallid, rätikud;
(peakatted); vannimütsid; supelmütsid; ehisvööd, õlavööd,

särbid (rõivaste juurde); kübarad,

mütsid

vormimütsid; püksitripid; pikad naiste-või lastemantlid;

seelikud; alusseelikud, undrukud; püksseelikud.
Klass 35:

telekommunikatsiooniteenuste

reklaamipindade üürimine;

äri

auditeerimine;

tellimuste

kaupade

nõustamine (klientide nõustamise keskus); ärialased uuringud;
ärialased

konsultatsiooniteenused;

ajakohastamine, moderniseerimine;

reklaamide

korraldamine;

turu-uuringud (marketing

küljendamine

moeetenduste

ekspordi- ja

demonstreerimine; turu-uuringud

korraldamine

teenusena;

turundus;

turunduseesmärkidel;

impordiagentuuride teenused; reklaamiagentuuriteenused;

(market studies); äriinfo,

esinevate
messide

(vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; äritegevuse hindamine; ärijuhtimisabi; kaubandus- või
äriinfo pakkumine veebilehekülgedel;

oksjonid, enampakkumised;

kaubandus-

müügikampaaniad,

ja ärikontaktiinfo

-reklaam

teenusena;

äriteave

ja

klientide

äriline

artistide

äritegevuse juhtimine; reklaammaterjalide
äri või reklaami eesmärgil; poeakende

korraldamine
tööstusalane

juhtimisabi; kaubandusvahendusteenused;

pakkumine; kaupade jaemüügi reklaam

jae- ja

-teave;

research); äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid;

hulgimüügiteenused;

jae- ja

meediakanalites;

majandusprognoosid;

hulgimüügiteenused kaupluste vahendusel;

kaupade jaemüügiteenused postimüügikataloogi vahendusel; jaemüügiteenused interneti veebilehekülgede vahendusel; jaemüügi telemarketingiteenused;
reklaammaterjali üürimine; müügilettide üürimine;
levitamine; posti teel reklaami

reklaamtekstide

publitseerimine; raadioreklaam;

näidiste

(proovide) levitamine; reklaammaterjalide

levitamine; reklaamtekstide kirjutamine; reklaam; arvutivõrgureklaam; telereklaam; äritegevuse

juhtimise nõustamine;

EESTI
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telemarketingiteenused;
reklaami

või
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teiste omanike

kaupade ja

teenuste

litsentsimise korraldamine

äri

eesmärgil;

ostutellimuste töötlemine; suhtekorraldusteenused;

reklaamimine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja

müügi modelleerimine; klikipõhine

teenuste

ostmine); äri

efektiivsuse

ekspertiisid.

201700468
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

28.04.2017

(540)

Matkamess
(731)

Taotleja: MTÜ
Kesklinna

Eesti Matkaliit

linnaosa, Raekoja plats 18,

(511)11-2017Klass 16:paber ja

papp

10146

Tallinn, Harju maakond,

(kartong); raamatuköitematerjal;

majapidamis-või

EE

kantseleiliimid;

kunstniku-ja

joonestustarbed; värvipintslid;

trükitüübid, klišeed.
KIaSS 35: ärijuhtimine; kontoriteenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700583
02.06.2017

(540)

(731)

Taotleja: Payless Car Rental, Inc.
502 East John Street, 89706 Carson

City,

US

(740) Esindaja: Elle Mellik

(511)11-2017Klass

12:

KIaSS 16:

transpordivahendid,

nimelt

autod,

autobussid,

bussid,

veoautod,

furgoonid,

pakiautod,

linnamaasturid

(SUV-d),

treilerid,

nende konstruktsiooniosad.

raskeveohaagised ning

paberkaubad ja trükised,

reisiraamatud; kaardid (geograafia),

nimelt

maakaardid;

brošüürid

reisimise,

trükitud blanketid;

sõidukite

üürimise,

transpordi valdkonnas;

pabersildid, raamatud, käsiraamatud,

turismialased

infolehed, sõnumilehed,

brosüürid;

teabekaardid ja

brošüürid reisimise, sõidukite üürimise ja transpordi valdkonnas.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700695
10.07.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: roheline, punane,

Taotleja: EUROAPOTHECA,
Ozo g.

25,

LT-07150

Vilnius,

valge.

UAB

LT

(740) Esindaja: Kaie Puur

(511)11-2017Klass

35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused; reklaamihaldusteenused; kliendihaldus vahetute teenusplatvormide kaudu;

ärijuhtimine vahetute teenusplatvormide kaudu;

toodete

müügiedendus.

12
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(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

6/2018

201700754
M
01.08.2017

(540)

MYPROTEIN
(731)

Taotleja: The Hut.com Limited
Meridian House, Rudheath, Gadbrook Park, CW9 7RA Northwich, Cheshire, GB

(740) Esindaja: Urmas Kauler

(511)11-2017Klass

dieet-ja

5:

toitelisandid;

aminohappelisandid dieediks, kaalulangetuseks

või

lihasmassi

suurendamiseks;

vitamiinilisandid;

toidulisandid; mineraallisandid; toidulisandid dieediks; meditsiinilised taimeekstraktid; pulbrilised toidukorra asendajad; pulbrilised joogisegud
toitelisandina;

toitvad

pulbrilised
või

kaalulangetuseks

lihasmassi

dieet- ja

energiajoogisegud
suurendamiseks;

toitelisandina;
toitvad

süsivesikutepõhised

dieet- ja

valgulisandid; süsivesikusisaldusega
toidukorra

joogisegud

toitelisandid

toidulisandid

asendajatena;

dieet- ja
dieediks,

maiustusena,

v.a

meditsiinilised.
Klass 29: valkudega
töödeldud seened,
töödeldud

rikastatud

puu- ja köögiviljad,

lihad, kala, mereannid ja molluskid, piimatooted ja piima aseained, linnumunad ja munatooted, õlid ja rasvad,

sh kaunviljad

ja pähklid, supid ja puljongid, lihaekstraktid, tarrendid, moosid, kompotid, puu- ja köögiviljamäärded,
toiduks kasutatav

putukad ja vastsed; albumiinpiim, valgupiim; puuviljapõhised toiduasendusbatoonid; pähklipõhised toiduasendusbatoonid;

piimapulber; valgupõhised toitvad joogisegud piimatoodete asendajatena;

kartulisuupisted,

-snäkid,

sojasuupisted, puuviljadest valmistatud suupisted,

lihapõhised suupisted, juustupõhised suupisted, pähklitest ja aedviljadest suupisted, lihapõhised tooted, piimapõhised suupisted; piimapõhised joogid,
toiduõlid

ja toidurasvad;
Klass 30:

kuivatatud loomaliha; töödeldud

maiustused;

pähklid; munavalge; munakollane.

maitseained toitude ja jookide maitsestamiseks; sahhariididest
nisust

suupisted,

eeterlikud õlid];

maisist

ja

valmistatud

suupisted,

riisist

Klass 35:

jaemüügi teenused,

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

valmistatud toiduained;

valmistatud

suupistebatoonid maiustusena; taimeleotised,

ja -tarvete, kööginõude ja -riistade,

karamelli

teraviljabatoonid, müslibatoonid, kaerakoogid; karamellimaiustused;

v.a

suupisted, peamiselt

leivast

koosnevad

suupisted; suupistete

maitseained

[v.a

meditsiinilised; šokolaadiga kaetud valgupõhised maiustused; valgupõhised maiustused.

veebijaemüügiteenused, postijaemüügiteenused;

dieet- ja toitelisandite,

ja sarapuupähklitega maiustused;

väikese süsivesikusisaldusega maiustused; teraviljast valmistatud

vitamiinilisandite,

kõik eeltoodu toiduainete,

jookide, rõivaste, majapidamismahutite

joogi- ja toidulisandite, pulbriliste toidukorra asendajate

valdkonnas.

M
201700805
17.08.2017

(540)

ISIS Medical
ISIS Medical OÜ

(731) Taotleja:
Kangru

tee

(511)11-2017Klass

6b, 75413 Vaela küla,

35:

meditsiiniseadmete

Kiili

vald,

EE
meditsiiniseadmete

hulgimüügiteenused;

jaemüügiteenused;

meditsiinivahendite

hulgimüügiteenused;

meditsiinivahendite jaemüügiteenused.

201700852
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

31.08.2017

(540)

NoSin
(731)

Hellik OÜ

Taotleja:

Haabneeme

(511) 11-2017 Klass

alevik, Idapõllu

29: banaanikrõpsud;

kartulikrõpsud; kartulipõhised

suupisted;

6-21/22, 74001

banaani laastud;

snäkid; kartulisuupisted,

Viimsi

hakitud

-snäkid;

puuviljad;

pähklid; kooritud köögiviljad; koorega pähklid;
köögiviljad; kuivatatud kookospähkel; kuivatatud läätsed;

kuivatatud

puuviljatooted;

vald, Harju maakond,
kaetud

kaunviljapõhised

kooritud

kuivatatud

mangod;

tee

EE

-laastud

maapähklid; kartulikrõpsud,

(suupisted); kartulilaastud,

suupisted; köögiviljalaastud, köögiviljakrõpsud; köögiviljapõhised

kuivatatud ananass; kuivatatud datlid; kuivatatud

jõhvikad;

kuivatatud

kuivatatud maasikad; kuivatatud

litšipuuviljad;

kuivatatud

longaniviljad;

viigimarjad;

külmkuivatatud

köögiviljad;

külmutatud

puuviljad; lõigutud köögiviljad;

lõigutud

puuviljadest; maitsestatud pähklid; marjahoidised; mustad ploomid; orgaanilised pähkli- ja seemnepõhised suupistebatoonid;

puuvilja- ja

suupistebatoonid;

maapähklid;

pähklipõhised

einebatoonid;

puuviljamagustoidud;

röstitud

pähklid;

puuviljamehu;

sultana rosinad

puuviljapüreed;

(seemneteta rosinad);

puuviljasuupisted;

söödavad kuivatatud

lilled;

valmistatud

puuviljatarretised;
söödavad

kaunviljad;
töödeldud

apelsinid; töödeldud aprikoosid; töödeldud arahhis; töödeldud

töödeldud kikerherned;
Kreeka

pähklid;

töödeldud kirsid; töödeldud

töödeldud

küdooniad;

töödeldud

köögiviljad;
litšid;

töödeldud

töödeldud

datlid; töödeldud

köögiviljatooted;

maapähklid;

töödeldud

rosinad;

päevalilleseemned;
herned;

magustoidud

õunakrõpsud; pähkli- ja
töödeldud

suupisted; puuviljakoored;

seemned; soolapähklid; soolatud india pähklid; soolatud köögivili; töödeldud sõstrad; tarrendid, moosid, kompotid,
aedviljad; töödeldud

puuviljad;

pähklipõhised suupisted; pähklitest suupisted; pähklihoidised;

pähklipõhised suupistebatoonid; puuviljade ja pähklite segud; puuviljadest

puuviljakrõpsud;

kaunviljad;

oad; kuivatatud pähklid; kuivatatud papaiad; kuivatatud puuviljad; kuivatatud puuviljasegud; kuivatatud puuviljasuupisted; kuivatatud

kuivatatud

seemnepõhised

kuivatatud

röstitud

porgandid;

puu viljalaastud,

kastanid;

söödavad

pähklid;

röstitud
söödavad

puu- ja köögiviljamäärded; töödeldud
töödeldud

india

pähklid;

töödeldud

töödeldud kookos; töödeldud kõrvitsaseemned;

maguskartulid;

töödeldud

mandlid;

töödeldud

KAUBAMÄRGILEHT
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õunad; töödeldud

päevalilleseemned;

töödeldud

pähklid;

töödeldud

papaiad;

töödeldud

paprikad;

töödeldud

peedid; töödeldud piiniapähklid; töödeldud pistaatsiapähklid; töödeldud puuviljad; töödeldud sarapuupähklid; töödeldud seemned; töödeldud sidrunid;
töödeldud

söödavad lilled; töödeldud,

töödeldud

kiirsupid;

pähklitest suupistesegud;
külmutatud

Klass 30:

söömiseks

viilutatud

juurviljad; agar-agarist
müslist

valmis

pähklid; töödeldud virsikud; tšillioad; tükeldatud köögiviljad; veetustatud puuviljadest ja

puuvili; puuviljamöss, viljaliha;

tehtud tarretise kuivatatud tükid

vürtsitatud pähklid;

(kanten);

maisist

suupisted; paismais, popkorn; paisutatud

kuivatatud

suupisted;

köögiviljasuppide valmissegud; nuudlisupp; supisegud;

puuvilja- ja marjarullid (fruit roll-ups, fruit leather).

peamiselt teraviljast

valmistatud

suupisted;

peamiselt

riisist

valmistatud

suupisted; popkorn, paismais; riisikuivikud; riisikrõpsud; seesamisuupisted; šokolaadipõhised batoonid; šokolaadikattega riisikoogid;
täisterakrõpsud; teraviljakrõpsud; teraviljapõhised suupisted; granolabatoonid; kaerabatoonid; kaerakliisid sisaldavad teraviljavalmistised; müslibatoonid;
müslil

põhinevad

kliidest

nisubatoonid; peamiselt pressitud teravilju sisaldavad suupisted; peamiselt riisist koosnevad

einebatoonid; müslitahvlid;

koosnevad

teraviljavalmistised; kaerakliidest koosnevad

riisist

teraviljavalmistised; riisikoogisuupisted;
maisisuupisted; suhkru ja

suupisted; riisisuupisted; šokolaadikattega batoonid; rõngakujulised

meega

kaetud

riisist

suupistetooted;

teraviljatooted;

suupisted;
valmistatud

suupistebatoonid,

mis

sisaldavad

teraviljade, pähklite ja kuivatatud puuviljade segu (maiustused); täisnisust suupisted; teraviljabatoonid toiduks; teraviljadest tehtud
suupistetooted; teraviljakoogid inimtoiduks; teraviljapõhised energiabatoonid; teraviljast tehtud valmissuupisted; teraviljast valmistatud suupisted;
teraviljasuupisted;
maitsestatud

-batoonid;

teraviljatahvlid,

maiustusebatoonid;

popkorn;

käsitsi

valgurikkad teraviljabatoonid;
maiustused;

ravitoimeta

maiustused;

valmistatud

kompvekid;

maiustusetahvlid;

ksülitooliga

piimašokolaad;

(maiustused); puuviljamaitselised kompvekid; puuvilju sisaldavad kompvekid;

šokolaaditahvlid; pulgakommid; pulgakommid

maiustused;

magustatud

pekanipähklikangid;

piima-

šokolaad pralineedena;

šokolaadimaiustused; suhkruta maiustused; suhkruvabad maiustused; töödeldud paismais; želatiinipõhised nätsukommid; beseed; jääkommid; jääkuubikud;

jäämaiustused; jäämaiustused pulgakommidena; kondiitrijäätis; jäätise aseaine; jäätise orgaanilised sideained; jäätise sideained; jäätised; jäätised
piimast valmistatud); jäätisejoogid; jäätisemaiustused; jäätisemaiustuste
sisaldavad

jäätisevõileivad; jäätist

külmutatud

(magustoidud); kohvipõhised jääjoogid;

maiustused;

valmistamise

segud; jäätisesegud; jäätisetoodete

jahutusjää; jogurtipõhised jäätised (põhikomponent

koore- või piimajäätisepulbrid; koorejäätised; külmutatud jogurt (maiustus);

valmistamise

(v.a

segud; jäätisetordid;

jäätis); kakao-jääjoogid;

kiirpudingid

külmutatud jogurtikoogid; külmutatud

jogurtipirukad; külmutatud keedukreemid; külmutatud mahlapulgad; külmutatud maiustused, kondiitritooted; külmutatud maiustused, mis sisaldavad
jäätist; ravitoimeta külmutatud maiustused; külmutatud piimamaiustused; külmutatud pulgamaiustused; lahustuvad valmisjäätisesegud; looduslik või
tehisjää; magusad punaoad purustatud jääga;

mahlajää, -jäätis; mahlajäätised; mahlajäätiste valmistussegud; mahlapulgad;

maitsestatud

jää; parfeed;

pehmed jäätised; piima sisaldavad mahlajääd; piima- või koorejäätisest magustoidud; piimajäätised; piimamaitsega mahlajääd; pulgaga piimajäätis;
pulgajäätised; puuviljajääbatoonid; puuviljajääd; puuviljajäätis; puuviljamaitselised mahlapulgad (pulgakommikujulised); segud jäätise valmistamiseks;

segud

külmutatud maiustuste valmistamiseks; šerbetid (maiustused); šerbett

aseained;

šokolaadi-jääjoogid;

puuviljajää;

söödavad

šokolaadi

jääskulptuurid;

sisaldav

sorbetid

(mahlajäätis); sojast valmistatud jäätisetooted; sojast valmistatud
jäätis; šokolaadimaitsega jäätised; söödav glasuuripulber (glasuurimasinates kasutamiseks);

(mahlajäätised);

sorbetisegud;

suhkruglasuurisegud;

trühvlijäätised; veejäätis (šerbett); veejäätised (mahlajäätised); veejäätisesegud (maitsestatud ja

suhkrusiirupi-pähkliroad

külmutatud

(šerbetid);

jäätisesöödav

tehisjäätis;

suhkruvesi); teraviljahelveste ja

kuivatatud

puuviljade segud toiduks.

201700858
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

01.09.2017

(540)

Solve.Care
(731)

Taotleja: Pradeep
3041 Riomar

St,

Goel

33304 Fort

US

Lauderdale, FL,

(740) Esindaja: Arvi Uukivi

(511)11-2017Klass
detsentraliseeritud
identiteedi

9: arvutitarkvaraplatvorm tervishoiu ja hoolduse koordineerimiseks, hüvitiste haldamiseks ning maksete haldamiseks ja juhtimiseks;

tarkvaraplatvorm tervishoiu ja hüvitiste

haldamise

virtuaalvõrgu integratsiooni, andmehalduse, käitumisanalüüsi, turvalisuse, krüptimise,

ja juurdepääsu juhtimise jaoks; arvutitarkvaraplatvorm lõppkasutaja

rakenduse

(nimega benefit

&

care

wallet

(hüvitiste ja

hoolduse

rahakott))

kujundamiseks ja avaldamiseks; arvutitarkvaraplatvorm rahakotis olevate kaardirakenduste kujundamiseks ja avaldamiseks; arvutitarkvaraplatvorm, mis
detsentraliseeritud, kontrollitav ja

muutmatu

maksetega seotud tehingute jälgimiseks; arvutitarkvaraplatvorm
kujundamiseks; arvutitarkvaraplatvorm tervishoiu ja hüvitiste arvete
arvutitarkvaraplatvorm

tervishoiuga

arvutitarkvaraplatvorm

kolmandate

seotud

teenuste maksete

teenuste turu

tervishoiu

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

ja

hüvitiste

maksete
mündi

haldamise,

vastavuse

ja protokolli

sh kolmanda osapoole maksumudelite
vajaliku programmeritava digitaalse märgise jaoks;

maksumudelite,

koostamise automatiseerimiseks

kontrollimise,

laienduste

avaldamise

auditi,

kohanduste

ja

taastamise

jaoks; arvutitarkvaraplatvorm

jaoks;

kolmandate

haldamiseks; arvutitarkvaraplatvorm turul kolmandate osapoolte pakutavate tellimuste, tehingute

ning tulude jagamise käitlemise jaoks.

(210)

(540)

finants tehingute

osapoolte rahakoti, kaardi,

osapoolte pakutavate liitumiste, tehingute ja
ja

on

register tervishoiuteenuste osutamiseks, hoolduse koordineerimiseks, hüvitiste haldamiseks ja tervishoiu

M
201700880
10.09.2017

14

EESTI

(731) Taotleja:
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AIVE VIIN

Kõrvitsa tn 1, 51007 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(511)11-2017Klass

25:rõivad; jalatsid; peakatted.

Klass 35:ehete jaemüügiteenused; ehetega seotud veebijaemüügiteenused.
Klass 40:

õmblemine

rõivaste õmblemine; riidekantide

ümbertegemine (tellimustöö);

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

(tellimustootmine); õmblemisega

seotud

info

pakkumine;

õmblustööteenused

ja

rõivaste

õmblemine;

rätsepatööd ja

õmblemine, riide ääristamine, kantimine; tekstiili töötlemine, riidetöötlus; õmblusteenused; rätsepateenused; rõivaste

rõivaste

parajaks tegemine,

rõivaste ümberkohendamine;

riidekaupade tellimustootmine; rätsepateenused (tellimustöö).

201700890
M

nr

12.09.2017

(540)

(731)

Taotleja:

KRM Consult

OÜ

Haabersti linnaosa, Räga tn

(511)11-2017Klass
KIaSS 16:

10-39,

13516 Tallinn,

Harju maakond,

EE

9:audiovisuaalsed õppevahendid; allalaaditavad muusikafailid.
plakatid,

müürilehed; pildid; ajalehed;

piletid;

pisitrükised, brošüürid; õppematerjalid;

kujutised; trükised; trükiväljaanded; brošüürid; ajakirjad (perioodika); kalendrid; õnnitluskaardid; paberist
Klass 41:

puhke-, ajaviitealade pakkumine; õpetamine,

meelelahutusteenused;

konverentside

korraldamine

korraldamine

ja

ja

läbiviimine;

läbiviimine;

õpitubade

elektronväljaannete pakkumine arutivõrgus;

pidude

korraldamine

korraldamine
muusika

ja

(meelelahutus);

läbiviimine

produtseerimine;

(koolitus);

või

haridusteenused;

praktiline

väljaõpe,

elektronraamatute

koolide haridusteenused;

raamatud;

graafikatrükised; graafilised

papist plakatid; infolehed,
raamatute

treening

ja

sõnumilehed.

kirjastamine,

(demonstratsioonid);

-ajakirjade

kirjastamine

avaldamine;
seminaride

arvutivõrgus;

juhendamine.

Klass 43: vanadekoduteenused.
Klass 44:
psühholoogiteenused;

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

tervishoid; arstiabi;

hooldekoduteenused;

teraapiateenused;

tervisekeskuseteenused;

puhkekoduteenused.

201700903
M
15.09.2017

kuup

(540)

smsraha.ee
(731)

Taotleja: PLACET GROUP OÜ
F. R. Kreutzwaldi tn 4,

(511)11-2017 Klass 36: kinnisvara

10120 Tallinn,

Harju maakond,

EE

haldamine, juhtimine; kinnisvaraagentuuriteenused.

alternatiivmeditsiiniteenused; kõneteraapia;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

6/2018

15

201700907
M
18.09.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

valge,

pruun, tumepruun.

Circle K Eesti Aktsiaselts

(731) Taotleja:

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

(511)11-2017 Klass
suhkur,

Harju maakond,

EE

Villu Pavelts

(740) Esindaja:

30: kohv ja kohvi aseained; riis; tapiokk ja

mesi, siirup;

sool;

pärm, küpsetuspulber;

saago;

sinep; äädikas,

kohvimaitseained; kohvi-piimajoogid; šokolaadijoogid;

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

maitsekastmed; vürtsid;

jää; jäätee; kakaojoogid; kakao-piimajoogid; kohvijoogid;

šokolaadi-piimajoogid; taimsed kohvi aseained; essentsid, lisandid ja maitseained kohvile ning

kohvi-, šokolaadi- ja/või kakaojookidele.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700933
21.09.2017

(540)

TRÜHVLIK
(731)

Taotleja:
Rosma

Päkamäe Maius

küla,

(511)11-2017Klass

OÜ

Päkamäe tee 7, 63221 Põlva

29:

datlid; kuivatatud

vald,

Põlva

maakond,

EE

puuviljad; jahvatatud mandlid; kakaovõi; kookosrasv;

kuivatatud

kookospähkel;

kuivatatud

köögiviljad;

külmkuivatatud köögiviljad; maapähklivõi; rosinad; töödeldud maapähklid; töödeldud päevalilleseemned; töödeldud pähklid; töödeldud sarapuupähklid;
töödeldud seemned; puuviljalaastud, puuviljakrõpsud.

Klass 30:
kondiitritooted;

looduslikud

maiustused;

koogid,

keeksid,

tordid;

magusained;

pähklijahu;

kompvekid;

teraviljabatoonid;

šokolaad;
vürtsid,

küpsised; mesi; kaerahelbed,

maitsetaimed;

väikesed

herkulo; kakao;

kondiitrikoogid;

kaneel;

mandlimaiustused;

kohv;
münt

kondiitritoodetele; piprad (maitseained); teraviljakrõpsud; agaavisiirup (looduslik magusaine); maitseained.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700940
25.09.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: sinine

Taotleja:

Meeletervis

Pärnamäe

küla,

Põllu tee

(740) Esindaja: Ingrid

(511) 11-2017 Klass

(CMYK 100/37/388,
OÜ

7-1,

74020 Viimsi

RGB

0/111/132),

hall

vald, Harju maakond,

(CMYK 0/0/0/75,

RGB

EE

Matsina

35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; tööhõivekontoriteenused;

tööhõivealane

nõustamine; personalialane nõustamine,

koondamisnõustamine; personalihalduse ja personalijuhtimise alane nõustamine; personali vajaduste hindamine; personali
rakendamise

planeerimine; psühholoogiline

eesmärgil; CV kirjutamise

100/100/102).

teenuse

teenused; ettevõtete ärinõustamine.

testimine

personali valikuks; psühhomeetriline

testimine

personali valikuks;

sobivuse hindamine;

sh

personali

testimine ametioskuste hindamise

pakkumine; juhtimisalane abi; suhtekorraldus; suhtekorraldusliku kommunikatsioonistrateegia alased konsultatsiooni-
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Klass 41:

haridus; väljaõpe;

meelelahutus;

spordi- ja kultuuritegevus;

töötervishoiu, tööohutuse

KAUBAMÄRGILEHT

ja töökeskkonnaga

seotud

6/2018

õppe- ja

koolitusteenused; meeskonnaarendus (haridus, koolitus); tööhõiveoskustealane koolitus ja konsultatsioon; erialane ümberõpe; töötervishoiualane koolitus;
seminaride

ja õpitubade korraldamine ja läbiviimine.

Klass 44:

raviteenused;

lennundusmeditsiiniteenused;

nõustamisteenused; töötervishoiuga seotud
nõustamine;

teraapiateenused;

kriisinõustamine;

personali

hügieeni- ja

meditsiiniteenused; veterinaarteenused;

metsandusteenused;

pereteraapiateenused;

nõustamine;

meetmete

alased

konsultatsiooniteenused

psühholoogiteenused;

tervisealased

inimestele või loomadele;

töötervishoiuteenused;

nõustamisteenused;

testimise

psühholoogiliste

põllumajandus-, aiandus- ja

töötervishoiu

rehabilitatsioonialased

ja

töötervishoiu

ning nõustamisteenused;

tööpsühholoogiteenused;

psühholoogilised isiksusetestid; psühholoogilise

psühhoteraapiateenused;

psühholoogiline

ennetavate

iluhooldusteenused

tervishoid;

spordipsühholoogiteenused;

teenused; psühholoogilise

profiilide

ettevalmistamine;

edendamise

psühholoogiline

diagnostika teenused;

psühholoogiliste

aruannete

koostamine; massaaž; meditsiiniinfo; töötervishoiualane konsultatsioon.
Klass 45:

juriidilised teenused;

turvariskide hindamine;

tööohutusealased

töökeskkonna- ja

tööõigusealane juriidiline nõustamine;

alternatiivsed

nõustamisteenused; töökeskkonna, tööasendite ja töökohasisustuse alane

vaidluste

tulekahjude ennetamise nõustamisteenused; töötajate ja töökohtade kaitsemeetmete ja turvamise alased nõustamisteenused;
ennetavate meetmete alased konsultatsiooniteenused

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

ning

lahendamise

ohutusnõustamine;

teenused;

õnnetuste ja

töökeskkonnaga

seotud

nõustamisteenused.

M
201700950
27.09.2017

(540)

(731) Taotleja:

Tarmo Aru

Tüki küla, Võsula vkt 3, 61411 Tähtvere

(740) Esindaja:
(511)11-2017Klass
ehitiste

Mart Enn

vald,

Tartu

maakond,

EE

Koppel

37: ehitustegevus; hoonete, teede, torustike ja teerajatiste

puhastamine; tänavapuhastus; torujuhtmete

ehitus

ja hooldus;

sõidukite

remont

ja paigaldustööd; ehitusseadmete rent; puhastusseadmete rent;

hooldusjaamad, autopesulad ja -teenindused; tee-ehitus, asfalteerimine,

sillutamine; sillaehitus; sadamaehitustööd; hoonete, teede ja teerajatiste restaureerimine; ehitusteave; ehitiste

Klass 42:

teaduslikud

ja

teedeehitus- ja sillaprojekteerimine;
kontroll;

tehnoloogilised

uurimused

geoloogilised uuringud;

ja projekteerimine

maavarade

-tarkvara projekteerimine ja

Klass 44:
metsandusteenused;

analüüsid

maastikuhooldus;

hügieeni- ja

iluhooldusteenused

maastikuarhitektuur;

muruhooldus;

umbrohutõrje; haljastusteenus.

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201700953
M
27.09.2017

kuup

(540)

VICTOR
(731)

Taotleja: Coop

Eesti Keskühistu

Soodevahe küla, Laaneaia, 75322 Rae vald,

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Almar Sehver

(511)11-2017Klass

32: mineraal-ja gaseervesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad.

Klass 33: piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid;

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

nr

arhitektuurikonsultatsioonid;

keskkonnakaitsealased konsultatsioonid,

ja

uurimused

teenusena;

sõidukite

ehitus- ja
kvaliteedi-

tehnoülevaatus;

arendus.

meditsiiniteenused; veterinaarteenused;
maastikukujundus,

tööstuslikud

lammutamine.

arhitektuur,

otsingud; inseneri teenused;

linnaplaneerimine; maamõõtmine; mõõdistamine; materjalitestid;

arvutiriistvara ja

teenusena;

rumm;

viski; džinn; liköör; viin.

201700956
M
29.09.2017

inimestele

ja loomadele;

puudehooldus

põllumajandus-, aiandus- ja

ja puukirurgia;

taimlad

ja taimelavad;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018
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(540)

Taotleja: Coop Eesti Keskühistu

(731)

Soodevahe küla, Laaneaia, 75322 Rae vald,

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Almar Sehver

(511)11-2017Klass

32:

mineraal-ja

gaseervesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad.

Klass 33: piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid;

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

rumm;

viski; džinn; liköör; viin.

M
201700968
02.10.2017

(540)

Taotleja: Jaguar Land Rover Limited

(731)

Abbey Road, Whitley, Coventry
(740)

(511)11-2017Klass
juhita

CV3 4LF, GB

Esindaja: Elle Mellik
12: sõidukid; mootorsõidukid;

mootorsõidukid;

otstarbesõidukid;

elektrisõidukid;

maismaasõidukite

jalgrataste

autonoomsed

(engines,

hübriidsõidukid;

motors

spetsiaalselt kohandatud sõidukite

paigaldamiseks;

for bicycles);

sõjaväesõidukid;
(engines,

hädaabiteenistuste,

motors

võidusõiduautode

pakiruumi jaoks; autosalongi

vormitud või kohandatud matid

ilukatted; autode istmekatted;

renoveeritud

võidusõiduautod;

maismaasõidukite mootorid

jõuseadmed;

mootorid

maa-, õhu-ja/või veesõidukid; mootormaismaasõidukid;

mootorsõidukid;

for

katted;

sõidukiistmete

sõidukitele kohandatud katted;

sõidukite

ärandamisvastased

turvaistmed;

seadmed,

sõidukite

turvavööd;

sõidukite

turvarihmad;

peatoed;

komplektis

müüdavad

sõidukid;

mõeldud

sõidukid;

päästeteenistuste jaoks

mootorrataste

taskutega kotid, võrgud ja kandikud,

varurehvid; rataste rummukatted; rummukübarad; sõidukite rattakatted; ketirataste
istmed;

otsingu- ja

vehicles);

maismaasõidukid; maastikusõidukid; ATV-d;

sõidukid;

mootorid; treilerid, raskeveohaagised;

ja põrandakatted sõidukitele;

sõiduki roolirataste

land

klassikalised

mootorid

(engines,

motors

sõidukiistmete käetoed;

mis

on

for motor cycles);

pagasikotid,

on

peatoekatted; küljepeeglite kaitse- ja
valuveljed; rataste ilukilbid; rattaveljed;

sõidukite

sõidukite rattad;

hambad; sõidukite spoilerid; vormijärgivad sõidukikatted;

helihoiatussignaalid

mis

spetsiaalselt kohandatud sõidukitele

sõidukitele;

turvapadjad

turvaseadmed, -varustus; sõidukite radiaatori võred; sõidukikerede iluliistud; sõidukite

reisijatele;

uksed; sõidukiaknad;

sõidukite
sõidukite

sõidukite

tuuleklaasid; aknaklaas sõidukite akendele ja tuuleklaasidele; sõidukite katuseaknad; katuseluugid sõidukitele; sõidukite kaitserauad, põrkerauad; sõidukite
osadena müüdavad
seadised;

sõiduki keskkonsoolid,

hõljuklauad;

tõukerattad

lapsekärud ja lapsevankrid ning
pakiraamid ja

-võrgud,

kaameradroonid;

elektroonilisi

nende osad

ja tarvikud;

(v.a

isiklikud

mänguasjad); kõigi

liideseid; jalgrattad; kolmerattalised jalgrattad; jalgrataste osad, tarvikud ja

tõukerattad; neljarattalised jalgrattad ja mootorrattad; mootoriga monorattad; kartautod;

sõidukite turvatoolid

jalgrattaraamid, purjelaudade raamid,

mehitamata õhusõidukid;

kaugjuhitavad sõidukid

mis sisaldavad

(sõidukid), motoriseeritud

õhusõidukid;

eelnimetatud

imikutele, väikelastele ja lastele; sõidukite päikesevarjud, katusepakiraamid,

suusaraamid ja

kaupade

lumeketid; droonid militaarseks kasutuseks, droonid tsiviilkasutuseks,

hõljukid, õhkpadjal
osad

ja tarvikud.

liikuvad

sõidukid;

allveesõidukid; veespordireaktiivsõidukid;

18
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EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

6/2018

201700983
M
05.10.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: oranž,

Taotleja:

valge.

RIINA LUIK

Riia mnt 33, 86501 Võiste

(511) 11-2017 Klass

29:

alevik,

Tahkuranna

vald,

kompotid; hapukapsas; maksapasteet;

maakond,

Pärnu

maks;

hummus;

konservoad; küüslauguhoidis; liha; lihakonservid; keedised, moosid, džemmid;

EE

suitsetatud

searasv

kala;

konservitud

köögiviljad;

konservitud

läätsed;

toiduks; seenekonservid, konservitud seened; sibulakonservid,

konservitud sibulad; kalatoidud, toiduained kalast; toidutarrendid; tomatimahl toiduvalmistamiseks; tomatipasta, tomatipüree; verivorst, verikäkid; vorstid;

vorstitooted; õunapüree; äädikakurgid, kornišonid.
Klass

30: ketšup,

kaste; väikesed kondiitrikoogid; maitsestatud lahja äädikas; lihapirukad; mesi (võilillemesi); pesto (kaste); salatikastmed;

sinep.
Klass 43: toitlustusteenused; külalismajateenused.

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

201701007
M

nr

16.10.2017

(540)

(731)

Taotleja:

595 OÜ

Kesklinna linnaosa, L. Koidula tn 15-1, 10125 Tallinn,

(740) Esindaja:

Almar Sehver

(511)11-2017Klass

14:

väärismetallid

ja nende sulamid

juveeltoodete karbid, kellakarbid, ehisnõelad, moeehted,

käe

-

ning

neist

Harju maakond,

valmistatud

või

EE

nendega

plakeeritud

juveeltooted, kellad

ja kronomeetrid,

ja jalavõrud, randmeehted, kaelakeed, sõrmused, kõrvaehted, kõrvarõngad,

mansetinööbid

ja

lipsuklambrid, medalid, medaljonid, ripatsid, riidekaunistused, ristid; kellad ja kronomeetrid; juveeltooted; juveeltoodete karbid ja kellakarbid; vääriskivid,
pärlid ja väärismetallid ning nende imitatsioonid; ehiskividega juveeltooted; ehisnõelad; ehted (juveeltooted); moeehted; isiklikud juveeltooted; käe

-

ja

jalavõrud; randmeehted; kaelakeed; sõrmused; kõrvaehted (juveeltooted); kõrvarõngad; mansetinööbid ja lipsuklambrid; medalid; medaljonid; ripatsid
(ehted); riidekaunistused (juveeltooted); ristid (juveeltooted); väärismetallidest valmistatud ehted.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;
demonstreerimine; kaupade ja

teenuste elektrooniline

turundusteenused sotsiaalmeedia vahendusel;

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

jae- ja

hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vahendusel; kaupade

esitlemine, sh kaugmüügi teostamiseks; turunduskampaaniad; tooteturundusteenused;

reklaami- ja

püsikliendi-, ergutus- või kampaaniaprogrammidejuhtimine.

M
201701011
18.10.2017

(540)

(731)

Taotleja: Phenomenon Agents Limited
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams

Cay 11,

Road Town, VGIIIO Tortola, VG

(740) Esindaja: Urmas Kauler

(511)11-2017Klass
konserviavajad;
kohviveskid,

v.a

7:

elektromehaanilised

elektrilised

joogivalmistusmasinad;

vaibapuhastusseadmed;

elektrilised

käsiveskid; nõudepesumasinad; elektrilised

olmelised

elektrikannmikserid;

leivalõikurid;

vaipade šampooniga pesemise masinad ja seadmed;

toidumikserid;

elektromehaanilised

elektrilised

purgiavajad,

tsentraaltolmuimejaseadmestik;

toiduvalmistusmasinad;

elektrilised

puuviljapressid

(olmelised); köögiviljariivmasinad; olmelised elektrilised jahvatid/purustid; elektrilised mahlapressid; elektrilised noad, lõikurid; lihapeenestid (masinad);
hakklihamasinad;

koorimismasinad;

õmblusmasinad;

tolmuimejad;

tolmuimejate

kotid;

tolmuimejate

voolikud;

pesumasinad;

pesukalandrid;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

elektrilised

elektrigeneraatorid;

6/2018

tööriistad,

sh

19

elektrilised

drellid,

juhtmeta drellid, juhtmeta

drell-kruvikeerajad,

elektrilised

ketassaed,

elektrilised

nurklihvijad, elektrilised nurkpoleerijad ja elektrilised juhtmeta kruvikeerajad.
Klass 11: kliimaseadmed; õhujahutid; õhudesodoreerseadmed; õhukuivatid; õhufiltrimisseadmed; õhusoojendid, õhueelsoojendid, elektrilised
õhuioniseerimisaparaadid; õhupuhastusseadmed ja -masinad; õhusterilisaatorid;

soojendusseadmed;

aurutoomisseadmed

toiduvalmistamiseks; elektrilised

survekeetjad; pagariahjud; barbeque-ahjud; vannisoojendid; kuumaõhuvannigarnituurid; saunaseadmed; voodisoojendid; joogijahutusaparaadid;
radiaatorid; kirstsügavkülmikud; elektrilised kohvifiltrid; elektrilised kohvimasinad; elektrilised kohviperkolaatorid; kohviröstrid;

jahutusseadmete spiraaltorud; toiduainete kuumtöötlemise seadmed; keedurõngad; toiduainete elektrilised kuumtöötlusnõud;
jahutusseadmed; vedelikujahutusseadmed; veejahutusseadmed; konvektsioonahjud ja ahjud, v.a laboriahjud; elektrilised fritterid;
kuivatusaparaadid ja kuivatusseadmed; elektripliidid; energiasäästlikud valgustid;
veefiltrid; külmutid;

puuviljaröstrid; grillplaadid (köögiseadmed);

elektriventilaatorid

keskkütte-

destilleer-, soojendus- ja
jahutusmasinad ja

niiskuse-eemaldajad;

isiklikuks otstarbeks; kliimaseadmete

filtrid; joogi-

grillid (köögiseadmed); juuksekuivatid; pesuruumide kätekuivatusaparaadid,

käte-

kuivatid; elektrilised lutipudelisoojendid; elektrilised kütteseadmed; soojendusplaadid; olmelised leivaküpsetid; köökide tõmbekapid; kuumutusplaadid;
õhuniisutid; elektrilised jääkastid; jäämasinad ja jääaparaadid; elektrilised veekeetjad; pliidid; valgustuslaternad; elektrilised pesukuivatid; mikrolaineahjud
(toiduvalmistusseadmed);
külmutusmasinad;

generaatorid;

taldrikusoojendajad;

külmkapid; külmkambrid;

auruahjud;

elektrilised

aurutid

teisaldatavad

valgustid,

külmutuskonteinerid;

nagu

taskulambid; elektrilised

külmutusseadmed;

toiduvalmistamiseks;

sterilisaatorid;

survekeetlid, kiirkeetlid; külmutusseadmed

elektrigrillid; aurukeetjad;
ahjud;

ahjukestad;

olmelised

leivaröstrid;

aurugeneraatorid;

elektrilised

ja

auru-

vahvliküpsetajad;

veesoojendid; veepuhastusmasinad ja veepuhastusseadmed; joogiveeautomaadid; elektrilised veinijahutid; elektrilised köögimasinad toiduvalmistamiseks.

201701015
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

20.10.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: oranž, lilla, punane.

(731) Taotleja:

China Dynasty Limited

Room 1307-8 Dominion Centre, 43

(740) Esindaja:
(511)11-2017Klass

–

49 Queens Road Queen East, Wanchai, 0000

Hong Kong,

CN

Mari Must
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; supid; kookospiim, kookospiimajoogid; maapähklipiim; mandlipiim;

riisipiim; puljongikontsentraadid; konservitud seened; köögiviljamahlad toiduvalmistamiseks; köögiviljasalatid; puuviljasalatid; puuviljadest valmistatud

suupisted.
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; maitseained; sojakaste;

marinaadid; konservitud

aiamaitsetaimed (vürtsid); makarontooted, pasta; niitnuudlid; peamiselt makarontoodetest valmistatud külmkuivatatud toidud; peamiselt riisist valmistatud
külmkuivatatud toidud; nuudlitel

Klass 32:

õlu;

põhinevad valmistoidud; riisil põhinevad valmistoidud; riisist

mineraal- ja gaseervesi ning

muud

alkoholivabad

joogivalmistusained.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

M
201701021
20.10.2017

valmistatud

suupisted.

joogid; puuviljajoogid

ja puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

20

(591)
(731)

EESTI

Värvide loetelu: roheline,

Taotleja: Celnat,

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

valge.

s.a.s

213 Avenue Antoine

Lavoisier,

Z.1.43700

Saint-Germain-Laprade, FR

(740) Esindaja: Riina Pärn

(511)11-2017Klass

29: liha ja lihaekstraktid, kala,

linnuliha, ulukiliha, konservitud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;

lihast, kalast,

linnulihast, ulukilihast valmistatud (või keedetud, praetud, küpsetatud) toidud; töödeldud, konservitud, kuivatatud ning keedetud, praetud, küpsetatud
seened

puuviljad,

ja köögiviljad; tarretised, keedised, kompotid; köögiviljamahlad toiduvalmistamiseks; köögiviljapihvid; munad, piim ja piimatooted;

toiduõlid ja toidurasvad; õietolm toiduainena;

köögiviljadest

valmistatud köögiviljapiimad

mahepõllumajandusest või

on

Klass 30: kohv,

valmistatud

töödeldud söödavad

(joogid);

merevetikad; supid; eelnimetatud toodete baasil valmistatud toidud; teraviljadest või
kuivatatud

maapähklipiim,

puuviljade

piim,

kaunviljade

kõik

piim;

need

tooted

pärinevad

mahepõllundussaadustest.

suhkur, kohvi aseained; jäätised; šokolaaditooted ja kompvekid; piparkoogid; leib, sai, brioche'd (Prantsuse

tee, kakao,

nupsusaiad), kondiitritooted ja maiustused, biskviidid, küpsised, kuivikud, koogid, keeksid, tordid, magustoidud, kõik need tooted

on

looduslikud ja/või

kaetud

ja/või täidetud ja/või maitsestatud; mesi, melassisiirup; pärm, kergituspulber; jahutusjää; riis; riisi, tapiokk, saago baasil valmistatud (või keedetud,
praetud, küpsetatud) toidud; teraviljajahud, köögiviljajahu ja kaunviljajahu, teraviljasaadused, toidutärklis; eelvalmistatud teraviljad; hommikusöögi-ja
pudruteraviljad ning tangud;
lihapirukate, pirukate

kuivatatud

baasil valmistatud

teraviljahelbed, kuskuss,

manna,

mis tahes

kujul pastatooted (makarontooted), pasta (makarontoodete), pitsade,

(või keedetud, praetud, küpsetatud) toidud; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed,

vetikad

(maitseained), sojapõhised

maitseained, seesamipõhised maitseained, nisupõhised maitseained; tomatikastmed; vürtsid; eelnimetatud toodete baasil valmistatud toidud; kõik need
tooted pärinevad mahepõllumajandusest või

on

valmistatud mahepõllundussaadustest.

Klass 31: valmistamata või töötlemata

põllumajandus-, aia- ja

metsasaadused; värsked

puu- ja köögiviljad;

töötlemata seemned,

seemned

istutamiseks, looduslikud taimed ja lilled; loomade sööt; linnased; töötlemata teraviljad; põõsad; taimed; puud (taimed); värsked tsitrusviljad; kõik need
tooted

on

mahepõllundusest või

on

valmistatud mahepõllundussaadustest.

KIaSS 32: teraviljadest või köögiviljadest valmistatud mahlad; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; kõik need tooted
valmistatud

on

mahepõllundusest või

on

mahepõllundussaadustest.

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201701055
M
02.11.2017

kuup

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: tumepunane, tumehall,

Taotleja:

valge.

EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIT

Kesklinna linnaosa, Kiriku tn 6, 10130 Tallinn,

(740) Esindaja:

Raivo Matsoo

(511)11-2017Klass

9: elektroonilised

allalaaditavad

Harju maakond,

publikatsioonid;

lokaalses

EE

avaldatavad

ja globaalses arvutivõrgus

elektroonilised

allalaaditavad

väljaanded, sh elektroonilised ajalehed ja ajakirjad; internetiportaali moodustav tarkvara.
Klass 16: trükised, sh ajalehed, ajakirjad, almanahhid, brošüürid, infolehed,

raamatud, käsiraamatud,

kataloogid; jooginõude paberalused;

kaaned ja ümbrised (kantseleitarbed); kalendrid; kantseleitarbed (v.a mööbel); kirjatarbed; leheküljehoidjad; märkmikud, märkmeplokid.

Klass 35: reklaam, sh reklaamtekstide kirjutamine ja avaldamine, reklaammaterjalide väljatöötamine ja kujundamine, k.a globaalse arvutivõrgu
kaudu

loetavates

kaubandus-

elektroonsetes

ajalehtedes ja ajakirjades,

ja ärikontaktiinfo pakkumine;

kaupade

reklaamfilmide

produtseerimine, reklaammaterjalide levitamine, reklaamiagentuuriteenused;

jaemüügi reklaam meediakanalites;

haldamine; reklaamiaja rentimine massiteabevahendites; reklaamipindade

rent

pakkumine kaupade ja teenuste ostjatele ning müüjatele; majandusprognoosid;
efektiivsuse ekspertiisid; äritegevuse hindamine; ärialased konsultatsiooniteenused;
veebilehekülgedel;
konsultatsioonid;

ärijuhtimisabi;

äriteave

personalijuhtimisalased konsultatsioonid;
kolmandate

poolte jaoks;

Klass 36:
finantsjuhtimine;
kindlustusteave;

klientide

äriline

tööjõu värbamine;

nõustamine

ettevõtete

finantsilised

finantskonsultatsioonid;
võlanõustamisteenused;

äri- või

meediakanalites; püsikliendiprogrammide

turu-uuringud;

hotellide

ärialased küsitlused,

(klientide

nõustamise

ärialane

päringud;

keskus);

juhtimine; äri auditeerimine; äri
uuringud; äriinfo pakkumine

ärialased

äritegevuse

juhtimise ja

korraldamise

reklaamnäituste korraldamine;

läbirääkimised

ja äritehingute

sõlmimine

eesmärgil; näidiste (proovide) levitamine; oksjonid.

likvideerimisteenused;

finantsteave;

reklaam

potentsiaalsete erainvestorite ja rahastamist vajavate ettevõtjate kokkuviimiseks;

kaubandus- ja

messide korraldamine äri või reklaami

kinnisvara haldamine, kinnisvara

Klass

ja

äritegevuse siirdeteenused; ärivahendusteenused

teenuste

(reklaamitahvlid); reklaammaterjali üürimine; veebipõhise müügikeskkonna

finantsanalüüsid,

fondiinvesteeringud;

ametiruumide

rentimine

rahandusanalüüsid;

kindlustusteenused;

ühiskasutuseks;

äri- või

rahandushinnangud,

kindlustuskonsultatsioonid;
ametiruumide

rentimine,

fiskaalhinnangud;

kindlustusvahendus;

üürimine

(kinnisvara);

juhtimine; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvaraagentuuriteenused, sh kinnisvaramaaklerlus.

38: juurdepääsu pakkumine andmebaasidele; uudisteagentuuri teenused; konverentssideteenused;

videokonverentsiteenused.

Klass 39: kaupade kohaletoimetamine; ladude rentimine; huvireiside korraldamine.
Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus;

spordi- ja kultuuritegevus; õpitubade,

seminaride, kollokviumide, konverentside, sümpoosionide ja

kongresside korraldamine ja läbiviimine; erialane ümberõpe; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektron väljaannete pakkumine
arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; raamatute kirjastamine, avaldamine; tekstide toimetamine (v.a reklaamtekstid); tekstide, v.a reklaamtekstide kirjastamine,
avaldamine;

uudistereporterite teenused; haridus- või

meelelahutusvõistluste korraldamine;

kultuuri- ja

haridusnäituste

korraldamine; kutsenõustamine

(haridus- või koolitusnõuanded); puhkelaagriteenused (meelelahutus); klubiteenused (meelelahustus või haridus); ööklubiteenused (meelelahutus).
Klass 43:

toitlustusteenused;

tähtajaline

majutus;

koosolekuruumide

tähtajaline

üürimine,

rentimine;

hotelliteenused;

külalismajateenused; puhkelaagriteenused (majutus ja toitlustamine); restoraniteenused; selverestoraniteenused; kohvikuteenused;

motelliteenused;

selvekohvikuteenused.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

21

6/2018

201701062
M
03.11.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: hall, helehall, valge, must, punane, helepunane, tumepunane, kuldne, pruun, beež.
"Grand

(731) Taotleja:

Candy"

LLC

31 Masis str., 0061 Yerevan, AM

(740) Esindaja: Villu Pavelts

(511) 11-2017 Klass
toidumaitseained,
sideained;

30:

v.a

toiduaroomi- ja -lõhnaained;

merevesi toiduvalmistamiseks;

toidupaksendusained; juuretis, pärm;
saiakesed;

koogimaitseained,

eeterlikud õlid; tähtaniis; vanilliin

maapähkli-,

arahhisemaiustused;

kakaotooted; kulinaarne viinakivi;

lagrits (kondiitritoode);

vetikad (maitseained);

kohvi

v.a

eeterlikud õlid; joogimaitseained,

v.a

eeterlikud õlid; kohvimaitseained;

(vanilli aseaine); vanill (maitseaine); vahvlid; looduslikud magusained; vorsti sideained; jäätise
nelk (vürts); koogiglasuur;

toiduglükoos; sinep; kulinaarsed gluteenilisandid; pärm;

aseained; taimsed kohvi aseained; salatikastmed; jõulupuu kaunistamiseks mõeldud maiustused; koogid;
mandlimaiustused; pasta

viinakivi toidu valmistamiseks;

piparmündimaiustused; kompvekid,

(makarontooted); tainas;

kappar (maitseaine);

sh karamellid;

ingver (vürts);

karamellid

(kommid);

šokolaadikompvekid; kaneel

külmutatud

karri

jogurt (maiustus); kakao;

(vürts); ketšup (kaste); toidugluteen;

(vürts); kohv; röstimata kohv;

toidutärklis;

kreekerid; kurkum toiduvalmistamiseks; jahutusjää; looduslik jää või tehisjää; jäätised; kompvekid; majonees; maltoos; marinaadid; mesi; 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);

küpsetuspulber;
koogipulber;
linaseemned

pralineed;

puuvilja-coulis

pesto

maitseained;

(kaste); küpsised;
olmelised

kuivküpsised;

lihapehmendid;

(kaste); närimiskumm; töödeldud

maitsestamiseks;

melass;

pirukad;

lihakastmed;

teraviljasaadused

köögi-või

pumatikompvekid

jahvatatud kujul;

taruvaik,

(kondiitritooted); jäätisepulbrid;
proopolis;

piparkoogid;

vürtsid;

puuviljadest maitsekastmed; nisuidud inimtoiduks; suhkur; aniis; kulinaarsed

koogitainas; kondiitritooted; söögisooda, naatriumvesinikkarbonaat küpsetamiseks; linnased inimtoiduks;
(mahlajäätised); glasuur singile; sojakaste; tomatikaste; kastmed (maitseained); maitseained,

toiduainete konservimise sool; keedusool; sellerisool; sorbetid

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

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

v.a

ingveriga maitsestatud Hiina apelsinikoorekeedis (maitsekaste); safran

eeterlikud essentsid ja õlid.

201701068
M
03.11.2017

22

(591)
(731)

EESTI

Värvide loetelu: hall,

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

must, kollane, tumekollane, oranž, tumeoranž, punane, beež.

valge,

"GRAND CANDY" LLC

Taotleja:

31 Masis str., 0061 Yerevan, AM

(740) Esindaja: Villu Pavelts

(511)11-2017Klass
toidumaitseained,
sideained;

30:

v.a

merevesi

toiduaroomi-ja -lõhnaained; koogimaitseained,

eeterlikud õlid; tähtaniis; vanilliin
toiduvalmistamiseks;

vetikad

toidupaksendusained; juuretis, pärm; kohvi
saiakesed;

maapähkli-,

arahhisemaiustused;

v.a

eeterlikud

õlid; joogimaitseained,

v.a

eeterlikud

õlid; kohvimaitseained;

(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 kaunistamiseks mõeldud maiustused; koogid;
tainas; ingver (vürts); külmutatud jogurt (maiustus); kakao;

mandlimaiustused; pasta (makarontooted);

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

lagrits (kondiitritoode); piparmündimaiustused; kompvekid,

sh karamellid;

šokolaadikompvekid;

kaneel

kreekerid; kurkum toiduvalmistamiseks; jahutusjää; looduslik jää või tehisjää; jäätised; kompvekid;

toitepiim; jäätis; jahu; nisujahu;
kakaojoogid; teejoogid;
nelkpipar;

dessertvahud

(maiustused); šokolaadivahud;

šokolaadi-piimajoogid;

piprad (maitseained);

šokolaadijoogid; leotised,

(kaste); küpsised;

pesto

olmelised

küpsetuspulber; pralineed; maitseained;

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

maitsestamiseks;

melass;

v.a

kuivküpsised;

münt kondiitritoodetele;

(vürts); kohv;

töödeldud

mesilasema

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

lihakastmed;

pumatikompvekid

köögi-või puuviljadest maitsekastmed;

kondiitritooted;

toidutärklis;

kakao-piimajoogid; kohvi-piimajoogid; kohvijoogid;

lihapehmendid; teraviljasaadused jahvatatud kujul; taruvaik,

koogitainas;

röstimata kohv;

majonees; maltoos; marinaadid; mesi;

söögisooda,

nisuidud

naatriumvesinikkarbonaat

(kondiitritooted); jäätisepulbrid;

proopolis; piparkoogid; vürtsid;

inimtoiduks; suhkur; aniis; kulinaarsed

küpsetamiseks;

linnased

inimtoiduks;

toiduainete konservimise sool; keedusool; selleri sool; 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 kuup

v.a

ingveriga

eeterlikud essentsid

ja

maitsestatud Hiina

apelsinikoorekeedis (maitsekaste);

safran

õli.

201701072
M

nr

07.11.2017

(540)

KOLCK
(731)

Taotleja:

Anu

Koppel

Haabersti linnaosa, Pakase tn 47, 10618 Tallinn,

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Sirje Kahu

(511)11-2017Klass

32: õlu;

mineraal-ja

gaseervesi;

alkoholivabad

joogid; alkoholivaba siider; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; smuutid; joogisiirupid;

limonaadisiirupid; joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid,

v.a

õlu; mõdu.

Klass 40: õllepruulimine; siidri valmistamine (teenusena); veini valmistamine (teenusena); alkoholi destilleerimise teenused.

Klass 43:

toitlustusteenused; kohvikud; restoranid; toitlustusteenindus (catering); tähtajaline majutus; külalismajateenused;

teenused (majutus); hotellid; ruumide üürimine, rentimine.

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201701073
M
07.11.2017

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine,

valge.

puhkelaagri-

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

23

Rain Arro

(731) Taotleja:

Haabersti linnaosa,

(511)11-2017Klass

30:

tee

Õismäe

tee

56-33, 13512 Tallinn, Harju maakond, EE

ja teejoogid; kummelijoogid; jäätee; taimetee; vürtsid;

kohvijoogid; kohvi-piimajoogid; lagritsamaiustused; jõulupuumaiustused; kõik

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

maiustused

eelnimetatud tooted

on

röstimata

ja kondiitritooted;

roheline

kohv; kohv;

mahesertifitseeritud.

M
201701085
13.11.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, valge.
(731)

Taotleja: Rain

Arro

Haabersti linnaosa,

(511) 11-2017 Klass 30: tee ja

Õismäe

tee

56-33, 13512 Tallinn, Harju maakond, EE

teejoogid; kummelijoogid; jäätee; taimetee; vürtsid; maiustused ja kondiitritooted; kõik eelnimetatud tooted

on

mahe-

sertifitseeritud.

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

M
201701090

nr

14.11.2017

(540)

(731)

Taotleja: Furcella OÜ
Kesklinna linnaosa, Kanali tee 6,

10112 Tallinn,

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Raivo Koitel

(511) 11-2017 Klass
kehahoolduses
kosmeetilised

3: parfümeeriatooted; tualettpreparaadid;

kasutatavad

kreemid

näoveed; habemeajamiseelsed ja

suuhügieenivahendid;

kosmeetilised

puhastus- ja iluhooldustooted kehale;

kosmeetikavahendid;

-järgsed

ravitoimeta näoveed; ravitoimeta

massaažigeelid,

v.a

meditsiinilised;

juukseveed;

massaažiõlid;

kosmeetiliste ainetega immutatud salvrätid; ravitoimeta tualett-tarbed; kosmeetikavahenditega

tarbeks;

seebid ja

kosmeetikas

nahahooldusvahendid; kosmeetikas ja

(v.a meditsiinilised); vananemisvastased kreemid; kortsudevastased kreemid;

kasutatavad

geelid; kosmeetilised vannipreparaadid;

ravitoimeta

kosmeetilised

ravitoimeta

kosmeetikavahendid;

hambapuhastusained; hambapastad;

salvid;

kosmeetilised

immutatud

lapid;

immutatud paberkäterätikud; kosmeetikavahendid isiklikuks

šampoonid;

juuksehooldus- ja -töötlusvahendid;

parfüümid

ja

lõhnaained; eeterlikud õlid; juuste ja peanaha kosmeetilised hooldusained; peanahakreemid ja -hooldusvahendid (v.a meditsiinilised).
KIaSS 5: toidulisandid; kosmeetilise toimega toidulisandid; raviotstarbelised kosmeetikatooted;
preparaadid; vitamiinipreparaadid; habemeajamiseelsed ja

-järgsed

meditsiinilised

ravitoimega näoveed; meditsiinilised vannipreparaadid.

dieetained; stomatoloogilised

24

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

201701117
M
20.11.2017

(540)

bitstorage
(731)

Taotleja: LINXSTEC OÜ
Värvi tn 5, 10621 Tallinn, EE

GÜNTER

POLLER

Siidisaba tn 13/3, 11311 Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

42:arvutialased tehnoloogilised teenused;

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

IT-turvalisuse, -kaitse ja -taastamise teenused; IT-teenused.

201701120
M

nr

21.11.2017

(540)

(731) Taotleja: OÜ
Papiniidu

(511)11-2017Klass

Boss

Trading

5, 80010 Pärnu linn, Pärnu maakond, EE
29:

kuivatatud

pähklid; kõik eelnimetatud tooted

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

on

köögiviljad;

moosid, keedised,

džemmid; puuviljalaastud,

puuviljakrõpsud; puuviljamöss, viljaliha;

töödeldud

mahetooted.

M
201701123
21.11.2017

(540)

WALMARK TERVISE-INDEX
(731)

Taotleja:

Walmark

Oldřichovice

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

44,

a.s.

739 61

Třinec,

41:

tervise-ja heaolukoolitus;

toitumisalaste haridus-, koolitusteenuste

koolitusteenused; meditsiiniajakirjade,

Klass 44:
informatsiooni
seoses

CZ

Kaie Puur

pakkumine;

-raamatute

tervisenõustamis- ja

pakkumine

farmaatsiatoodetega;

ja

tervisealased

haridusteenused;

tervisealase hariduse
-käsiraamatute

infoteenused;

koolituse

pakkumine on-line;

pakkumine

tervishoiu

toitumisalase hariduse

kaalujälgimise,

toitumise

alal;

tervise-ja

farmaatsiaalased

kirjastamine.

tervishoiualased

nõustamisteenused;

tervisealased

interneti teel; farmaatsiakonsultatsioonid; farmaatsiaalane nõustamisteenus; interneti teel
nõustamisteenused

ja

pakkumine on-line;

toitumise

ja dieediga seonduvalt;

toitumisalane

konsultatsiooniteenused;

pakutavad

juhendamine.

tervisealase

nõustamis- ja infoteenused

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

6/2018

25

201701124
M
21.11.2017

(540)

Taotleja: Walmark

(731)

a.s.

Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, CZ

(740) Esindaja: Kaie Puur

(511) 11-2017 Klass
toitumisalaste

41:

haridus-,

tervise- ja

tervisealased

heaolukoolitus;

koolituse

haridusteenused;

on-line;

koolitusteenuste pakkumine; tervisealase hariduse pakkumine

pakkumine

tervishoiu

toitumise

ja

toitumisalase hariduse pakkumine

-raamatute ja -käsiraamatute kirjastamine.
tervisenõustamis- ja infoteenused; tervishoiualased nõustamisteenused;

tervise- ja

alal;

on-line;

farmaatsiaalased

koolitusteenused; meditsiiniajakirjade,
Klass 44:

tervisealased

seoses

farmaatsiatoodetega; nõustamisteenused kaalujälgimise,

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

toitumise

ja dieediga seonduvalt;

toitumisalane

tervisealase

konsultatsiooniteenused;

informatsiooni pakkumine interneti teel; farmaatsiakonsultatsioonid; farmaatsiaalane nõustamisteenus; interneti teel pakutavad

nõustamis- ja infoteenused

juhendamine.

M
201701125
21.11.2017

(540)

PÄIKESEKUDUMID
(731) Taotleja: MTÜ
(740) Esindaja:
(511)11-2017 Klass
kootud

peakatted;

Päikesekudumid

75401 Kiili

6,

Metsa tn

vald, Harju maakond,

25: rõivad, peakatted, jalatsid; kootud rõivad; kampsunid; vestid; kostüümid; seelikud; püksid; mantlid; jakid; sviitrid; kootud

mütsid; kootud

rahvarõivad; kootud sussid; kootud

aluspesu;

ettevõtetele

kootud

ujumistrikood;

kootud

rannarõivad; kootud spordirõivad; kootud peapaelad;

(kaupade

kudumistarvikute
teenuste

ja

kudumismasinate

hanketeenused

imporditeenused;

kudumismasinate

kaubandus- ja

demonstreerimine; kudumismasinate, kudumistarvikute ja kudumislõngade

jae- ja

reklaamnäituste

ja kudumislõngade reklaam;

ostmine);

kudumislõngade
kudumite

hulgimüügiteenused,

müügikampaaniad ja

korraldamine;

demonstreerimine äri

reklaam teenusena; kudumismasinate

levitamine;

kudumismasinate kaubandusteabe

veebikeskkonnas

sealhulgas

meediakanalites; kudumismasinate kudumise

(proovide)

kootud

vööd; kootud

imikusussid.

Klass 35: kudumismasinate,
tegelevatele

EE

Reet Maasikamäe

masinkudumiskoolituste

reklaami

kolmandatele

või reklaami

alased

jae- ja

isikutele;

teistele

posti

teel

teenused; kudumismasinate,

kudumismasinate

eesmärgil; kudumismasinate,
ja

või

impordi- ja

selle

õpetamisega

eksporditeenused;
kudumistarvikute

ja

hulgimüügiteenused kauplustes ja veebikeskkonnas;

oksjonid, enampakkumised; kudumismasinate,
levitamine

masinkudumise

kudumislõngade

veebikeskkonnas;

jaemüügi

reklaam,

kudumistarvikute

kudumistarvikute

käsitööalaste,

sealhulgas

ja kudumislõngade

ja kudumislõngade

sealhulgas

näidiste

masinkudumisalaste

reklaamfilmide produtseerimine ja levitamine; käsitööalaste, sealhulgas masinkudumisalaste reklaamtekstide kirjutamine ja publitseerimine; veebipõhise

müügikeskkonna pakkumine käsitöökaupade ja -teenuste ostjatele ja müüjatele; käsitöölaatade,
konsultatsiooniteenused käsitööhuvilistele; ärialased küsitlused, päringud käsitöökaupade ja
masinkudumismasinate äriinfo, -teave;

Klass 41:
korraldamine

ja

müügilettide üürimine; kaubandus-ja

koolitusteenused;

koolitusteabe

pakkumine;

läbiviimine (koolitus); masinkudumise

ärikontaktide

koolituskursuste

ja

hooldustähiste tundmise

koolitus;

pakkumine

korraldamine;

käsitööhuvilistele.
käsitööalaste

õpitubade,

kursuste

seminaride

ja

individuaal- ja grupikoolitus algajatele

meistritele; kudumismasina individuaalkoolitus algajatele ja edasijõudnutele; koolitus
hooldamise

-näituste korraldamine äri või reklaami eesmärgil; ärialased
-teenuste turu kohta; käsitööteenuste ärialased uuringud;

kudumise

ja edasijõudnutele; masinkudumise individuaalkoolitus
kudumislõngadest ja kudumislõngade koostisest; kootud rõivaste

(varrastel kudumise), heegeldamise,

tikkimise

ja

õmblemise

väljaõppe- ja

koolituskursuste

pakkumine ja läbiviimine; kudumise, heegeldamise, tikkimise ja õmblemise õpitubade korraldamine ja läbiviimine; masinkudumise praktiline väljaõpe,
treening;

käsitööalased

õppefilmide näitamine;
demonstratsioonid;

sealhulgas

veebis.

kaugõppekursused,

sealhulgas

käsitöönäituste korraldamine

elektronraamatute, ajakirjade

veebis;

käsitöötundide

pakkumine

väljaõppe eesmärgil; õppe eesmärgil

veebis;

õppematerjalide

korraldatavad

ja juhendmaterjalide kirjastamine arvutivõrgus; trükiste,

laenutus;

õppefilmide

käsitööde, käsitöötarvikute ja
väljaarvatud

reklaamtekstide

tootmine;

-materjalide
avaldamine,

26

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

201701132
M
22.11.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, lilla.
(731) Taotleja: OÜ Lumen Erakliinik
Haabneeme alevik, Randvere tee 11, 74001 Viimsi vald,

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Raivo Koitel

(5 11)11-2017 Klass

10: tehishambad; hambaproteesid ja

-kroonid;

lõualuusse siirdatavad

hambaimplantaadid;

proteesid; kunsthambatihvtid;

stomato-

loogilised hambakaitsmed; hambaraviotstarbelised proteesimisinstrumendid; stomatoloogiliste proteeside osad.
Klass 41: haridus, väljaõpe, seminarid.
Klass 44:

hambaraviteenused;

hambaproteeside paigaldamine;

hammaste

ja

suu

hügieeni teenused; hambaravi- ja suuhügieenialased

konsultatsioonid; iluhooldusteenused; meditsiinilised iluhooldusteenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701146
24.11.2017

(540)

(731)

KESKO

Taotleja:

SENUKAI

LITHUANIA,

UAB

Islandijos pl. 328, LT-51500 Kaunas, LT
(740) Esindaja: Kaie Puur

(511)11-2017Klass

2: puiduimmutusõlid; lakkvärvid; puidupeitsid; värvid; šellak; lakid; puiduvärvid; värvivedeldid; lakivedeldid.

KIaSS 3: pesupehmendusained;

seep; riidevärvi ergastav seep;

pesuvalgendi; puhastusained.

Klass 4: petrooleum.

Klass 6: metallist tühjad tööriistakarbid; metallist tühjad tööriistakastid.
Klass 7:
elektrilised

tolmuimejad; hakklihamasinad;

naelatõmbajad;

mehaaniliste tööriistade

olmelised

elektrikannmikserid; pesumasinad;

voolikute

mehaanilised

hasplid; elektrikruvikeerajad;

käepidemed.

elektrilised; viilid (tööriistad); liimeistrid; tapipeitlid; höövliterad; tööriistavööd
(käsi-tööriistad); kruvikeerajad,
(käsi-tööriistad); traaditangid; puitvasarad (käsi-tööriistad); höövlid; lõikeriistad (käsi-tööriistad); saed (käsitööriistad); jõhvsaed; saelehed (käsi-tööriistade osad); saehoidlid, -raamid; kiviraiduri vasarad; neetimishaamrid (käsi-tööriistad); haamrid (käsi-tööriistad);
käsitsi käitatavad käsi-tööriistad; näpitsad; küünetangid; löökterad (käsi-tööriistade osad); kruustangid; keermepuurihoidiku pikendid; keermepuurid (käsiKlass 8:

(hoidevööd);

lõikuriterad

v.a

meislid, peitlid; lõikelatid

tööriistad); keermelõikurid, klupid,
käsitsi

käitatavad

naelatõmbajad;

keermestusvardad

(käsi-tööriistad); käristipuurid (käsi-tööriistad);

naelatangid (käsi-tööriistad); naelatornid;

naasklid;

mutrivõtmed

(käsi-tööriistad); keermepuurihoidikud;

insektitsiidipulverisaatorid (käsi-tööriistad); käsitsi käitatavad

aiatööriistad; käepidemed käsitsi käitavatele tööriistadele.
Klass 9:

elektri akud;

galvaanielemendid;

elektrilised

Klass

elektripatareid; loodid; pistikud, pistikupesad jm ühendused (elektrilised ühendused);

galvaanilised patareid;

valgusregulaatorid.

11: mikrolaineahjud (toiduvalmistusseadmed); külmutid, külmikud, külmutusseadmed; külmkapid; elektrilised vahvliküpsetajad, vahvli-

rauad; elektrikannud; pliidid; torujuhtmekraanid, torujuhtmeventiilid, torukraanid, toruventiilid; veejaotusseadmed; sanitaarseadmete veetorud; veeklosetid;
dušid; ventiilid (kraanid); dušikabiinid; termostaatilised klapid (kütteseadmete osad); elektrilambid (valgustid); lambid (valgustid);
Klass

16:

maalrirullid;

isekleepuvad ribad,

teibid

kantseleis

või

majapidamises kasutamiseks; kleeplindid

elektripirnid.

kantseleis

või

majapidamises

kasutamiseks; kantselei- või majapidamisliimid, -kleebid.
Klass

17: kleepribad, teibid,

Klass 19: seinakatted,

v.a

kantselei-, meditsiini-ja kodutarbed; paindtorud, voolikud,

-vooderdised,

Klass 20: kruustangilauad,

v.a

v.a

metallist (ehitusmaterjal); veetorud,

v.a

v.a

metallist.

metallist; jäigad ehitustorud,

v.a

metallist.

metallist; riidepuud; aknarulood siseruumides kasutamiseks (mööbel); rullrulood siseruumides kasutamiseks.

Klass 21: pesukuivatusrestid; majapidamiskindad; aiatöökindad; vihmutusvooliku otsakud; mopiväänajad ämbritele; panged, ämbrid; harjad;
luuad;

mopid; puhastuspadjakesed; pabersalvrätijaoturid; seebikarbid; tualetiharjad; tualettpaberijaoturid;

tualettpaberihoidlid; vahvliküpsetajad, vahvlirauad,

v.a

elektrilised; sööginõude alusmatid,

v.a

seebijaoturid;

seebialused; käterätihoidikud;

paberist või tekstiilist; sööginõude vinüülist alusmatid.

Klass 22: toorlina.
Klass 24: vooditekid; voodipesu; voodikatted ja -riided; sohvapatjade katted; padjapüürid;
riidest käterätid; riidest näo(kuivatus)rätid; voodikatted,
lauakatted,

v.a

paberist; pikad

kitsad

linikud,

v.a

lapitekid (voodikatted);

paberist;

tekstiilist

pikad

tekstiilist või

kitsad linikud;

linad, voodilinad (tekstiil); reisivaibad,

plastist vannikardinad; sööginõude

lauakatted,

v.a

paberist;

tekstiilist

saanitekid;

tekstiilist alusmatid;

lauasalvrätikud, servjetid;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

laudlinad,

v.a

6/2018

27

paberist.

Klass 27: seinakatted,

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

v.a

tekstiilist; vannitoamatid; põrandakatted; libisemisvastased matid.

M
201701157
26.11.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

sinine, must.
NÕLV

Taotleja:

EVERT

Liivamäe

tn

(511)11-2017Klass

9:

(731)

arvutiprogrammid;

programmid;

8,

10113

Tallinn, Harju maakond,

internetist allalaaditav

tarkvara; arvutiprogrammid (allalaaditav tarkvara); allalaaditavad arvutitarkvararakendused; salvestatud

digitaalselt salvestatud arvutiprogrammid;

arvutite andmebaasid;

EE

allalaaditavad

salvestatud või

mobiilirakendused

allalaaditavad

andmete haldamiseks;

arvutitarkvaraplatvormid; arvutitarkvara;

arvutitarkvaraarvuti-

andmeotsingu arvutitarkvara; arvutiprogrammid;

rakendustarkvara mobiiltelefonidele; arvutitarkvara andmete töötlemiseks; arvutitarkvara andmete otsimiseks.

Klass 35:

kontori teenused;

info

kogumine

arvuti

andmebaasidesse

info

ja

süstematiseerimine

arvuti

andmebaasides;

arvutipõhine

dokumendihaldus; andmete kogumine arvutiandmebaasidesse; andmekogude haldamine ja koostamine arvuti abil; äriinfo pakkumine veebilehekülgedel;

andmeotsing

arvutifailides kolmandatele isikutele; reklaam;

Klass
kujundamine

42: interneti

teenusena

ärijuhtimine.

otsimootorite loomine; hostimine

(infotehnoloogiateenused);

ja pilveteenused (SaaS) ning

arvutiprogrammide

koostamine;

tarkvara rent;

arvutisüsteemide

veebisaidipõhiste teaberegistrite

analüüs; pilvandmetöötlus;

loomine

ja

arvutiriistvara- ja

arvutitarkvarakonsultatsioonid; arvutiriistvara ja -tarkvaraga seotud tehniline nõustamine.
Klass 45:

andmebaaside

litsentsimine

(juriidilised teenused);

arvutitarkvara litsentsimine

(juriidilised teenused); juriidiliste

dokumentide

koostamise teenused; kohtuprotsessidega seotud teenused; juriidilised teenused.

201701164
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

28.11.2017

(540)

(731)

Taotleja: OÜ Lydia Hotell
Tartu linn, Ülikooli tn 14, 51003 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(740) Esindaja: Anneli Kapp

(511)11-2017Klass

43:

toitlustusteenused;

toitlustusteenindus;

restoraniteenused;

baariteenused;

kohvikuteenused;

toiduskulptuuride tegemine; toiduvalmistusseadmete rent; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

201701167
M
28.11.2017

selverestoraniteenused;

28

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

Xi'an Cool chat

(731) Taotleja:

Rm 108, 1/F,

Ltd.
Xixian

Building No. 15, Xibuyungu, Fengxi Xincheng,

new

Area, Shanxi Prov, CN

Kaie Puur

(740) Esindaja:
(511)11-2017Klass

Intelligent Technology Co.,

6/2018

9:

DNA-kiibid;

fotokaamerad,

fotoaparaadid;

telerid; keskprotsessorid, protsessorid; nutitelefonid; allalaaditavad

arvutitarkvara-

rakendused; refraktorid; kiibid, pooljuhtkristallid (integraallülitused); prillid; elektripatareid.
Klass 35: välisreklaam; telereklaam; arvutivõrgureklaam; teiste omanike kaupade ja
pakkumine

veebilehekülgedel;

teenused;

impordi-ekspordiagentuuride

teenuste

müügikampaaniad,

litsentsimise korraldamine ärieesmärgil; äriinfo

-reklaam

tööhõivekontoriteenused;

teenusena;

info

süstematiseerimine arvuti andmebaasides; sponsorite otsimine.

Klass 36:

kindlustusvahendus;

kinnisvaramaaklerlus;

tagatislaenud

rahavahetus;

(finantstehingud);

heategevuskorjandused; korjanduste korraldamine,

elektroonilised

fidutsiaarteenused,

rahaülekanded;

antiikesemete

interneti-pangandus;

usaldusisikuteenused,

usaldusteenused;

hindamine;

heategevusfondide

korjandused,

läbiviimine.

Klass 38: uudisteagentuuriteenused; sõnumiedastus; side mobiiltelefonide vahendusel; kompuuterside, arvutiside; info- ja pildiedastus arvuti
abil;

elektroonilise

interneti

jututubade

teadetetahvli
teenuse

teenused

(BBS-teenused) (telekommunikatsiooniteenused);

Klass 39: kaupade kohale-, kättetoimetamine; liiklusinfo; paadilaenutus;

pakkide kättetoimetamine;
Klass 41:

kulleriteenused

haridusteenused;

arvutivõrku

ühenduse

pakkumine teenusena;

väärisesemete

turvavedu; õhutransport; autorent;

energia jaotamine;

(sõnumite või kaupade edasitoimetamine); reiside reserveerimine.

õpetamine;

-ajakirjade

kirjastamine arvutivõrgus;
piletimüügiteenused (meelelahutus).
Klass 43:

globaalsesse

raadiosideteenused.

pakkumine; videokonverentsiteenused;

giidiga

haridus- või

meelelahutusvõistluste

ekskursioonide

läbiviimine;

korraldamine;

etenduste

televisioonimeelelahutussaated,

korraldamine;

hotellikohtade

majutusbürooteenused (hotellid, pansionaadid); hotelliteenused; restoraniteenused;

elektronraamatute

tele(visiooni)meelelahutus;

ja

tõlkimine;

reserveerimine, ettetellimine;

kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; baariteenused; koosolekuruumide üürimine, rentimine; vanadekoduteenused;

lastepäevakoduteenused,

päevaste lastesõimede teenused; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701168
28.11.2017

(540)

(731)

Taotleja: Hapsal OÜ
Nõmme küla,

Jaagurahu,

90439

Haapsalu linn,

Lääne maakond, EE

(740) Esindaja: Villu Pavelts

(511)11-2017 Klass

43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus; hotellid, hotellikohtade reserveerimine ja ettetellimine; hotelliteenused;

elamispinna

tähtajaline üürimine; puhkemajade tähtajaline väljaüürimine; külalismajateenused; laagriplatsiteenused; motelliteenused; puhkelaagriteenused (majutus);

tähtajalise majutuse
koosviibimiste

vastuvõtuteenused (saabumiste

toitlustamine

(catering);

ja

teisaldatavate

lahkumiste haldamine);
ehitiste,

koosoleku-, seminari- ning

toolide, laudade,

lauanõude

ja

muu

konverentsiruumide üürimine

toitlustamisega

seonduva

ja rentimine;

üürimine, rentimine ja

laenutus; baarid, kohvikud, sh välikohvikud, pubid, bistrood, restoranid, ööklubid ja -baarid (toitlustamine); toidu kaasamüügi restoranide teenused; toitude

ja jookide valmistamine teenusena; kõigi eelnimetatud teenustega seotud konsultatsiooni-, nõustamis-ja infoteenused.
Klass 44:
tervisekeskused;

meditsiiniteenused;

veterinaariateenused;

alternatiivmeditsiiniteenused;

raviminõuanded,

hügieeni- ja

iluhooldusteenused

farmaatsiakonsultatsioonid;

ravi

inimestele

ja/või

ravimite

ja

loomadele;

valikuga

seotud

arstiabi;

tervishoid;

konsultatsioonid

ja

informatsioon; teraapiateenused, sh aroomiteraapiateenused ja füsioteraapia; meditsiinilise rehabilitatsiooni teenused; taastus- ja järelravi ning taastus- ja
järelravipansionaadid; sanatooriumiteenused; spaateenused; puhkekodud; saunateenused, sh Türgi saunad,

infrapuna- ja aurusaunad; jumestuskunstniku ja
solaariumi teenused; tätoveerimine;

ilusalongid, sh kosmeetika- ja juuksurisalongid; depilatsioon; maniküür ja pediküür; massaaž;
lilleseadeteenused; kõigi eelnimetatud teenustega seotud konsultatsiooni-, nõustamis-ja infoteenused.

stilisti teenused;

EESTI
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(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

6/2018

29

201701170
M
28.11.2017

(540)

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

Company

Fats and Oil

Integrated

Sverdlovskaya oblast,

Works

RU

Kaie Puur

(740) Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

Joint Stock

RU-620085 Ekaterinburg,

29:

ingverikeedis;

puuviljatarretised; ploomirasv

toiduks;

toidurasvad;

võikreem;

margariin;

marmelaad

(keedis);

toiduõlid,

söögiõlid; päevalilleõli toiduks; või; moosid, keedised, džemmid; kompotid.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

201701172
M
29.11.2017

(540)

Marienthali Kliinik
(731) Taotleja:

Marienthali Kliinik OÜ

Kotka tn 12, 11315 Kristiine linnaosa, Tallinn, EE

(511) 11-2017 Klass

44:

meditsiini- ja tervishoiuteenused;

meditsiini-ja tervishoiukliiniku

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

vaimse tervise teenused;

vaimse

tervisega

seotud

teenused; vesiraviga

seotud

tervishoid;

teenused.

M
201701175
29.11.2017

(540)

SKYON
(731) Taotleja:

Esimene arendus OÜ

Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111 Tallinn,

(511)11-2017Klass

36: kindlustus; kinnisvaratehingud;

kinnisvara hindamine

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

Harju maakond,

äri-

ja haldamine; kinnisvarakonsultatsioonid;

ja ametipindade rentimine,

30.11.2017

(540)

Silver Bullet Consult OÜ

Vikerkaare

tn

32, 51006

Tartu

linn,

(511) 11-2017 Klass 35: reklaamiagentuuriteenused.

Tartu

üürimine (kinnisvara); kinnisvaraarenduse

kinnisvara müük kolmandatele

201701179
M

kuup

(731) Taotleja:

EE

Raivo Koitel

(740) Esindaja:

maakond,

EE

isikutele.

finantseerimine;

30

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup
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6/2018

201701184
M
01.12.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu:

Taotleja:

sinine, valge, kollane, oranž,

must.

AS Saaremaa Piimatööstus

Kuressaare linn, Pikk tn 64, 93815 Saaremaa vald, Saare maakond, EE

(740) Esindaja:

Aivo Arula

(511) 11-2017 Klass

16: paber,

papp;

trükised, fotod, päevapildid, kalendrid, kleebised, plakatid, postrid; paberist või plastist pakendid ja pakkematerjalid.

Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised,
keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; juust, juustutooted, juustusegud vastavalt geograafilise tähise

reg

nr

00003

kaupade kirjeldusele.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701191
04.12.2017

(540)

Nuti
Akadeemia
(731) Taotleja:

Vaata Maailma Sihtasutus

Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8, 11415 Tallinn,

(511)11-2017Klass
kantseleiliimid;

16:paber ja

kunstniku-

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

papp

Harju maakond,

EE

(kartong); trükised; raamatuköitematerjal; fotod; kirjatarbed ja

M
201701195
05.12.2017

(540)

KASEKE
(731)

Taotleja:

Tee Veel

OÜ

Lilleherne tee 30, 11914 Tallinn, EE

(740) Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

kantseleitarbed (v.a mööbel);

ja joonestustarbed; värvipintslid; õppematerjalid ja näitvahendid; plastist pakkelehed,

Kalev Käosaar
30: kombucha; teejoogid.

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

-kiled ja -kotid;

majapidamis-või

trükitüübid, klišeed.

EESTI
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(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

6/2018

31

201701200
M
06.12.2017

(540)

(731) Taotleja:

Tuulemurru tn 13, 76401 Saue vald,

(740) Esindaja: Kalev

(511)11-2017Klass

OÜ

Katamer

Laagri alevik,

saia

Taotl nr

Taotl

jae- ja hulgimüügiteenused.
kohviku-ja restoraniteenused.

ja pagaritoodete

Klass 43: toitlustusteenused;

(220)

EE

30: leib, sai; pagaritooted.

Klass 35: leiva,

(210)

Harju maakond,

Käosaar

201701202
M
06.12.2017

kuup

(540)

(731)

Taotleja: Imbi

Pärs

Aleksandri tn 37a, 51004 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(740) Esindaja: Aivo Arula

(511)11-2017 Klass

14: väärismetallid ja nende sulamid; juveeltooted, poolvääriskivid ja vääriskivid; kellad ja kronomeetrilised riistad; ehisnõelad

(ehted); vääriskividest ehted; poolväärismaterjalidest ehted; plastist ehted; väärismetallist ehted; ehted (juveeltooted); ehted, k.a juveeltoodete imitatsioonid

ja plastehted; käevõrud; käevõruripatsid; jalavõrud; jalavõruripatsid; kaelakeed (juveeltooted); kaelakeeripatsid; ketid (juveeltooted); ketiripatsid.

32

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

201701210
M
08.12.2017

(540)

(731)

Taotleja: Mittetulundusühing
Mustamäe

linnaosa,

(511) 11-2017 Klass 41: tänapäevase

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

AD Productions

E. Vilde tee

111,

12911

Tallinn, Harju maakond,

tsirkusefestivali korraldamine

ja

EE

läbiviimine.

201701211
M
08.12.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: heleroheline, must, valge.
(731) Taotleja: Pilved OÜ
Põlva linn, Uus tn 7-2, 63308 Põlva vald, Põlva maakond, EE

(511)11-2017 Klass 35: matkatarvete import-eksport, jae- ja hulgimüük,
Klass 39: reisikorraldus.
Klass 41: matkakorraldus ja meelelahutus.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

M
201701213
08.12.2017

sh interneti vahendusel.

KAUBAMÄRGILEHT
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EESTI

(591)
(731)

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

33

Värvide loetelu: tumelilla, helelilla,

Taotleja:
Antsla

Nail Passion

linn,

(511)11-2017Klass

Nurme tn

valge.

OÜ

14-5, 66405

3: küünelakid; kosmeetilised

Antsla

vald,

Võru

maakond,

värvained, pigmendid;

EE

kosmeetiline

vatt; eeterlikud õlid;

tehisküüned; küünehoolduspreparaadid,

-ained; nahahoolduskosmeetika; küünekleebised; küünelakieemaldid.
KIaSS 8:
mitteelektrilised

pintsetid;

küünetangid;

küünepoleerijad;

elektrilised

pediküürikomplektid;
ja

küüneviilid;

mitteelektrilised küünelõikurid;

puurid

(käsi-tööriistad);

elektrilised

küüneviilid;

maniküürikomplektid; kõrvaaugustusseadmed;

elektrilised

või

küüneviilid.

Klass 35: näidiste (proovide) levitamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil.
Klass 41: õpetamine, haridusteenused; praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); seminaride korraldamine ja läbiviimine; õpitubade
korraldamine ja läbiviimine (koolitus); kutsenõustamine (haridus- või koolitusnõuanded);

erialane ümberõpe; juhendamine.

KIaSS 44: ilusalongiteenused; juuksuritööd; massaaž; maniküür; tätoveerimine; solaariumiteenused; jumestuskunstniku ja stilisti teenused;
vahatamine karvade eemaldamiseks; keha

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

augustamine.

201701214
M

nr

08.12.2017

(540)

NEO ELEMENTUM
(731)

Taotleja:

Neo Elementum

OÜ

Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9, 11314 Tallinn,

Harju maakond,

EE

(511) 11-2017 Klass 3: ravitoimeta kosmeetikavahendid.
KIaSS 5: toidulisandid; kaalu langetavad toidulisandid, mille eesmärk

on

täiendada tavalist toitumist/dieedi

pidamist

või

tugevdada tervist;

mineraalsed toidulisandid; potentsi tõstvad toidulisandid.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701217
10.12.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: helesinine, heleroheline, tumesinine.

(731) Taotleja:

JAJU

Management OÜ

Keemia tn 4, 10616 Kristiine linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

11:

LED-valgustid; LED-valgustusseadmed.

201701219
M
12.12.2017

kuup

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu:

Taotleja:

sinine, valge.
OÜ

FinEst-Hall Baltic

Pahkla küla,

Töökoja,

78742 Kohila vald,

(511) 11-2017 Klass 6: metallist ehitised,

Rapla maakond,

EE

tarindid; metallist ehituskarkassid; teisaldatavad metallehitised, tarindid; metallist ehitusmaterjalid.

34

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

201701222
M
11.12.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, kuldne, valge.
(731)

Taotleja: Lukuabi Express OÜ
Mustamäe linnaosa, Kuklase tn 14-30, 13432 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

6:väikesed metallkaubad; seifid.

Klass 35: reklaam; kontoriteenused.
Klass 37:metalluste paigaldus; lukkude paigaldus;

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

uste furnituuride

ja detailide paigaldus; lukkude parandus ja vahetus.

M
201701226
12.12.2017

(540)

BAJAMAJA
Lassila &

(731) Taotleja:

Tikanoja Oyj

Valimotie 27, 00380 Helsinki, FI

(740) Esindaja:

Anneli Kang

(511) 11-2017 Klass

11:

kätepesuseadmed;

veevarustus- ja sanitaarseadmed;
kaupade varuosad.

teisaldatavad

sanitaarseadmed;

WC-seadmed,

teisaldatavad

käimlad;

teisaldatavad

eelnimetatud

Klass 37: ehitus; veevarustus- ja sanitaarseadmete korrashoiu-, hooldus-, remondi- ja paigaldusteenused; teisaldatavate WC-seadmete, käimlate
korrashoiu-, hooldus-, remondi-ja paigaldusteenused; kätepesuseadmete korrashoiu-, hooldus-, remondi-ja paigaldusteenused; puhastusteenused.
Klass 44: teisaldatavate sanitaarseadmete väljaüürimine.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701227
11.12.2017

(540)

MEETS
Meets OÜ

(731) Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2017Klass

linnaosa,
30:

Tehnika

tn

33-14,

10149

Tallinn, Harju maakond,
baozi

agaavisiirup (looduslik magusaine); aniis;

EE

(täidisega kuklid); bibimbap (köögiviljade ja veiselihaga segatud riis);

biskviidid, küpsised; burritod; chutney (terav vürtsikaste või marinaad) (maitseained); dessertvahud (maiustused); dulce de leche (piimamagustoit); gimbap
(Korea riisitoit); glasuur singile; hakitud küüslauk (maitseaine);
maitsestatud Hiina

joogimaitseained,

halvaa; hapendamata leib; hot dog'id (võileivad); ingver (maitseaine); ingveriga
apelsinikoorekeedis (maitsekaste); jahu, jäme, püülimata jahu; jahuklimbid; jahutusjää; jahvatatud mais; jiaozi (täidetud klimbid);
eeterlikud

v.a

õlid; juuretis, pärm; juustuburgerid (võileivad); jõulupuumaiustused;

jääkuubikud; jäätee; jäätise sideained; jäätised;

kaerahelbed, herkulo; kaerajahu; kaeratangud, kroovitud kaer, kroovkaer; kaeratoidud; kakao; kakaojoogid; kakao-piimajoogid; kaneel (maitseaine); kappar
(maitseaine);

karamellist

tordikaunistused;

karamellkompvekid;

tainas; kondiitritooted; konservitud aiamaitsetaimed

karri

(maitseaine);

kartulijahu;

keedusool;

(kaste);

kevadrullid

(peamiselt

kohvi aseained;

koore- või piimajäätis; koore- või piimajäätise pulbrid; kristallsuhkur; kuivikud; kuivküpsised; kuklid;
kulinaarsed

ketšup

kohvijoogid; kohvimaitseained; kohvi-piimajoogid; kompvekid; kondiitritoodete
(vürtsid); koogid, keeksid, tordid; koogiglasuur; koogimaitseained, v.a eeterlikud õlid; koogitainas;

köögiviljatäidisega praetud taignatooted); kiirriis; kohv;

linaseemned maitsestamiseks; kummelijoogid; kurkum; kuskuss

kuivikud; lagritsamaiustused; lagritsapulgad (maiustused); leib; leotised,

(peened nisutangud);

v.a

kulinaarne

külmutatud

viinakivi; kulinaarsed gluteenilisandid;

jogurt (maiustus); küpsetuspulber; küpsised,

meditsiinilised; lihakastmed; lihapirukad; lilled või lehed teeasendajana;

linnaseküpsised; looduslik või tehisjää; looduslikud magusained; maapähkli-, arahhisemaiustused; magus muna- ja koorekaste;
maisihelbed; maisijahu; maisijahu, jäme, püülimata maisijahu, maisipüül; maisitang; maitseained; maitsekastmed; maiustused; majonees; makaronid;

linnased inimtoiduks;

makarontooted, pasta; makroonid, mandliküpsised;
manna;

marinaadid;

muskaatpähklid;

maltoos,

marmelaadi-ja kummikompvekid;

münt

kondiitritoodetele;

linnasesuhkur;

mandlimaiustused;

martsipan; melass, kuldsiirup;

mandlimass,

merevesi

mandlipasta, mandlitainas;

toiduvalmistamiseks;

mesi;

müsli; nelk (vürts); nelkpipar; niitnuudlid; nisuidud inimtoiduks; nisujahu, nisupüül;

maniokijahu;

mesilasema

toitepiim;

nuudlid, lintnuudlid;

nuudlitel

põhinevad valmistoidud; näts, närimiskumm; oajahu; odrajahu; odratang, kroovitud oder; okonomiyaki (Jaapani soolased pannkoogid);
okonomiyaki (Jaapani soolaste pannkookide) valmistamise tainasegud; olmelised lihapehmendid; onigiri (riisipallid); palmisuhkur; pannkoogid;
pastakastmed;

pastillid

(maiustused);

peamiselt

makarontoodetest

valmistatud

külmkuivatatud

toidud;

peamiselt

makarontoodetest

valmistatud

EESTI
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lüofiliseeritud

6/2018
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toidud; peamiselt riisist valmistatud külmkuivatatud

toidud; peamiselt riisist valmistatud lüofiliseeritud toidud; peegelglasuur; pelmeenid

(lihaga täidetud taignataskud); pesto (kaste); pipar; piparkoogid;
pralineed;

pudingid;

piparmündikompvekid;

pumatikompvekid, kergestisulavad kompvekid;

purustatud kaer;

šokolaadivõided; pähklijahu; pärm; quiche’id (lahtised munapiimaga pirukad);
kulinaarseks kasutuseks;

riisipuding;

riisist valmistatud

suupisted; riivsai;

ramen

piprad (maitseained);

purustatud

oder;

pirukad; pitsad; popkorn, paismais;

puuvilja-coulis

(kaste); pähkleid

sisaldavad

(Jaapani nuudlitoit); ravioolid, pelmeenid; riis; riisikoogid;

röstimata roheline kohv; röstitud mais; saago,

saagotangud;

riisimass

safran (maitseaine);

salatikastmed; seesamiseemned (maitseained); sellerisool; sigur (kohvi aseaine); sinep; sinepipulber; sojajahu; sojakaste; sojaoapasta (maitseaine); sorbetid

(mahlajäätised);

spagetid,

küpsetamiseks;

šokolaad;

niitnuudlid;

suši

suhkur;

šokolaadijoogid;

(Jaapani kalaroog);

šokolaadikattega

söödav

pähklid;

paber;

söödav

riisipaber;

šokolaadi-piimajoogid;

naatriumvesinikkarbonaat

söögisooda,

šokolaadist

tordikaunistused;

šokolaadivahud;

šokolaadivõided; tabbouleh (araabia maades valmistatav salat kuivatatud ja purustatud nisust ehk bulgurist, petersellist, tomatitest, rohelisest sibulast,
mündist, oliiviõlist ja sidrunimahlast); taigen; taimsed kohvi aseained; tainakergitusained; tainas küpsetatud pasteedid (pâtés
köögiviljatäidisega u-kujulised
teraviljabatoonid;
toiduessentsid,

väikesed

rasvapirukad); tangud,

kruubid

teraviljakrõpsud; teraviljasaadused; teraviljast

v.a

eeterlikud

essentsid ja õlid;

toidugluteen;

en

croûte); takod

(liha-või

inimtarbeks; tapiokk, maniokitärklis; tarupigi, taruvaik, proopolis; tee; teejoogid;

valmistatud

suupisted;

toiduainete

konservimise

sool;

toiduglükoos; toidulinnaseekstrakt; toidumaitseained,

v.a

toiduaroomi- ja -lõhnaained;
eeterlikud

õlid; toidumelass;

toidupaksendusained; toidutärklis; tomatikaste; tordid; tordipulber; tortiljad (Mehhiko pannileivad, liha- või juustutäidisega); tugevasti vürtsitatud
köögiviljamarinaad (piccalilli); tähtaniis; töödeldud köögi-või puuviljadest maitsekastmed; töödeldud seemned maitsestamiseks; vahukoorekõvendid;
vahvlid; valgurikkad teraviljabatoonid; vanill (maitseaine); vanilliin (vanilli aseaine); vareenikud (täidetud taignataskud); vetikad (maitseained); vorsti

sideained; võileivad; väikesaiad; väikesed kondiitrikoogid; vürtsid; vürtsid, maitsetaimed; õlleäädikas; äädikas.
Klass 32:alkoholivaba siider; alkoholivabad aperitiivid; alkoholivabad joogid; alkoholivabad joogid aloe vera’st; alkoholivabad karastusjoogid;
alkoholivabad kohvimaitselised

gaseerjoogitabletid;

joogid;

alkoholivabad

puuviljamahlajoogid;

alkoholivabad kokteilid; alkoholivabad
alkoholivabad

puuviljanektarid;

gaseerveevalmistusained;

humalaekstraktid

õlle

meest

valmistatud

teemaitselised

joogid;

joogid;

valmistamiseks; ingveriõlu;

alkoholivabad

gaseeritud
isotoonilised

vesi,

puuviljaekstraktid; alkoholivabad;
gaseervesi;

gaseerjoogipulbrid;

joogid; joogiessentsid; joogisiirupid;

joogivalmistusained; kali (alkoholivaba jook); köögiviljamahlad (joogid); lauaveed; liitiumoksiidi sisaldav mineraalvesi; liköörivalmistusained;
limonaadid; limonaadisiirupid; linnasevirre; linnaseõlu; mineraalveevalmistusained; mineraalvesi (jook); oržaad (mandlimaitseline karastusjook);
joogid,

sarsaparillijook (alkoholivaba

smuutid;

riisipõhised

piimaasendajad;

soodavesi; šerbett (jook); tomatimahl (jook); vadakujoogid; valkudega rikastatud spordijoogid; veed (joogid);

v.a

piimaasendajad;

jook); selters, soodavesi;

puuviljamahlad;

kääritamata viinamarjamahl; õllepõhised kokteilid; õllevirre; õlu.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701230
14.12.2017

(540)

(731)

Taotleja: Bayer

Intellectual

Alfred-Nobel-Str.
(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

GmbH
am

Rhein, DE

Raivo Koitel
5: meditsiinilised dieettoidud ja dieetained; toidulisandid inimestele; dieettoidulisandid jookidena.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

Property

10, 40789 Monheim

M
201701231
14.12.2017

sojapõhised joogid,

v.a

veinivirre; veinivirre,

36

(591)
(731)

EESTI

Värvide loetelu:

Taotleja: Bayer

valge, helesinine, tumesinine,
Intellectual

Alfred-Nobel-Str.

10,

Property

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

must.

GmbH

40789 Monheim

Rhein,

am

DE

(740) Esindaja: Raivo Koitel

(511)11-2017Klass

5: meditsiinilised dieettoidud ja dieetained; toidulisandid inimestele; dieettoidulisandid jookidena.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701233
15.12.2017

(540)

Südame põhjast

..

(731) Taotleja: Õuetuba OÜ
Karla küla, Kibuvitsa tee 1, 75326 Rae vald,

(740) Esindaja:

Villu Pavelts

(511) 11-2017 Klass

16: paber ja

kantseleitarbed

papp;

trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;

(v.a mööbel); õppematerjalid ja

salvrätikud, klaasialused;

pakkepaber;

kirjutusmaterjalid; perioodilised

Harju maakond,

näitvahendid

trükitüübid; klišeed;

väljaanded;

EE

majapidamis- ja kantseleiliimid;

kunstnikutarbed; kirjutusmasinad ja

(v.a aparaadid); papist ja/või paberist peokaunistused, vanikud, lehvid, kaardid, laudlinad,
brošüürid,

pisitrükised; reklaamtrükised; graafikatrükised; kaardid; kalendrid; kataloogid;

plakatid; postkaardid; prospektid; käsiraamatud;

žurnaalid; raamatud;

lisa- ning eriväljaanded; papist ja/või paberist meediakandjad.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; meelelahutusteenused,

ajalehed;

ajakirjad; ajalehtede ja

ajakirjade

vahendusel

edastatava

meelelahutusliku

informatsiooni

tootmine ja esitamine;

sealhulgas

erinevate meediakanalite (sh interneti)

audio- ja videosalvestiste videolindile

salvestamine, videosalvestiste

reklaamfilmide tootmine ja levitamine;
on-line-videote (v.a allalaaditavate) pakkumine; raadio- ning televisiooniprogrammide ning filmide,
digitaalsete video- ja/või audiosalvestiste (v.a allalaaditavate) pakkumine arvutivõrgu kaudu; meelelahutusteenused telesaadete kujul ja/või vahendusel;

üürimine,

v.a

telesaadete

tootmine;

fotograafia; fotoreporteriteenused;

kongresside, konverentside, kollokviumide,

seminaride

kompaktkirjastamine; ajalehtede, ajakirjade ning teiste

-ajalehtede

-ajakirjade

ja

haridusnäituste

kirjastamine;

korraldamine;

Taotl

(220)

Taotl kuup

sarnaste trükiste

haridusalaste

v.a

reklaamfilmide

kursuste korraldamine

ja

-ajakirjade

võistluste korraldamine,

kõigi

valmistamine

ning läbiviimine;

tellimustööna;

raamatute

mänguteenused arvutivõrgus;

kirjastamine ja avaldamine;

elektrooniline

ja tekstide (v.a reklaamtekstide) kirjastamine ning avaldamine; elektronraamatute,

-ajalehtede

elektronraamatute,

kultuuri- ja

arvutivõrkude vahendusel; esinemised elavettekandena;

(210)

videofilmide,

ja

eelnimetatud

teenustega

sh

(v.a

allalaaditavate)

pakkumine

arvutivõrkude vahendusel;

seotud

arvutivõrgus;

meelelahutus- ja

kultuuri- ja

haridusteave,

sh

info- ja konsultatsiooniteenused.

M
201701236

nr

15.12.2017

(540)

(731) Taotleja:
133,

Hankook Tire Co., Ltd.

Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul,

KR

(740) Esindaja:

Kaie Puur

(511)11-2017Klass

12: autorehvid; jalgrattarehvid; õhkrehvide, pneumorehvide väliskummid; rehvikatted;

kleepuvad
sõidukite

kummipaigad;

jalgrataste sisekummid;

pakivõrgud; õhkrehvid, pneumorehvid;

sadulakatted;

mootorrataste

sadulakatted;

mootorrataste

sisekummide

sõidukiistmete

sisekummid;

õhkrehvide,

pneumorehvide

mootorrataste

parandamise komplektid, lohviparanduskomplektid;

turvavööd;

sõidukite

pidurisegmendid;

rehvid; sisekummide, lohvide

sisekummid;

sõidukite

sõidukite

sõidukirehvide

sisekummid;

rattapöiad, veljed; jalgrataste

amortisaatorid;

autode

suusakaared,

suusahoidjad; rehvinaastud; sõidukirehvid; rehvide protekteerimise veereteed; sõidukiroomikud (lindid), roomikud traktori tüüpi sõidukitele; jalgrataste
tihtrehvid;

mootorrataste

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

tihtrehvid; sõidukite rehviventiilid.

M
201701238
17.12.2017

(540)

Autorahaks
(731) Taotleja:

ALEKSEI MIHHAILOV

Kesk-Sõjamäe

tn

7e, 11415 Tallinn,

EE

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018

37

(511) 11-2017 Klass 12: sõidukid ja transpordivahendid.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701239
17.12.2017

(540)

Autojärelmaks 24
(731)

Taotleja:

ALEKSEI MIHHAILOV

Kesk-Sõjamäe
(511)11-2017Klass

tn

7e, 11415 Tallinn,

EE

12:sõidukid ja transpordivahendid.

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

201701241
M

nr

18.12.2017

(540)

OLD ISLANDER
Taotleja: Global Wine

(731)

House

Lõõtsa tn Ba, 11415 Tallinn,

OÜ

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Villu Pavelts

(511)11-2017 Klass

32:

õlu;

mineraal- ja

gaseervesi ning

muud

alkoholivabad

joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad;

siirupid ja

teised

joogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

201701246
M

nr

18.12.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu:

Taotleja:

oranžikaspunane,

Walmark

Oldřichovice

44,

kollane.

a.s.

739 61

Třinec,

CZ

(740) Esindaja: Kaie Puur

(511)11-2017Klass
ja ainete,

toidu

35: reklaam, mis

ja joogiga

on

seotud

meditsiini-ja tervishoiutoodete, dieetainete, toidulisandite,

meditsiiniliseks kasutamiseks

ning

toidu

ja joogiga

vitamiinide

mittemeditsiiniliseks kasutamiseks; äriteave

ning

meditsiiniliste

ja klientide

preparaatide

äriline nõustamine;

reklaamiürituste, ettevõtte presentatsioonide ja värbamisürituste korraldamine ja läbiviimine; näituste ja messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil;
ärialase

teabega

infoürituste korraldamine

tervishoiu valdkonnas;

avalikkuse teadlikkuse tõstmine tervisehäirete ravimise

ja tervisehäiretega

toimetuleku

vajalikkusest pakkudes kirjalikku informatsiooni haigustest, võimalikest ravidest, teadusuuringutest ning korraldades ja viies läbi reklaamikampaaniaid.

38

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

201701249
M
20.12.2017

(540)

Loodusraviapteek BIOTHEKA,
(731)

Biotheka

Taotleja: Biotheka OÜ
Kesklinna linnaosa, Keava tn 3-15, 11312 Tallinn,

(511)11-2017 Klass

5: farmaatsia-,

meditsiini-ja

Harju maakond,

EE

veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed;

meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja

dieetained, imikutoidud, toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid.

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.
Klass

41: haridus;

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

väljaõpe; meelelahutus;

spordi- ja kultuuritegevus.

201701250
M
21.12.2017

(540)

WRAPPER
(731)

Taotleja: Circle K Eesti Aktsiaselts
Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn,

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Villu Pavelts

(511) 11-2017 Klass

30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused; riivsai; leib, sai;

leiva- ja

saiatooted, kuklid, sepikud, koogid, pirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid, kondiitritooted, küpsised ja maiustused; tainakergitusained; sinep; vürtsikastmed;
vürtsid; ketšup; burritod; hot dog'id; hamburgerid; juustuburgerid; tortiljad; võileivad; soojad võileivad; täidisega
võileivad;

vrapid; peamiselt teradest, maisist, teraviljast ja/või

kakao-piimajoogid;

kohvijoogid;

kohvimaitseained;

lisandid ja maitseained kohvile ning

nende kombinatsioonist koosnevad valmis

kohvi-piimajoogid;

kohvi-, šokolaadi-ja/või

šokolaadijoogid;

leiva-,

saiatooted; täidetud kuklid ja

suupistetoidud ja snäkid; jäätee; kakaojoogid;

šokolaadi-piimajoogid;

taimsed

kohvi

aseained;

essentsid,

kakaojookidele.

201701251
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

21.12.2017

(540)

Spacespa
(731)

Taotleja:

SILJA TRISBERG

Põhja-Tallinna

linnaosa, Aru

(511)11-2017 Klass 41: kultuuritegevus;

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

tn

22, 10318 Tallinn, Harju maakond,

EE

sporditegevus; meelelahutus.

201701252
M

nr

21.12.2017

(540)

gardest
(731)

Taotleja: Gardest OÜ
Vanemuise tn 54, 50410 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(740) Esindaja: Raivo Koitel

(511)11-2017Klass

35:

jae-ja hulgimüügiteenused (kolmandatele

isikutele); aianduskaupade jae-ja hulgimüügiteenused; kaupade demonstreerimine.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

6/2018

39

201701253
M
22.12.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: punane,

Taotleja:
Kärla

Hanska

alevik, Pargi

(511)11-2017Klass

valge.

OÜ
tn

3-6, 93501

Saaremaa

vald,

Saare

rõivastega seotud veebijaemüügiteenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

201701255
M
22.12.2017

(540)

Etidylan
(731)

Taotleja: G.L. Pharma GmbH

Schloßplatz 1,
(740) Esindaja:

(511) 11-2017 Klass

8502 Lannach, AT

Kalev Käosaar
5: farmatseutilised preparaadid.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

maakond,

EE

35: rõivaste hulgimüügiteenused; rõivaste jaemüügiteenused; rõivaste jaemüügiteenused veebis; rõivaste postijaemüügiteenused;

201701257
M
27.12.2017

40

EESTI

Värvide loetelu: must,

(591)
(731)

Taotleja:

Valga linn,
(511)11-2017Klass

pst 2, 68207 Valga vald, Valga maakond,

Pärna

6/2018

kollane.

valge, kuldne,
OÜ
Capital

RTE

KAUBAMÄRGILEHT

EE

30: aasiapärased munarullid; aedviljapirukad; aedvilju sisaldavad pirukad; banaanisõõrikud;

baozi (täidisega kuklid);

bibimbap

(köögiviljade ja veiselihaga segatud riis); brioche'd (Prantsuse nupsusaiad); burritod; calzone (Itaalia pitsapirukas); chalupa'd (rasvas praetud erinevate
katetega Mehhiko maisitortiljad); chimichanga'd (lihatäidisega Mehhiko nisutortiljad); chow mein (nuudliroad); eelküpsetatud pitsapõhjad;

(Ladina-Ameerika
friteeritud

Lõuna-Euroopa

või

gimbap

ananass;

(Korea

Hiina aurutatud klimbid

(hakklihakotletiga kuklid); hamburgerid (küpsetatud hakklihakotletiga kuklid);
täidetud

klimbid

empanada'd

päritoluga täidetud pirukad); enchilada'd (täidetud tortiljad tšillikastmes); fajita'd (lihatäidisega Mehhiko tortiljad);
riisitoit); hakklihaga täidetud aurutatud kuklid (niku-manjuh); hakklihakotletiga võileivad; hamburgerid

(gyoza, keedetud);

wok-nuudlid

hiinapärased

(chow

mein);

hirsikoogid;

hot

või

(keedetud, küpsetatud

dog'id (küpsetatud

Hiina

praetud) (shumai);
hot

vorstikesega saiad);

dog'id

(valmistoidud); hot dog'id (võileivad); hot dog'id (vorstikesega väikesed piklikud saiakesed); äädikas; achar pachranga (marineeritud puuviljad); aedviljal

põhinevad

maitseained

eeterlikud

õlid);

maitseainesegud;

makaronitoitudele; angeelika (kikkaputk); aniis;

glasuur

hakitud

singile;

hautiste

homaarist

maitseainesegud;

hakitud

küüslauk;

dashi-tsuyu

küüslauk

valmistatud

(jaapanipärane puljongipõhi);
hariliku

(maitseaine);

köömne

maitseained; ingver (maitseaine);

essentsid toiduvalmistamiseks

seemned

hautiste

maitseainena;

(v.a

kuivad

alkoholiga šokolaad; apelsinipõhised maiustused;

beseed; beseemagustoit; biscotti-tainas; dessertsufleed; dessertvahud (maiustused); ravitoimeta dražeed; frititud läätsejahust õhulised vahvlid India köögist
(poppadum'id);

glasuuršokolaad;

glasuursuhkur;

glükoosipreparaadid

karamelliseeritud
looduslikud

suhkur;

Jaapani keeksid (kasutera); kondiitrijäätis;

halvaa; jääkommid; jäämaiustused;
toiduks;

kristallsuhkur

karamellsuhkur;

magusainegraanulid;

võileivakate

magus

toiduainena;

glükoosipulber
(v.a

granuleeritud

maiustus); kuldsiirup,

melass;

suhkur;

dulce

invertsiirup;

looduslik

mesi

de

leche

(piimamagustoit);

invertsiirupikreem
looduslikud

inimtoiduks;

(tehismesi);
magusained;

(mesi); jääkuubikud; jäämaiustused pulgakommidena; jäätis; jäätise aseaine; jäätise orgaanilised

sideained; jäätise sideained; jäätised; jäätised, jää; jäätised (v.a piimast valmistatud); jäätisejoogid; jäätisemaiustused; jäätisemaiustuste valmistamise segud;
Aasia aprikoosi tee (maesilcha); apelsinimaitseline tee,
banaanimaitselised

kohvi-, kakao- või

v.a

aroomiteed (v.a meditsiinilised);

meditsiiniline; apelsinimaitselised šokolaadijoogipreparaadid;

šokolaadijoogipreparaadid; cappuccino; chai tee (vürtsikas tee-piimasegu); Darjeelingi teed; Earl Grey teed; espresso; gaseeritud
šokolaadijoogid; Hiina taralõnga tee ( gugijacha); ingveritee; jääkohv; jääkokteilid; bulgur; hariliku vürtsköömne pulber; jahutoidud;

jahvatatud teravili; kartulijahu; kartulijahu,

kartulitärklis

kondiitritoodete

segud;

valmistamiseks

mõeldud

kartulitärklis toiduks; kartulitärklis toiduks; kondiitritoodete lõhnaained;

(toiduaine); kartulijahu,

kookide

inimtoiduks; kuivatatud

lõhnaained; kookosjahu

köömneseemned;

kuivatatud

nisugluteen;

kulinaarne tärklisesiirup.

Klass 31: aktiivne kuivpärm loomadele; akvaariumikalade toit; destilleerimisjäägid loomasöödaks;
hein;

heina

sisaldav

lemmikloomadele;
kaerakoogid

kalapõhine

joogid

kaeraküpsised

32: alkoholi-ja

loomasöödana;

alkoholivabad

alkoholivabad

kalja-,

linnasevabad

alkoholivabad

meest

kokteilipõhjad

valmistatud

joogid; alkoholivabad veinid;

v.a

riisipunš

joogid

loomasöödatooted;

fosfaati sisaldav

joogid kassidele;

kaer

loomasöödana;

loomasööt; kalade toidud; kalajahu

loomasööt; hamstritoit;
joogid koertele; joogid

kaerajahu

loomasöödana;

loomasöödaks; kalajahu

meditsiinilised; alkoholivaba kaneelipunš kuivatatud diospüüriga
(sikhye); alkoholivaba

aloe vera'st; alkoholivabad

alkoholivabad

apelsini-odrajoogid;

jahvatatud

jõusööt; juustumaitsega koeratoit;

kaerapõhine

(joogivalmistussegud);

joogid;

hobusesööt;

loomatoiduks;

õlleraba; kanaliha sisaldav kassitoit; kanaliha sisaldav koeratoit.

joogid,

puuviljapunš; alkoholivaba

gaseeritud puuviljamahlajoogid;

loomasööt;

joogid toaloomadele;

või kala sisaldav kassitoit; kalatoit;

alkoholivaba

kokteilid;

saadud

loomade jaoks;

loomasöödana;

Klass
punš;

heinast

loomasööt;

alkoholivabad

douzhi (kääritatud

karastusjoogid;

kokteilisegud;

alkoholivabad

puuviljakokteilid;

(sujeonggwa);

siider; alkoholivaba vein; alkoholivabad
alkoholivabad

alkoholivabad

puuviljamahla

oajook); elektrolüüte sisaldavad

kohvimaitselised

linnasejoogid;

sisaldavad

joogid;

spordijoogid;

alkoholivaba

aperitiivid; alkoholivabad

joogid;

alkoholivabad

alkoholivabad

meejoogid;

alkoholivabad teemaitselised

energiajoogid;

energiajoogid

(v.a

meditsiinilised); gaseerimata karastusjoogid; guaraanajoogid; hiniinivesi.
Klass 33: alkoholiga tarretised; alkohoolsed bitterid; aperitiivid; baijiu (Hiina destilleeritud alkoholjook); bitterid; karboniseeritud alkohoolsed
joogid,

välja arvatud õlu; kokteilid; madala alkoholisisaldusega joogid;

mõdu; nira (alkohoolne jook suhkruroo baasil); piiritusjoogid ja kanged

alkoholjoogid; pirnivein; riisiviin; vähese alkoholisisaldusega joogid; valmissegatud alkoholjoogid; vein; viinamarjadest veinid.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701258
27.12.2017

(540)

(731) Taotleja:

Pavlova OÜ

Haabersti linnaosa,

(740) Esindaja:

Koogu

tn

18, 13516 Tallinn, Harju maakond, EE

Villu Pavelts

(511)11-2017Klass

35:

hulgimüügiteenused

(kolmandatele

reklaam;

äritegevuse

juhtimine;

tootmisettevõtete ärialane juhtimine; ärialased konsultatsioonid;
arendamise
seonduv

ja

käitamise

kaubandus- või

toitlustusettevõtete

läbirääkimised

ärijuhtimine;

raames

osutatavad ärialased

tööstusalane

ärialane

äritegevuse

isikutele); jae-ja hulgimüügiteenused

juhtimisabi,

haldamine

frantsiisi

haldus- ja

administreerimine;

interneti

vahendusel;

hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade

ja

jae-ja

müügitoetusteenused;

teenuste

ettevõtete

ning

ostmine); toitlustusettevõtete

nõustamisteenused; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; frantsiisiga

nimelt toitlustusettevõtete avamise

raames;

kontoriteenused;

jae-ja/või hulgimüügiga tegelevate

toitlustusteenustega

seotud

ja juhtimisega

seotud

frantsiisilepingute

ärimajandusliku

koostamine

ja

oskusteabe vahendamine;

sõlmimine

(ärilepingute

alased

teenusena); toitlustusettevõtete ärialane juhtimine ning seonduvad nõuandeteenused; toitlustusettevõtetele osutatavad kontoriteenused ja
kaubandusteave;

modelleerimine;
turundusalased

äriinfo;

reklaamikampaaniate

messide

korraldamine

korraldamine

konsultatsioonid; kaupade

äri

või

ja läbiviimine;

reklaami

eesmärgil;

tooteesitluste

demonstreerimine; müügikampaaniad,

reklaamialased

korraldamine

-reklaam

konsultatsioonid;

ja läbiviimine;

trüki- ja

reklaami

telereklaam;

või

müügi

turundus;

teenusena; reklaamipindade üürimine; välisreklaam; reklaam

nutiseadmete, sh telefonide vahendusel; reklaami-ja turundusteenused (mobiili)äppide vahendusel; reklaam erinevates meediakanalites, sh sotsiaalmeedias:

kõigi eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.
Klass 43: toitlustusteenused; toitlustusteenindus; kohvikuteenused; restoraniteenused; baariteenused; vinoteegiteenused, sh veinialane info ja
konsultatsioon;

degusteerimised (toitude/jookide pakkumine) ning

teemakohased

konsultatsiooni- ja nõuandeteenused;

veiniõhtute läbiviimine

(jookide

EESTI
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pakkumine); toitude, esmajoones kondiitri- ja pagaritoodete ning jookide

valmistamine teenusena;

kõigi

eelnimetatud teenuste

alased konsultatsiooni-,

nõustamis- ja infoteenused.

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201701261
M
27.12.2017

kuup

(540)

(731) Taotleja:

PLACET GROUP OÜ

F. R. Kreutzwaldi tn 4,

(511)11-2017Klass

36:

10120 Tallinn,

Harju maakond,

elektroonilised rahaülekanded;

finantskonsultatsioonid; finantsjuhtimine; finantsteave,

faktooring,

-info,

EE

kaubaarvete

rahandusteave,

-info;

ost-müük,

kaubaarvete

ülesostmine;

finantsanalüüsid

ja

-uuringud;

finantseerimisteenused, rahastamisteenused; finantstegevuse hinnangud,

rahandushinnangud (kindlustus-, pangandus-, kinnisvaratehingud); hüpoteekpangandus; järelmaksuga ostu finantseerimine; kinnisvara haldamine,
juhtimine; kinnisvaraagentuuriteenused; krediidikontoriteenused, krediidibürooteenused; laenud (finantseerimine); osamaksetena tagastatavate laenude
andmine; tagatislaenud (finantstehingud); tagatislaenude

andmine; elektrooniline pangandus

globaalse arvutivõrgu

kaudu

(internetipangandus); võlgade

sissenõudeagentuuride teenused.

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201701262
M
27.12.2017

kuup

(540)

IGA ILMAGA LAEN.EE
(731)

Taotleja:

PLACET GROUP

F. R. Kreutzwaldi tn 4,

(511)11-2017 Klass

OÜ

10120 Tallinn,

Harju maakond,

36: elektroonilised rahaülekanded;

EE

faktooring, kaubaarvete

ost-müük,

kaubaarvete

ülesostmine; finantsanalüüsid ja

-uuringud;

finantskonsultatsioonid; finantsjuhtimine; finantsteave, -info, rahandusteave, -info; finantseerimisteenused, rahastamisteenused; finantstegevuse hinnangud,

rahandushinnangud

(kindlustus-,

pangandus-,

kinnisvaratehingud);

hüpoteekpangandus;

juhtimine; kinnisvaraagen tuuri teenused; krediidikontoriteenused, krediidibürooteenused;

järelmaksuga

ostu

finantseerimine;

kinnisvara

haldamine,

laenud (finantseerimine); osamaksetena tagastatavate laenude

andmine; tagatislaenud (finantstehingud); tagatislaenude andmine; elektrooniline pangandus globaalse arvutivõrgu kaudu (internetipangandus); võlgade
sissenõudeagentuuride

teenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

201701269
M
27.12.2017

(540)

SUVISELT KERGE SMSRAHA.EE
(731) Taotleja:

PLACET GROUP OÜ

Kesklinna linnaosa, F. R. Kreutzwaldi tn 4, 10120 Tallinn,

(511)11-2017 Klass

36:

elektroonilised

rahaülekanded;

finantskonsultatsioonid; finantsjuhtimine; finantsteave,
rahandushinnangud

(kindlustus-,

pangandus-,

faktooring,

-info,

rahandusteave,

kinnisvaratehingud);

Harju maakond,

kaubaarvete

-info;

ost-müük,

EE

kaubaarvete

ülesostmine; finantsanalüüsid ja -uuringud;

finantseerimisteenused, rahastamisteenused; finantstegevuse hinnangud,

hüpoteekpangandus;

juhtimine; kinnisvaraagen tuuri teenused; krediidikontoriteenused, krediidibürooteenused;

järelmaksuga
laenud

ostu

finantseerimine;

(finantseerimine);

osamaksetena

kinnisvara

haldamine,

tagastatavate laenude

andmine; tagatislaenud (finantstehingud); tagatislaenude andmine; elektrooniline pangandus globaalse arvutivõrgu kaudu (internetipangandus); võlgade
sissenõudeagentuuride teenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

M
201701270
27.12.2017

42
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elektroonilised

rahaülekanded;

finantskonsultatsioonid; finantsjuhtimine; finantsteave,

rahandushinnangud
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PLACET GROUP OÜ

Kesklinna linnaosa, F. R. Kreutzwaldi tn 4, 10120 Tallinn,

(511)11-2017Klass

KAUBAMÄRGILEHT

faktooring,

-info,

Harju maakond,

kaubaarvete

rahandusteave,

-info;

EE

ost-müük, kaubaarvete

ülesostmine;

finantsanalüüsid

ja -uuringud;

finantseerimisteenused, rahastamisteenused; finantstegevuse hinnangud,

(kindlustus-, pangandus-, kinnisvaratehingud); hüpoteekpangandus; järelmaksuga

juhtimine; kinnisvaraagen tuuri teenused; krediidikontoriteenused, krediidibürooteenused;

ostu

finantseerimine;

kinnisvara

haldamine,

laenud (finantseerimine); osamaksetena tagastatavate laenude

andmine; tagatislaenud (finantstehingud); tagatislaenude andmine; elektrooniline pangandus globaalse arvutivõrgu kaudu (internetipangandus); võlgade
sissenõudeagentuuride teenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201701271
27.12.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: sinakaslilla, valge.
(731) Taotleja: Reserv Rent OÜ
Tartu linn, Vasara tn 31-15, 50109 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(511) 11-2017 Klass 41: diskoseadmete laenutus;
Klass 43:
laudlinade

toolide,

rentimine

laudade,

hotellidele;

lavavalgustusseadmete üürimine;

laudlinade,

majapidamises

klaasnõude
kasutatavate

üürimine,

helitehnikaseadmete

rentimine,

valgustusseadmete

konverentsideks; mööbli laenutamine näitusteks; mööbli rentimine;

laenutus;

rentimine;

mööbli rentimine

üürimine, rentimine,

kodus
mööbli

kasutatavate
laenutamine

laenutus.

valgustusseadmete laenutamine;
esitlusteks; mööbli

laenutamine

hotellidele; mööbliesemete üürimine; põrandakatete rentimine,

üürimine; põrandakatete rentimine hotellidele; savinõude laenutus; siseruumide sisustuse laenutus; siseruumides kasutatavate toolide ja laudade üürimine;
siseruumides

kasutatavate

põrandamattide üürimine; sisevalgustuse üürimine;

söögiriistade laenutus; soojendusnõude rentimine;

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

(554)

Ruumiline märk

201701273
M

nr

28.12.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

sisustusesemete

toitlustusvahendite rentimine; vaibalaenutus;

sinine, must, valge, kuldne, helepruun.

laenutus; sööginõude

rendile

andmine

vaipade rentimine; valgustusseadmete

rent.

ja laenutamine;

KAUBAMÄRGILEHT
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AS LIVIKO

(731) Taotleja:

Masina tn 11, 10144 Tallinn, EE

(740) Esindaja:
(511)11-2017Klass

Villu Pavelts
33: alkoholjoogid (v.a õlu), esmajoones viin/vodka.

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

201701274
M

nr

29.12.2017

(540)

Mummi Mesi
(731)

Taotleja: Liia

Vöörmann-Leissoo

Kabala tn 1-34, 45108

Tapa vald,

Lääne-Viru maakond, EE

(511)11-2017 Klass 30: looduslik mesi inimtoiduks; mesi; mesi toiduks; magus

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

võileivakate (mesi); naturaalne mesi; taimedega segatud

mesi.

M
201701275
29.12.2017

(540)

(731)

WEICHAI POWER CO., LTD.

Taotleja:

197, SECTION A, FU SHOU EAST STREET, HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE,
WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CN

(740) Esindaja:
(511)11-2017 Klass

Kaie Puur
4: määrdeõli; mootoriõli; tööstuslik õli; käigukastiõli; kütused; mineraalkütus; tööstuslik vaha; küünlad; tolmueemalduspreparaadid;

elektrienergia.
Klass 7: masinate ja mootorite hüdraulilised juhtimisseadmed; sisepõlemismootorite süüteseadmed; elektrigeneraatorid; kolvid (masina- või
mootoriosad); pumbad (masina- või mootoriosad); põllutöömasinad; diiselfilter; sisepõlemismootorid (v.a maismaasõidukite); generaatorid;

diiselmootorid

(v.a maismaasõidukite).
Klass 12:

maismaasõidukite

maismaasõidukite

veomootorid;

mootorid;

maismaasõidukite

jõuülekandevõllid;

maismaa-,

õhu-,

vee-,

raudteesõidukid; elektri sõidukid; sõidukirehvid; veoautod; jahid; paadid, laevad; bussid.
Klass 37:
sõidukite

pesemine;

sõidukite

hooldusjaamad,

teenindused

kulunud või osaliselt hävinud mootorite

sõidukite hooldus, sõidukihooldus;

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(kütusega

varustamine

parandus, ümberehitus;

pihustiga maalritööd; laevaehitus;

kütteseadmete

M
201800002
03.01.2018

(540)

ENNU RATAS
(731) Taotleja:

IVAR-MARTIN VOOLAID

Kalevipoja põik 3,

13614 Tallinn, EE

KRISTJAN PAJU

Vana-Kalamaja
(740) Esindaja:

(5 11)11-2018

tn

6, 10412 Tallinn, Harju maakond, EE

IVAR-MARTIN VOOLAID

Klass 41:

haridus-, meelelahutus- ja sporditeenused.

ja hooldus);

masinate

ja

seadmete

paigaldus,

hooldus

sõidukite avariiremonditeenused; mootorsõidukite hooldus

paigaldus ja parandus.

ja

ja

remont;

remont;

44

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup
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201800003
M
03.01.2018

(540)

(591) Värvide loetelu: must, helesinine, tumesinine, roheline.

(731) Taotleja: Polybius

Foundation OÜ

Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn,

(511)11-2018

Harju maakond,

EE

Klass 9:arvutitarkvara; arvutid; andmetöötlusseadmed.

Klass 16: infolehed; trükised.
Klass

35: reklaam;

Klass

36: kindlustus; pangandus;

ärijuhtimine; kontoriteenused.
rahalise väärtusega žetoonide

väljastamine; deebetkaardimaksete töötlemine;

elektroonilised rahaülekanded;

fondiinvesteeringud; hoiupangateenused; hüpoteekpangandus; internetipangandus; veebilehe kaudu finantsinfo pakkumine; rahavahetus.
Klass 38: side; arvutiside.
Klass 41: haridusteave; seminaride korraldamine.
Klass 42: tarkvara projekteerimine; arvutitarkvaraarendus ja

-teostus,

programmeerimine;

arvutite ja arvutitarkvara rentimine; hostimine ja

pilveteenused (SaaS) ning tarkvara rent.

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201800006
M
04.01.2018

kuup

(540)

Karvaball
(731)

Taotleja: Varjupaikade mittetulundusühing
Raba tn 32, 80041 Pärnu linn, Pärnu maakond, EE

(511)11-2018

Klass 45:

kadunud

lemmikloomade

asukoha

kindlaksmääramisel

abistamine;

loomakaitseteenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

201800007
M
05.01.2018

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline, kuldne.

(731) Taotleja: OÜ

Kümmel ATM

Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee

92g,

11415 Tallinn,

Harju maakond,

EE

lemmikloomade

mikrokiibipõhised

turvateenused;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(740) Esindaja:
(511)11-2018
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45

Villu Pavelts

Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

(210)

Taotl

(220)

Taotl kuup

201800014
M

nr

11.01.2018

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: punane, roheline, must.

Taotleja: Figuraata OÜ
Jõe 11 B, 64504

Räpina linn, Räpina vald,

Põlva maakond, EE

Marge Vaherpuu
Võhandu tn 53, 64504

(511) 11- 2018
kuivatatud

Klass

shiitake-seened;

köögiviljadest

Põlva maakond, EE

Räpina linn, Räpina vald,

29: konserveeritud
keedetud,

ja lihast hiinapärane

seened;

praetud, küpsetatud köögiviljad;
roog);

puu- ja köögiviljad,

seenekonservid, konservitud seened; töödeldud seened,

köögiviljadest

konserveeritud

valmistatud

ekstraktid

sh kaunviljad ja pähklid;

köögiviljad (õlis); grillitud köögiviljad; chop

toiduvalmistamiseks

(mahlad);

suey

köögiviljakonservid,

köögiviljad; kooritud köögiviljad; kuivatatud köögiviljad; külmkuivatatud köögiviljad; lõigutud köögiviljad; lüofiliseeritud köögiviljad;

köögiviljad; peamiselt köögiviljadest
salatite

jaoks; vürtsikad
Klass 31:

(matsutake-seened);
juurviljad;

marineeritud

töötlemata

värsked

koosnevad valmistoidud;

köögiviljad;

marjad;

toored

shiitake-seened;

külmutatud

marjad;

toored

sojakastmes

juurviljad; kabatšokid,

värsked

köögiviljad;

marjad;

värsked

töötlemata

taimed.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

201800021
M
15.01.2018

(540)

(591) Värvide loetelu: tumesinine, valge.

(731) Taotleja:

ABRAM HEIB

Rotermanni tn 10-13, 10111 Tallinn,

(511) 11-2018

Klass

marineeritud

Harju maakond,

EE

43: toidu ja jookide serveerimine restoranides ja baarides.

köögiviljad;

tükeldatud

köögiviljad;

tükeldatud

(vokitud

konservitud
marineeritud

köögiviljad

melonkõrvitsad (taimed, konserveeritud).

seened; toored

köögiviljad;

värsked

seened; töötlemata

seened; värsked

männiheinikud

puuviljad, pähklid, köögiviljad ja ürdid;

värsked
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Klass

avaldamine;

ajakirjade kirjastamise konsultatsiooniteenused;

41:multimeediamaterjali

avaldamine veebis; multimeediummeelelahutuse tarkvara avaldamise teenused;

ajakirjade

ajakirjade kirjastamine ja

multimeediakirjastamine; ajakirjandusväljaannete ja

väljaandmine

raamatute

elektroonilisel kujul; ajalehtede, ajakirjade, kataloogide ja brošüüride väljaandmine; ajalehtede multimeediakirjastamine; ajalehtede avaldamine; ajalehtede

ja ajakirjade laenutamine; ajalehtede publitseerimine;
käsiraamatute

ärijuhtimise

arvutimängude

kohta

kirjastamine;

infot

sisaldava

video-, audio- ja

digitaalsed

arvustuste

elektrooniliste

väljaannete pakkumine

ja

avaldamine;

raamatute

ülemaailmses

arvutivõrgus

retsensioonide

arvustuste,

või internetis,

avaldamine;

avaldamine;

brošüüride

avaldamine;

veebiajakirja pakkumine; arvutipõhised kirjastusteenused; blogide kirjutamise teenused;

multimeediameelelahutuse

dokumentide

avaldamisteenused;

avaldamine

koolituse,

allalaaditavad;

v.a

arvutimängude
avaliku

teaduse,

õiguse

ja

publitseerimine; e-ajakirjade väljaandmine internetis; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine veebis;
kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaanded, v.a allalaaditavad; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a

sotsiaalküsimuste valdkonnas; dokumentide
elektronraamatute

ja

-ajakirjade

allalaaditavad; elektron väljaannete pakkumine arvutivõrgus; elektrooniline kompaktkirjastamine;

elektroonilised

elektroonilised

publitseerimisteenused;

tekstikirjastusteenused; elektrooniliste ajakirjade väljaandmine; elektrooniliste ajalehtede veebikirjastamine; elektrooniliste publikatsioonide pakkumine;
elektrooniliste publikatsioonide pakkumine arvutivõrgus; elektrooniliste raamatute ja ajakirjade avaldamine arvutivõrgus,

allalaaditavad; elektrooniliste

v.a

ja perioodika väljaandmine internetis; elektrooniliste väljaannete avaldamine; elektrooniliste väljaannete pakkumine; elektrooniliste väljaannete
multimeediakirjastamine; eriala- või teadusajakirjade multimeediakirjastamine; haridusalaste tekstide kirjastamine; haridusalaste trükiste väljaandmine;
raamatute

hariduslike

hariduslike

materjalide avaldamine;

avaldamine; kalendrite

õppematerjalide avaldamine;

infolehtede

väljaandmine; kalligraafiateenused; käsikirjade kirjastamine

avaldamine;

teatris

raamatute

infotehnoloogia

kirjastamine; juttude

kasutamiseks; käsikirjade kirjutamise teenused; käsikirjade

korrektuur; käsiraamatute avaldamine; kataloogide avaldamine; kirjalike tekstide avaldamise konsultatsiooniteenused; kirjalike tekstide toimetamine;
kirjalike tekstide,
seotud

v.a

reklaamtekstide toimetamine; kirjastamine; kirjastamine elektrooniliste vahendite abil; kirjastamine veebikeskkonnas; kirjastamisega

nõustamisteenused;

muud

kirjastamisteabe pakkumine; kirjastamisteenused,

klientidele

avaldamine

kirjastamise

teenused;

maakaartide

väljaandmine;

materjalide väljaandmine

väljaannete

kirjastamine;

koomiksiraamatute

ajalehe

internetis; kirjutatud

magnetilistel

pakkumine

või

veebis,

multimeediumteoste avaldamine; muude kui reklaamtekstide

õppekäsiraamatute väljaandmine; õppekirjanduse avaldamine;

trükitööd;

allalaaditavad;

v.a

kirjastamisteenused,

redigeerimine;

optilistel andmekandjatel;

-kujutiste

ja

kui

tekstide

küljendusteenused,

meelelahutusraamatute

piltromaanide

sh elektroonilisel

avaldamine,

õppematerjalide avaldamine;

pakkumine

(v.a reklaamtekstid);

tekstide

trükiste avaldamine

kirjutamine;

elektroonilisel

veebis,

allalaaditavad;

v.a

koolitusjuhendite avaldamine;
toimetamine, välja arvatud reklaami
ja väljaandmine;

raamatute

reklaami, avaldamine; tekstide toimetamine

v.a

trükiste avaldamine

kujul;

puudutavad;
mikrovormis

avaldamine;

avaldamine

eesmärgil; pisitrükiste avaldamine; plakatite avaldamine; raadio- ja telesaatejuhi teenused; raamatute, ajakirjade
avaldamine multimeedias; sündmuste kalendrite avaldamine; sündmuste kalendrite kirjastamine; tekstide,

reklaame

õppe-ja

kujul;

trükiste

piltidega

elektroonilise

sealhulgas
v.a

elektroonilisel

kujul

internetis;

trükiste

väljaandmine ja toimetamine; trükiste väljaandmine, ka elektroonilisel kujul, välja arvatud reklaamiotstarbel; trükitoodete avaldamine; trükitoodete
kirjastamine ja toimetamine; ülemaailmse arvutivõrgu kaudu juurdepääsetavate elektrooniliste ajalehtede avaldamine; ülemaailmse arvutivõrgu kaudu
veebilehtede

juurdepääsetavate
edastamine

erinevates

avaldamine;

sisujuhtide

raadiole

uudiseprogrammiteenused

ülemaailmses

või

arvutivõrgus

internetis

sirvitavate

väljaannete

pakkumine;

ja televisioonile; uudiste koondamine samaaegseks edastamiseks ringhäälingu tööstuse jaoks; uudiste samaaegne

kanalites;

teenused

uudisteprogrammide

internetis

edastamiseks;

uudistereporterite

teenused;

väljaannete

avaldamine;

veebiajakirjade avaldamine; veebiajakirjade üllitamine; veebiajakirjade väljaandmine; veebiarvustuste avaldamine meelelahutuse valdkonnas; veebipõhiste
koomiksite

ja

koomiksilaadsete

juturaamatute pakkumine arvutivõrgus,

allalaaditavad;

videosalvestusstuudio

avaldamine;

teenuste

korraldamine; ajaviide jõutõstmisvõistluste kujul; ajaviite eesmärgil pidude korraldamine; ajaviiteinformatsiooni pakkumine; ajaviiteteenused

vanuritele;

pakkumine;

ajaloolistel

religioossetel

sündmustel

voldikute

võistluste

veebiväljaannete

või

v.a

rongkäikude,

pakkumine;

põhinevate

etenduste,

vaatemängude,

ajaviitetegevus õigekirjavõistluste näol; allalaadimatu audiosisu pakkumine veebis; allalaadimatute filmide ja telesaadete pakkumine

tasu eest telekanalite

kaudu; allalaadimatute filmide ja telesaadete pakkumine maksulise televisiooni kaudu; allalaadimatute kujutiste pakkumine veebis; allalaadimatute piltide

pakkumine veebis;

animeeritud

muusikalise

meelelahutuse

teenused;

ansamblite elavesitused, otseesitused; ansamblite elavettekannete

artistide

tellimine

üritustele

videomängustrateegiate

arvuti

(mänedžeriteenused);
veebis;

teave

arvuti- ja

ansamblite,

bändide

elavesinemiste

jaoks

ruumide

vahendite

ja

pakkumine;

esitlemine; artistide kunstiline juhendamine; artistide pakutavad meelelahutusteenused;

andmebaasist

või

interneti kaudu

pakutavad

videomänguteenused; arvutimängu pakkumine, millele

on

elektroonilised

mänguteenused;

arvuti- ja

võrgukasutajatel juurdepääs kogu võrgu ulatuses;

arvutimängu pakkumine, millele kasutajad saavad ligi globaalse arvutivõrgu ja/või interneti kaudu; arvutimängude alaste teabelehtede pakkumine e-posti
teel; arvutimängude ja mängudeks vajalike arvutiseadmete alase teabe pakkumine interneti kaudu; arvutimängude mängijatele nende mänguskooride kohta
info

seotud info

pakkumine veebilehekülgede kaudu; arvutimängude meelelahutusega
alase

arvutimängumeelelahutuse

info

pakkumine veebis; arvutipõhise

süsteemi

pakkumine

kaudu

pakkumine; arvutivõrkude ja globaalsete sidevõrkude kaudu pakutavad mänguteenused;
visuaalmeediaga

seotud

veebiteabe

-sõitude

organiseerimine; autorallide,
kaudu;

digitaalse

diskoriteenused

muusika

näitamine;

elava

elavettekandena
elavettekandes

ja

pakkumine

pidudel

dokumentaalprogrammide

pakkumine;

ja

võidusõiduürituste korraldamine;
MP3-veebilehtedel

üritustel;

ettevalmistamine

muusika

meelelahutuse

diskoteekides

kinode

jaoks;

elavesituste

kontserdid;

meelelahutusürituste

audiomeelelahutusteenused;

läbiviimine;

pakkumine;

internetis;

tootmine;

elavettekandes

esitlused;

cosplay-meelelahutusürituste
muusika

elavesituses

meelelahutusürituste

pakkumine sidevõrkude kaudu;

autasustamistseremooniate

meelelahutus;

diskoteenused;

audio- ja

läbiviimine

internetis;

ja

elavetenduste

elavettekandes

diskoriteenused;

dokumentaalfilmide

eelsalvestatud

ringhäälingule;

tootmine;

meelelahutuse

elavetenduste

korraldamine;

meelelahutusotstarbel;

esitlemine;

mängude

korraldamine; digimuusika pakkumine interneti

ettevalmistamine

demonstratsioonid

globaalsest sidusvõrgust;

süsteemide kaudu

(v.a allalaaditava) pakkumine

meelelahutusteenused;

dokumentaalprogrammide

elavettekandes

audio- ja visuaalmeedia

audiovisuaalsed

digitaalse

pakutavad

sidusalt arvutiandmebaasist või

mängude pakkumine; arvutipõhiste

elavettekandes

ürituste

meelelahutusega

tootmine;

komöödiaetendused;
produtseerimine;

elavettekandes vaatemängude pakkumine; elavettekannete organiseerimine ja esitamine; elavettekannete produtseerimine; elavmuusika ansamblite esituses;
elavmuusika kontserdid; elavmuusikaetteastete korraldamine; elektronmänguteenuste pakkumine interneti kaudu; elektroonilise mänguvarustuse rentimine;

raamatukogu teenused elektroonilise teabega varustamiseks (sh teave arhiivide kohta) tekstide, audio- ja/või videoinfo kujul; elektroonilised
mänguteenused globaalse arvutivõrgu kaudu; elektroonilised mänguteenused, sh arvutimängude pakkumine veebis või globaalse arvutivõrgu kaudu;

elektroonilise

etendused
etenduste

elavesituses; etenduste korraldamine

piletiinfo teenused;

(impressaarioteenused);

etenduste lavastamine

või

etenduste

korraldamine

ja esitlemine;

esitamine; etendustele piletite reserveerimise

etenduste

teenused;

lavastamine, produtseerimine;

etenduste

planeerimine;

fänniklubide

korraldamine; fänniklubiteenused; fänniklubiteenused (meelelahutus); festivalide korraldamine; festivalide korraldamine ajaviite eesmärgil; filmi subtiitrite
valmistamine; filmide alaste autasustamistseremooniate läbiviimine ja korraldamine;
allalaaditavate;

filmiinfo

pakkumine;

filmifestivalide

filmide esitamine;

filmide levitamine;

läbiviimine; filmimeelelahutus; filmiõpingud; filmistuudioteenused;

filmide

pakkumine,

filmiteemalise

v.a

lõbustuspargi
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ekskursioonide

fotoreporteri teenused; giidiga

läbiviimine;

giidiga koopaekskursioonide

korraldamine

hariduslikul

eesmärgil; giidiga mägironimisekskursioonide läbiviimine; globaalse arvutivõrgu vahendusel pakutavad elektronmänguteenused; haridus ja juhendamine;
hariduslike

giidiekskursioonide korraldamine kultuuriliste
haridusürituste korraldamine

pidustuste korraldamine;

ja pildisalvestiste laenutamine;
korraldamine

heli

ja pildi tootmine, fotograafia;

iludusvõistluste

läbiviimine;

ja

vaatamisväärsuste juurde;

hariduslikud

audiovisuaalsed

ja läbiviimine; hasartmängude korraldamine; heli,

video

esitlused; haridusliku

multimeedia tootmine,

ja

interaktiivne

meelelahutus;

interaktiivne

heli-

ilutulestikud; iludusvõistluste

hasartmängude teenindussfäär; hasartmänguteenused;

organiseerimine;

eesmärgiga

fotograafia;

on-line-meelelahutus;

interaktiivsete

meelelahutusteenuste pakkumine; interneti kaudu pakutav meelelahutus; interneti kaudu pakutavad elektroonilised mänguteenused ja võistlused; interneti
kaudu

pakutavad

meelelahutuse

valdkonnas;

kinematograafilised meelelahutusteenused;
klubiteenused

(diskoteegid);

interneti

raadiomeelelahutusteenused;

konsultatsiooniteenused

(meelelahutus

spordiürituste korraldamine;

kinofilmide
või

kaudu

elektroonilised

pakutavad

interneti

mänguteenused;

kaudu

internetimängud (v.a allalaaditavad); juhendamine; kerge meelelahutuse
ja filmide näitamine; klubide puhkealade pakkumine; klubimeelelahutusteenused;

pakutavad
lavastamine;

klubiteenused

haridus); kultuuri- ja kunstiürituste organiseerimine; kultuuri- ja sporditegevus; kultuuri-, meelelahutus- ja

kultuuri- ja hariduskongresside ning

-konverentside

organiseerimine;

kultuuri- või

haridusmesside

korraldamine

ja

läbiviimine; kultuurialaste õpikodade korraldamine; kultuurietenduste korraldamine; kultuurifestivalide korraldamine; kultuuriliste tegevuste pakkumine;

kultuuripidustuste korraldamine; kultuuriteenused;
kultuuritegevuste pakkumine; mänguasjade laenutus;
korraldamine;

meelelahutajateenused;

kultuuriteemaliste
loteriide

meelelahutus,

esitluste korraldamine; kultuuritegevuse teave; kultuuritegevuste läbiviimine;
organiseerimine ja läbiviimine; mängude pakkumine; mänguteenused; meelahutuspidustuste

ajaviide,

meelelahutus

lõbustus;

iludusvõistluste

kujul;

meelelahutus

interneti televisioonis;

meelelahutus filmikatkenditena veebisaidi kaudu; meelelahutus rändetendustena; meelelahutus salvestatud muusika pakkumise teenustena; meelelahutus-,

spordi- ja kultuuriürituste

piletikassateenuste pakkumine; meelelahutus

teleprogrammide kujul (meelelahutusteenuste pakkumine);
informatsiooni

pakkumine

meelelahutusalane

arvutivõrgu

kaudu;

meelelahutusalase

informatsioon; meelelahutusalased

valgusetendustena;

meelelahutus võistlusradadel

ja

meelelahutus televisiooni

-väljakutel

on-line-informatsiooni

teabe- ja nõustamisteenused;

pakkumine

meelelahutusalase

uudistesaadetena; meelelahutus

korraldatavate võistlustena;
internetis

info

olevatest

meelelahutusalase

arvutiandmebaasidest;

pakkumine globaalse arvutivõrgu kaudu;

meelelahutusalase informatsiooni pakkumine; meelelahutuslike ürituste meelelahutusteenused; meelelahutusteenused kinofilmidena; meelelahutusteenused
nimelt

lastele; meelelahutusteenused,

võistlustega;
pakkumine

meelelahutusteenused
trükimeedia

meelelahutusürituste
-seadmete

rent;

vahendusel;

korraldamine

on-line-muusika

heli- ja

seoses

ja

(v.a

videosalvestiste

spordiga;

meelelahutusteenuste
läbiviimine;

allalaaditava)

jagamine; meelelahutusteenused seoses viktoriinidega; meelelahutusteenused seoses
spordiüritustena; meelelahutusteenuste organiseerimine; meelelahutusteenuste
pakkumine videofilmide kujul; meelelahutustegevuste korraldamine ja läbiviimine;

meelelahutusteenused

meelelahutusürituste

organiseerimine;

meelelahutusürituste

piletiinfo;

pakkumine; on-line-videomängude pakkumine; õnnemängud;

(meelelahutus); pidude korraldamine (meelelahutus); pidude korraldamise konsultatsioonid; pidude planeerimine;

pidude

puhke-,

meelelahutusvahendite

kavandamine

ja

ja

läbiviimine

ajaviitealade pakkumine;

raadio-

ja teleprogrammide tootmine; raadio- ja telemeelelahutus; raadio- ja telesaadete tegemine; tele- ja raadioprogrammide lavastamine, valmistamine,
produtseerimine; ülemaailmse arvutivõrgu kaudu pakutavad elektroonilised mänguteenused; ülemaailmse sidevõrgu kaudu pakutav meelelahutus;
ülemaailmse

sidevõrgu

piletimüügi teenused

kaudu

pakutavad

meelelahutuse

alal;

elektroonilised

mänguteenused;

veebikeskkonnas

ürituste

korraldamine

telekommunikatsiooniühenduse

meelelahutuse

kaudu

jaoks; vabaajateenused;

pakutavad

kunstigalerii

veebikaudsed

teenused;

veebipõhiste

meelelahutusteenuste pakkumine arvutiandmebaaside või interneti kaudu; veebis arvutimängude pakkumine; videofilmide näitamine; videote auhindamise
tseremooniate korraldamine;

väljasõitude

videomeelelahutusteenused;

videomeelelahutus

veebisaidi kaudu;

võistluste korraldamine,

läbiviimine; meelelahutuslike

korraldamine.
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nr

(220)
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201800030
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Klass 9:

märkmikud

ja

Harju maakond,

EE

e-raamatud; elektroonilised raamatud; lindile salvestatud raamatud;

kalendermärkmikud;

digitaalsed

märkmikud;

elektroonilised

plaadile

märkmikud;

salvestatud

arvutipõhised

raamatud; allalaaditavad

kalendermärkmikud;

prinditavad

koolitustarkvara;

audioraamatud; allalaaditavad videosalvestised; eelsalvestatud videod; eelsalvestatud videoplaadid; eelsalvestatud videolindid; interaktiivne videotarkvara;
mobiilirakendused; allalaaditav arvutitarkvara; äriotstarbeline arvutitarkvara; internetist allalaaditav arvutitarkvara; internetist allalaaditud arvutitarkvara;
interaktiivne arvutitarkvara; laste koolitamise alane arvutitarkvara; mobiiltelefonides kasutatav arvutitarkvara; õppeotstarbeline arvutitarkvara.
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16: mänguteemalised

raamatud; raamatud;

valged raamatud;
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traatköites raamatud; illustreeritud märkmikud; märkmikud; märkmikud,

märkmeplokid; spiraalköitega märkmikud; kalendermärkmikud; kalendermärkmikud (aastakalendrid); kalendermärkmikud, agendad; kalendermärkmikud
kontoris kasutamiseks;

kalenderpäevikud; kirjutuslaua kalendermärkmikud; nahkkaantega kalendermärkmikud.

Klass

28: kaardimängud mänguasjadena; mängukaardid ja kaardimängud.

Klass

35: karjääriinfo

ja karjäärinõustamine (v.a

turundusjuhtimise alal; strateegilise

haridus- ja

koolitusalane nõustamine);

turunduse alane ärinõustamine; turundusalane ärinõustamine;

reklaami- ja turundusalane

nõustamine; nõustamine

ärialane nõustamine; äriefektiivsuse alane nõustamine;

ärijuhtimise alased konsultatsioonid ja nõustamine; ärijuhtimise ja -korralduse abi ja nõustamine; ärijuhtimise ja äritehingute alane

nõustamine;

ärijuhtimise ja turunduse alane nõustamine; ettevõtete müügi alane nõustamine; ettevõtete struktuuri alane nõustamine; ettevõtte kuvandi arendusega seotud
nõustamine; juhtimisalane nõustamine; nõustamine (äritegevuse juhtimise); turuülevaadete alane nõustamine.
Klass 41:
koolituskursuste

ajaviite- ja

pakkumine;

koolitusteenused;

ärijuhtimisega

seotud

ärialase

väljaõppega

väljaõppe- ja

seotud

koolitusteenused;

koolitusteenused;

ärioskuste

haridusteenused; kursuste, seminaride ja töötubade juhendamine; meelelahutustegevuse alaste

äriga

alane

seonduvad

koolitus;

koolitusteenused;

eneseabiga

seminaride korraldamine;

seotud

seminaride

ärijuhtimise

koolitus- või
ja kongresside

läbiviimine; seminaride ja konverentside korraldamine; seminaride ja õpikodade korraldamine; seminaride korraldamine hariduslikul eesmärgil; seminaride
korraldamine, läbiviimine ja organiseerimine; seminaride korraldamine

seoses

väljaõppega; väljaõppe

alaste seminaride korraldamine.

EESTI
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II. RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE TEATED
Avaldatakse vastavalt

kaubamärgile
kahe kuu

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

võib vaidlustada

jooksul

kaubamärgi registreerimise

arvates

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreeringu

41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi

omaniku

õiguse

apellatsioonikomisjonis

otsuse teate avaldamisest.

0926731

R
201700839

(151) Rahvusvah reg kuup
(891)

70 lõikele 6. Rahvusvahelise

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

Hilisema märkimise

25.05.2007
02.06.2017

kuup

(540)

Lubri-Food
(730)

Omanik: Brunox AG

(511)9

Klass

Tunnelstrasse 6, CH-8732 Neuhaus SG, CH
1:

Chemicals used in

science and

industry,

photography,

well asin

as

unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering
tanning substances; adhesives for industrial purposes.
Klass
in foil and

2: Paints,

powder

Klass

varnishes, lacquers; preservatives against

form for painters, decorators,

4: Industrial

rust and

and

agriculture,

horticulture and

soldering preparations;

forestry; unprocessed

chemical substances for

artificial resins,

preserving foodstuffs;

against deterioration of wood; colorants; mordants; natural resins,

raw; metals

and artists.

printers

oils and greases; lubricants; dust absorbing,

wetting and binding compositions; fuels, (including

motor

spirit) and illuminants;

candles and wicks for lighting.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg jrk

(151)

Rahvusvah reg

registreering

on

avaldatud: 2017/33

1163353

nr

R
201700869
23.04.2013

kuup

(891) Hilisema märkimise kuup

23.08.2017

(540)

Mermaid
(730)

Omanik:

eagle

Friedhofsallee

(511)10-2013Klass
in

essence

Klass

126, 23554 Lübeck, DE

29:Fish,
of fish;

consisting

purposes; lobsters,

brands and media GmbH

not

not

live; fish extracts; frozen, dried and preserved fish; tinned fish; foods prepared from fish; jellies; ready-to-serve meals,

preserved,

dried and cooked fruit and

vegetable;

edible

oils and fats; weed extracts for food and

alginates

for

culinary

live, oysters, crayfish, crustaceans, spiny lobsters, shrimps and mussels eggs.

31: Fish,

live; fish spawn; lobsters, crustaceans, live; algae for human

consumption.

Klass 43: Services for providing food and drink.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

Hilisema märkimise

avaldatud: 2017/34

1177439

R
201700840

(151) Rahvusvah reg kuup
(891)

on

05.08.2013
11.07.2017

kuup

(540)

DETRIMAX
(730)

Omanik: UNIPHARM, INC.
350 Fifth Avenue, Suite 6701, New York, NY 10118, US

(511)10-2013Klass

3: Bleaching preparations

perfumery, essential oils, cosmetics,

and

other

substances

for

laundry

use;

cleaning, polishing, scouring

and

abrasive

preparations;

soaps;

hair lotions; dentifrices.

Klass 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical
food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
herbicides.

teeth, dental

wax;

use,

disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,

50
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

reg

registreering

on

KAUBAMÄRGILEHT
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avaldatud: 2017/33

1190993

R
201400160
30.07.2013

kuup

(540)

(591) Värvide loetelu: tumesinine, roheline.

(730)

Omanik: PEGAS TOURISTIK UK LIMITED
16

Upper

(511)10-2013Klass

Woburn Place, London WCIH OBS, GB

41:Sporting

entertainer services in

and cultural

particular singers and

activities; club services (entertainment);

health

club

services; bowling

alleys; providing

billiard

rooms;

dancers.

Klass 43: Restaurant services.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreering

on

avaldatud: 2014/04

1200092

R
201700820

(151) Rahvusvah reg kuup

09.01.2014

(891) Hilisema märkimise kuup

27.06.2017

(540)

(730)

Omanik: VALORI SRL SOCIETA' AGRICOLA

I-66010

Via Gamberale, 1,

(511)10-2014 Klass 33: Alcoholic

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

(891)

reg

30 2013 006

(320)

registreering

on avaldatud:

2017/32

1204161

29.11.2013
29.11.2013

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi

(310)

IT

R
201700842

kuup

Hilisema märkimise

(CH),

beverages (except beers); wines.

andmed:

05.09.2013

(330)

DE

(540)

(730)

Omanik:

Bio-tec

Biologische Naturverpackungen

Werner-Heisenberg-Str. 32,

(511)10-2013Klass

1:

Chemicals

GmbH & Co. KG

46446 Emmerich, DE

used in

industry,

in

particular pre-processed products

and

auxiliary agents

for the manufacture

of

plastics; foaming

agents for plastics; unprocessed plastics, in particular biodegradable unprocessed plastics, chemicals used in form of thermoplastically processable granules
for

pharmaceutical

purposes.

Klass 5: Sanitary products (included in this class) capsules (filled) for medical
in this class); pharmaceutical and veterinary
purposes (included

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI
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products.
Klass

16: Plastic materials

in

film of

wrapping,
waste

bags

particular

of

for

packaging (included

biodegradable plastic;

starch

in

this

class),

in

particular packaging

material of

biodegradable plastic; plastic

containing packaging material; bags (envelopes, pouches)

of paper

or

plastics,

film for

for packaging;

plastic.

Klass 17: Semi-processed plastic substances, including biodegradable plastics,

in the form off

granules; plastics

manufacture; rubber envelopes and pouches for packaging; packing, stopping and insulating materials; plastic film,

not for

in

extruded form for

use

in

wrapping.

Klass 20: Packaging containers of plastic, in particular biodegradable plastic; packaging containers for foodstuffs of plastic, in particular
biodegradable plastic; plastic tubes.
Klass 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; services of
for

chemico-physical laboratory

testing

and

development

of

biodegradable plastics;

scientific and

in

technological consultancy

the field of

testing

a

and

development of biodegradable plastics.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg jrk

(151)

Rahvusvah reg

registreering

on

avaldatud: 2017/33

1222472

nr

R
201700903
13.08.2014

kuup

(891) Hilisema märkimise kuup

28.03.2016

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: S.C. LOGITRADE S.R.L.

Str. Zborului

mustja
8,

nr.

sc.

punane.

A, etaj 7, ap. 27, Timisoara, judetul Timis, RO

(511)10-2014 Klass 25: Clothing, footwear, headgear.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/36

1222977

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

R
201600239
24.07.2014

kuup

(891) Hilisema märkimise kuup

25.01.2016

(540)

GIO
(730)
(511)

Omanik: Blue Bird B.V
10 '

2016

Klass

29:

Milk

and

Populierenweg 39,
(511)10-2016Klass
Klass

evaporated
products

TX

and

substitutes

Oudewater,

therefor

and

manufactures

thereof;

products

in

place

of

preparation

tea

preparations

and

mixtures

for

cream

rapid preparation

of coffee

drinks; tea; sugar;

cocoa

cream or

and not

evaporated milk.
included in

other classes

of chocolate drinks insofar.

Klass 35:Retail services, namely business intermediary services in relation

to the

purchase

and sale of milk, milk

therefor, and products made from them, tea, coffee preparations and mixtures for rapid preparation of coffee beverages, tea,

rapid preparation of chocolate drinks; services of a wholesaler, namely arranging the import and export of milk,
products made from them, tea, coffee preparations and mixtures for rapid preparation of coffee beverages,
preparation

milk.

or

NL

29:Milk and milk products and substitutes therefor and manufactures thereof; products in place of

30: Coffee,

mixtures for rapid

milk

NL-3421

of chocolate drinks.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2016/08

products

sugar,

milk

products

tea,

sugar,

cocoa

and substitutes

and mixtures for

and substitutes therefor, and

cocoa

and mixtures

for

rapid

52
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(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

KAUBAMÄRGILEHT
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1310025

R
201700841
19.01.2016

(891) Hilisema märkimise kuup

05.05.2017

(540)

TENDENZ
Omanik: "STAR ALLIANCE" LTD. ID 131256988

(730)

ul. „Vladaiska Reka" No. 8, el. 1,

(511)11-2017Klass
harness and
cases;

cases

r-n

Podujane,

BG-1510

saddlery, including

chamois leather, other than for

cleaning

for credit cards; leather straps; leather key cases; animal

suitcases; beach bags;

purses;

card

purposes;

cases

[notecases]; handbags, vanity

cases;

pocket wallets,

attaché

skins and semi treated skins; hat boxes of leather; sling bags for carrying infants;

wallets; backpacks.

25: Footwear,

Klass

Sofia, BG

18:Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,

including

half-boots,

boots, accessories for shoes, slippers, beach shoes, sandals, sports shoes, inner soles, heelpieces for

shoes and boots, football boots; leather belts.

KIaSS
presentation
through

of

35:

Advertising; business

goods; presentation

telecommunications

of

goods

networks for

management;

on

business

and commercial

advertising

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

Hilisema märkimise

functions,

e-commerce

on-line

advertising

on

a

computer

services, namely providing information

on

network;
products

on

avaldatud: 2017/33

1323465

R
201700713

(151) Rahvusvah reg kuup
(891)

purposes;

purposes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus registreering

(111)

office

administration;

communication media for retail

08.09.2016
02.05.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE

(511)11-2017Klass
perfumery,

3: Bleaching preparations and other substances for laundry

use;

cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;

soaps;

essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Klass

35: Advertising; business management.

Klass 41: Education; entertainment.
Klass 45: Online social networking services.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)
(151)

Rahvusvah reg

(310)

84389
kl 37

(320)
-

28.01.2016

avaldatud: 2017/26

R
201700094
12.02.2016

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi

on

1328705

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

registreering

andmed:

(330)

CY

Construction services, of rehabilltation

and of

repair

of

buildings,

of permanent

buildings,

of structures of art, of communication, of

EESTI
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of commercial centres; information and

consultancy

of building construction of all real

estate

projects,

of buildings of habitation

offices, of commercial centres, building construction supervision; establishment of buildings of habitation, offices and building of commercial,
including of commercial

(310)

84391
kl 44

-

centres.

28.01.2016

(320)

Gardening;

flower

(330)

CY

arranging; providing

of

garden

care.

(540)

HERMITAGE
(730)

Omanik: HERMITAGE EUROPE LIMITED

9, Vasili Michaelidi, CY-3026 LIMASSOL, CY

(511)10-2016Klass
of

37:Construction services,

bridges, including

of rehabilltation

of commercial centres; information and

and of

repair

consultancy

of

of buildings, of

building

permanent buildings,

of structures of art, of communication,

construction of all real estate

projects,

of

buildings

of habitation

offices, of commercial centres, building construction supervision; establishment of buildings of habitation, offices and building of commercial, including of
commercial

centres.

KIaSS 44: Gardening; flower arranging; providing of garden
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

care.

registreering

on

avaldatud: 2017/02

1331489

R
201700823
16.09.2016

(891) Hilisema märkimise kuup

16.06.2017

(540)

(730)

Omanik: JCB CO., LTD.
5-1-22 Minami

(511)11-2017Klass

Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8686, JP

36:Credit card services including electronic payment processing via computer networks

or

electronic media;

providing

of credit card statements; issue of prepaid cards; debit card services including electronic payment processing via computer networks
electronic funds transfer for electronic payments;

card-writers

and payment

members and merchants

processing machines

(member stores)

on

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

behalf of credit card issuers.

jrk

(891)
(540)

registreering

1333583

R
201700746

(151) Rahvusvah reg kuup
Hilisema märkimise kuup

information

electronic media;

financing services, namely, cash advances and loan services in credit card services; rental of card-readers,
equipment used for credit cards or debit cards; agencies for recruitment and management of credit card

and

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

or

06.05.2016
17.05.2017

on

avaldatud: 2017/32

54

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(591)

Värvide loetelu: türkiissinine, sinine, helesinine,

(730)

Omanik: MERIDAN MANAGEMENT LTD

Graigmuir Chambers,
(511)11-2017Klass

Road Town, P.O. Box

6/2018

valge.

71, TORTOLA,

VG

3:Air fragrancing preparations; deodorants for pets; cosmetics for animals; shampoos for pets.

Klass 5: Air purifying preparations; diapers for pets; disposable pets pads; dietary supplements for animals; protein supplements for animals;

antiparasitic
veterinary

collars for animals;

purposes;

dog

preparations

of trace elements for human and animal use; animal

washes; greases for veterinary purposes; lotions for

lotions.

Klass 8: Hair clippers for animals [hand instruments]; scissors; tongs; hackles [hand tools].
Klass 16: Bags [envelopes, pouches] of paper

or

plastics, for packaging; conical paper bags; bags for microwave cooking.

KIaSS 18: Clothing for pets; collars for animals; harness for animals; leather leashes;

rugs for

animals.

Klass 20: Kennels for household pets; scratching posts for cats; beds for household pets; nesting boxes for household pets; pet cushions; nesting
boxes; beds, beddings, except linen.
Klass 21: Combs for animals including slicker brushes;

cages for household pets;

pets; bowls [basins]; brushes; combs; scoops for household purpose, relating

to

this

feeding troughs;

mangers for

animals; litter boxes [trays] for

class.

KIaSS 28: Toys for domestic pets; toys for animals.
Klass 31: Grains for animal consumption; animal foodstuffs; pet food; bird food; materials for
animal bedding, wood shavings for animal bedding,

fattening preparations;

cellulose for

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

registreering

on

bedding,

paper

for

use as

use as

animal

bedding, namely chopped

straw for

animal bedding; beverages for pets; animal

dog biscuits.
avaldatud: 2017/28

1336588

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

animal

aromatic sand for pets [litter]; sanded paper for pets [litter];

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

use as

R
201700271
19.09.2016

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

m

2016 11061

20.05.2016

(320)

(330)

UA

(540)

(591) Värvide loetelu: helesinine, sinine, valge.

(730)

Omanik:

Tovarystvo

vul. Vitruka, 9,

(511)11-2017Klass

9:

m.

z

obmezhenoiu

Zhytomyr 10025,

discharge

screens

and fluorescent

lamps; lighting

coin-operated

[photography]; projection

lamps;

electronic ballasts for

gas

screens;

Electric

lamps;

Rahvusvah reg

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(540)

fluorescent screens;

discharge

lanterns for

and fluorescent

lighting; lamps; lighting apparatus

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(151)

apparatus; cash registers;

fire-extinguishing

plasma monitors;

lamps;

road

signs,

Rahvusvah reg

kuup

registreering

1336602

R
201700272
15.10.2016

on

electronic

luminous

and installations;

or

light bulbs; light

avaldatud: 2017/11

life-saving

and

apparatus; plasma display panels; plasma

start-controlling

apparatus for gas

mechanical; signs, luminous; optical

ballasts.

Klass 11:

(111)

"EKTA-PROM"

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing apparatus and instruments;

teaching apparatus and instruments; mechanisms for
and LED televisions;

vidpovidalnistiu
UA

diffusers.
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(591)

Värvide loetelu: punane.

(730)

Omanik: OM International Services (Carlisle) Ltd.
Unit B Clifford Court

(511)11-2017Klass
data carriers

or

Cooper Way,

OJG,

GB
on

video cassettes, magnetic

laser data carriers.

Klass 16: Books; periodicals;
loose-leaf

Carlisle CA3

9:Video cassettes; compact discs; magnetic data carries; laser media; instructional and teaching material

newspapers;

prospectuses; instructional and teaching material in the form of books, newspapers,

periodicals,

publications; photographs.

Klass 45: Organization of religious meetings; Evangelisation and missionary work throughout the world.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg

(111)

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/11

1336646

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

R
201700273
03.06.2016

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: LAMINART
ul. Laskowa 24,

(511)11-2017Klass
veneer

must, valge, hall,

Sp.

punane,

sinine.

z 0.0.

PL-62-060

Stęszew,

PL

35: Sale of the following goods: laminates of

non-metallic

materials for

use

in

building,

veneers,

wood veneers,

wood, veneered particle board, acoustic panels of wood for walls and ceilings, soffits of plastic, wooden panels, fireproof panels

stone veneers,

(non-metallic)

for

building, cladding panels (non-metallic), wood-based composite building materials, building and construction materials and elements not of metal,
non-metal floor/wall/ceiling/roofing panels, furniture tops and edgings, furniture linoleum, furniture of concrete, sizing preparations, adhesives for use in
use

in

industry,
relating

sintered

to

quartz,

franchising;

construction materials of

business

plastics; company management, management

of retail, wholesale and Internet

management and organisation consultancy, organisation of sales promotion;

commercial, promotional and advertising

purposes; window

organisation

shops;

business assistance

of exhibitions

and

shows for

dressing and display arrangement services; business and commercial information; assistance in

management of business activities; promoting the goods and services of others.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/11

1340460

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

R
201700349
23.03.2016

kuup

(540)

(730)

Omanik: SHENZHEN

CITY ENKOR ELECTRONICS

LTD.

2/F, 3/F, 5/F, Building G, Kaiyuan Area, Fenghuang N 0.4 Industrial Zone, FuYong street, Bao'an District, Shenzhen,
CN

(511) 11-2017 Klass

9: Cabinets for loudspeakers; diaphragms [acoustics]; loudspeakers; receivers

(audio- and video-);

for loudspeakers; headphones; portable media players.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210) Rahvusvah

reg

1341284

nr

jrk

(151)

Rahvusvah reg

(891)

Hilisema märkimise

R
201700888

kuup

(540)

TI ORA

registreering

kuup

01.02.2017
31.08.2017

on

avaldatud: 2017/14

megaphones; microphones;

horns
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Omanik:
2017
Klass

(5
11)"(730)

30:
Tea;
instant
Koninklijke

Douwe
B.V
tea;
tea-based
beverages;
Egberts

tea

substitutes;

tea

extracts;

tea

tea

extracts;

essences;

tea

flavourings;

iced

tea

flavourings;

tea;

herbal

6/2018

infusions,

other

Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam, NL

(511)11-2017Klass

30:Tea;

instant tea; tea-based

than for medicinal use; infusions

consisting

beverages;

of tea, herbs, fruits,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Z-201671205

flavourings

or

registreering

on

or

a

tea essences;

combination of these

products,

iced tea; herbal infusions,

other than for medicinal

other

use.

avaldatud: 2017/35

R
201700374
20.10.2016

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

substitutes;

1341456

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

tea

spices

andmed:

07.10.2016

(320)

SI

(330)

(540)

BIM BOM
(730)

Omanik: DROGA

KOLINSKA,

Živilska industrija,

d.d.

Kolinska ulica

1,

SI-1544 Ljubljana,

(511) 11-2017 Klass 5: Pharmaceutical
veterinary

and

SI

veterinary preparations; sanitary preparations for

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

adapted for

medical or

Rahvusvah reg

kuup

2016726627

registreering

on

avaldatud: 2017/15

1341905

R
201700380
03.11.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi

(310)

medical purposes; dietetic substances

dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; food supplements for babies.

use;

(320)

andmed:

21.07.2016

RU

(330)

(540)

Omanik: Obshchestvo

(730)

M.

(511)11-2017Klass

ogranichennoy otvetstvennostyu

s

Levshinsky per., 10,

"GUSTUS".

of. 3, pom. IV, RU-119034 Moscow, RU

16:Photographs;

adhesives for

stationery

or

household

artists' materials;

purposes;

and office

paint brushes; typewriters

requisites

(except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks; fountain pens; aquarelles; albums; almanacs; document laminators for office use; mimeograph apparatus and machines; atlases; posters;
table linen of
paper bows;
paper; tickets; forms,

printed;

announcement

cards

[stationery];

note

books; pads [stationery]; drawing pads; loose-leaf binders;

wristbands for the retention of writing instruments; pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; waxed paper;

radiograms; electrocardiograph
paper;

writing

rollers for

paper;

drawer liners of paper, perfumed

paper; luminous paper; Xuan paper for Chinese

typewriters;

house

painting

or

and

painters' rollers; composing sticks; modelling

calligraphy;

toilet paper;

wrapping

wax, not for dental purposes;

electrotypes; hectographs; modelling clay; polymer modelling clay;

newspapers;

paper for

paper for

recording machines;

not; wood pulp paper; carbon paper; copying paper [stationery]; parchment

terrestrial

paper; filter paper; blotters; newsletters;

signboards

globes; drawing

sets;

of paper

or

engravings;

cardboard; sewing patterns;
slate

pencils; pencil leads;

document holders [stationery]; pencil holders; chalk holders; page holders; holders for checkbooks [cheque books]; holders for stamps [seals]; diagrams;

engraving plates; writing slates; blackboards; galley racks [printing]; drawing boards; advertisement boards of
[office requisites];
needles for

cream

containers of paper;

magazines [periodicals];

drawing purposes; periodicals; printed publications; paper

graining combs; drawing instruments; calendars; tracing
ink

lithographic stones;
framed

or

stones

paper;

money

clips; tags

for index cards; pen

shredders for office use;

paper

graphic representations;

tracing cloth; tracing patterns;

gums

or

cardboard;

duplicators; punches

clips; bookmarkers; etching needles; tracing

[adhesives]

for

credit card

imprinters, non-electric;

stationery

or

household

purposes;

[ink reservoirs]; pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures],

unframed; wood pulp board [stationery]; hat boxes of cardboard; files [office requisites]; cards; index cards [stationery]; geographical

maps;

paper tapes and cards for the recordal of computer programmes;
for

inking ribbons;

purposes;

covers

for

isinglass

of paper for flower

stationery

or

household

household purposes; books; manifolds
cardboard

or

paper;

ribbons

drawing rulers;

for

paint boxes [articles for

computer printers;

square rulers;

flyers;

purposes;

gluten [glue]

for

stationery

or

household

purposes;

starch

[stationery]; comic books; drawing pins; cigar bands; envelopes [stationery];

typewriter ribbons; gummed tape [stationery];
inking

trading cards other than for games; perforated cards for Jacquard looms; catalogues; spools
pots; paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for stationery or household

use

tapes

for

sheets of

stationery

stationery

paper

or

or

plastic

or

household purposes;

household purposes;
for foodstuff

or

for stamps [seals]; boxes of

school]; correcting fluids [office requisites]; stencils [stationery]; French

adhesive bands for

adhesive

absorbent

in

paste [adhesive] for stationery
cases

curves;

paper

ribbons;

correcting tapes [office requisites]; inking ribbons;

self-adhesive

packaging; humidity

tapes

for

stationery

control sheets of

packaging; viscose sheets for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; plastic bubble packs for wrapping

or

or

paper

household

or

plastic

purposes;

for foodstuff

packaging; steel letters; type

[numerals and letters]; lithographs; paint trays; architects' models; postage stamps; plastics for modelling; graphic prints; modelling materials; teaching
materials

[except apparatus]; sealing compounds for stationery purposes; adhesives [glues] for stationery

or

household purposes;

cardboard; bookbinding material; packaging material made of starches; packing [cushioning, stuffing] materials of paper

[paper]; addressing machines; pencil sharpening machines,

electric

or

or

stuffing

of paper

or

cardboard; filtering materials

non-electric; bookbinding apparatus and machines [office equipment]; typewriters,
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electric

non-electric; folders

or

[envelopes, pouches] of

[office requisites]; bibs of
[cutters] [office requisites];
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[stationery]; franking

or

paper
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machines

for office

finger-stalls

stickers [stationery];

paper;

numbering apparatus;

bottle

chalk for

use;

plastics, for packaging; garbage bags of paper

[office requisites]; writing

envelopes of cardboard

or

paper;

cases

conical

for microwave

bags; bags

papier mâché; pastels; modelling paste;

papers;
pens;

paper

drawing

for

cooking; palettes

bookbindings;

pen cases;

ink sticks;

painters;

musical

sheets for

reproducing machines; inking
cases

cloth for

duplicators; bookbinding cloth; gummed

stationery

for

paper;

plastic film for

mats for beer

glasses; stands for pens
inking sheets for document

of paper;

printers' blankets,

purposes;

school

[sets]; inkstands; writing materials; writing instruments; drawing materials;

folders

[office requisites]; nibs of gold; nibs; steel

pens

wrapping; desk mats; letter trays; trays for sorting and counting money; coasters of paper; bookends; stamp stands;
and pencils; photograph stands; obliterating stamps; inking pads; stamp pads; binding strips [bookbinding]; towels
paperweights; writing

greeting cards; greeting cards;

[drawing instruments];

pantographs

books; seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; address plates for addressing machines; handkerchiefs of

pens; song

knives

paper

[stationery]; passport holders; plastic cling

covers

wipers; office perforators;

pen

marking chalk; bags

[stationery]; cords for bookbinding;

sealing wafers;

film, extensible, for palletization; embroidery designs [patterns]; handwriting specimens for copying; oleographs;

postcards; etchings;

tailors' chalk;

lithography; writing chalk;

of plastics; painters' easels; hand-rests for painters; printing sets, portable

or

of textile;

not

supplies [stationery];

portraits;

adhesive

tape

dispensers [office requisites]; hand labelling appliances; printed matter; lithographic works of art; prospectuses; printed timetables; ledgers [books];

printers' reglets; indexes; rubber erasers; elastic bands for offices; drawing T-squares; graphic reproductions; penholders; marking pens; tissues of paper for
removing make-up; face towels of paper; table napkins of paper; place mats of paper; tablemats of paper; tablecloths of paper; paper clasps; document files
for offices;
scrapers [erasers]

[stationery];

histological sections for teaching
placards of

stencil

chart

squares;

cardboard; writing

or

paper

[stationery];

paper-clips; staples

or

for offices;

bottle wrappers

pointers, non-electronic;
for

vignetting apparatus; apparatus

use

in

microscopy [teaching materials];

drawing books; fabrics for bookbinding; stationery; pencil sharpeners, electric

cardboard tubes; Indian inks; moisteners

plates;

for

erasing products; biological samples

steatite [tailor's chalk]; writing board erasers; composing frames [printing]; sealing wax; arithmetical tables;

purposes;

of cardboard

mounting photographs; stapling

non-electric;

or

or

presses

for

paper; envelope sealing machines,

offices; sealing machines for offices;

[office requisites]; manuals [handbooks]; figurines [statuettes] of papier mâché;

coffee filters; flags of paper; silver paper; molds for modelling clays [artists' materials]; photo-engravings; photographs

paper

for painting; chromolithographs [chromos]; compasses for drawing; numbers [type]; watercolor [watercolour]

canvas

[heliography]; ink; inkwells; blueprints; rosaries; stencils; erasing shields; balls
address stamps; stamps [seals]; shields [paper seals]; prints [engravings]; labels,
Klass

21: Household or kitchen

purposes; steelwool; unworked

cleaning

classes; pressure cookers [autoclaves],
vegetable dishes;

saucers; mugs;

non-electric,

fabrics; whisks,

for

ball-point

pens; cabinets for

[printed]; stencil

cases;

for artists; correcting ink

saucers

stationery [office requisites]; printing type;

not of textile.

utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for

or

semi-worked

non-electric;

glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other
aquaria; buckets; cookie jars; candle jars [holders]; china ornaments; dishes; paper plates;

indoor

candy boxes; bottles; demijohns;

for

baby baths, portable; plungers

transparencies

[office requisites]; moisteners for gummed surfaces [office requisites]; drawing

clearing

blocked

busts of porcelain, ceramic, earthenware

vases; epergnes; fruit cups; bird baths;

orglass;

drains; waffle irons, non-electric; coolers [ice pails]; mop wringer buckets; buckets made of

woven

for household purposes; cooking skewers of metal; towel rails and rings; hair for brushes; birdcages; funnels; carpet beaters

[hand instruments]; signboards of porcelain orglass; candle extinguishers; flower pots; chamber pots;
the hair; combs for animals; tea cosies; abrasive sponges for

scrubbing the skin;

make-up

glue-pots;

cruets; decanters;

large-toothed

combs for

sponges; sponges for household purposes; toilet sponges; sponge

holders; toothpick holders; soap holders; napkin holders; holders for flowers and plants [flower arranging]; shaving brush stands; toilet paper holders; soap

dispensers;

toilet

heat-insulated

containers;

chamois leather for
kitchen

boards for the kitchen; bread boards;

dispensers; ironing boards; cutting

paper

strainers; smoke absorbers for household
containers for

purposes;

containers

beverages; thermally

cleaning; toothpicks;

for household

make-up brushes;

for household

cages

trees

majolica;

cabarets

washing boards;

crushers

kitchen use; kitchen containers;

insulated containers for food;

ceramics for household purposes;

grinders, non-electric; cleaning instruments, hand-operated;

[stretchers]; shoe

or

glass

works of art of

[trays]; stew-pans;

pets; baking mats; polishing leather; hot pots,

not

for kitchen

flasks [containers];

frying

porcelain, ceramic,

earthenware

covers,

of

not

use,

glass jars [carboys];

pans; closures for pot lids;

for flower

paper,

non-electric;

heat-insulated

orglass;

brush

goods;

pots; shaving brushes;

glass bulbs [receptacles]; boot

electrically heated;

[stretchers]; napkin rings; poultry rings; rings for birds; piggy banks; bread baskets, domestic; baskets for domestic

trees

use; waste paper

baskets; feeding troughs; mangers for animals; lunch boxes; tea caddies; washtubs; earthenware saucepans; mess-tins; cauldrons; coffee percolators, nonelectric; coffeepots, non-electric; coffee grinders, hand-operated; fused silica [semi-worked product], other than for building; beer mugs; tankards; rat traps;
butter-dish

pot lids; aquarium hoods;
watering

cans;

covers;

fly traps; insect traps; mixing

utensils]; butter dishes; material for

dish covers; cheese-dish

spoons

brush-making;

of metal;
soap boxes;
toilet

cases;

mouse

floss for dental

confectioners'

purposes,

non-electric;

[cooking utensils]; pie

fiberglass thread,

pepper

servers;

not

for textile

cans;

hand-operated; mills

for domestic purposes,

glass,

not for

[biscuit]

cutters; pastry cutters;

domestic purposes; trays for domestic
and other than table linen;

paper

building;

sprinklers; syringes

and plants; cotton waste for cleaning; wool waste for cleaning; cleaning tow; chopsticks; cocktail stirrers; food steamers,

mitts; gloves for household purposes;

[tableware]; spatulas [kitchen

handhand-operated;

stone; noodle machines,

saucepan

scourers

spouts; nozzles for watering hose; fitted picnic baskets, including dishes;

cookie

use;

mills,

scoops

paper and

bowls [basins]; mosaics of

decorating bags [pastry bags];

traps; cooking pot sets; nozzles for watering

purposes;

buttonhooks; pitchers; perfume burners; non-electric portable coldboxes;

spoons

polishing materials for making shiny, except preparations,

operated; polishing apparatus and machines, for household

feather-dusters; brooms; isothermic bags;

covers;

[kitchen utensils]; basting

for

non-electric;

watering

flowers

pepper pots;

oven

washing mitts; polishing gloves; gardening gloves; plates to prevent milk boiling over; dripping pans; trays for
purposes, of paper; lazy susans; heaters for feeding bottles, non-electric; candelabra [candlesticks]; coasters, not of

car

grill supports;

menu

card holders; knife

rests

for the table; flat-iron stands;
abrasive
egg cups;

for kitchen

pads

purposes;

scouring pads; drinking troughs; powdered glass for decoration; pottery; pots; cooking pots; painted glassware; tableware, other than knives, forks and
spoons;

porcelain

ware;

earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils; toilet utensils;

trouser presses; tortilla presses,

non-electric

[kitchen utensils];

deodorising apparatus for personal use; cruet sets for oil and vinegar; tie presses; potholders; clothes-pegs; glass stoppers; powder compacts; perfume
vaporizers; powder puffs; dusting apparatus, non-electric; electric combs; grills [cooking utensils]; sifters [household utensils]; drinking horns; shoe horns;
candle

rings;

salad bowls;

[household utensils];

sugar bowls; beaters, non-electric; coffee services [tableware]; liqueur sets; services [dishes]; tea services [tableware]; sieves

cinder sifters

[household utensils];

steel wool for cleaning; currycombs; blenders,

tea

non-electric,

strainers; pipettes [wine-tasters]; siphon bottles for carbonated water; rolling pins, domestic;
for household purposes; fruit presses,

non-electric,

for household purposes; drinking straws;

salt cellars; drinking vessels; vessels of metal for making ices and iced drinks; refrigerating bottles; bulb basters; cups of paper

glasses [receptacles];

statues of

windows [semi-finished
for textile

use;

porcelain, ceramic,

product]; glass

earthenware

orglass; figurines

wool other than for insulation;

fiberglass

[statuettes] of

porcelain, ceramic,

other than for insulation

plate glass [raw material]; opal glass; opaline glass; glass incorporating

or

textile

use;

use;

orglass; glass

for vehicle

vitreous silica fibers [fibres],

fine electrical conductors; enamelled

bowls; drying racks for laundry; basins [receptacles]; table plates; disposable table plates; graters for kitchen

plastic; drinking glasses;

or

earthenware

glass,

not

for

building;

not

soup

insulating flasks; indoor terrariums [plant

cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; cloth for washing floors; cloths for cleaning; dusting cloths [rags]; furniture dusters; litter boxes [trays] for pets;
urns; aerosol dispensers, not for medical purposes; wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; water apparatus for cleaning teeth and gums; electric
devices

for

purposes;

attracting

and

coffee filters,

killing insects; watering

[moulds]; molds [kitchen utensils]; deep fryers,
[kitchen utensils]; ironing board
and

non-electric;

devices;

animal bristles

non-electric;

long handled;

toilet brushes; electric brushes, except parts

milk

window-boxes;

products;

purposes;

cooking utensils, non-electric;
ice cube molds

comb cases; bread bins; fly swatters; teapots; kettles,

scrubbing brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric; basting brushes; carpet sweepers;

edible

strainers

for

household

[moulds]; cookery molds

non-electric;

cups;

garlic

presses

of machines;

eyebrow brushes;

nail brushes;

nest

brushes for footwear; tar-brushes,

boxes
eggs, artificial;

for

dispensing

paper

boxes of glass.

Klass 29: Meat, fish, poultry and
and

household

shaped; tea infusers; glass bowls; mops; mop wringers; cocktail shakers; cosmetic spatulas; corkscrews, electric
[brushware]; pig bristles; brushes; dishwashing brushes; ski wax brushes; brushes for cleaning tanks and containers; lamp-

horse brushes;

milk

for

covers,

glass brushes;

towels; dustbins;

utensils

non-electric; flasks; hip flasks; drinking bottles for sports; cake molds [moulds];

oils and

game; meat extracts;

preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;

fats; ajvar [preserved peppers]; aloe

anchovy; peanuts, prepared; artichokes, preserved; albumen for culinary

vera

purposes;

prepared

for

human

consumption; alginates

for

culinary

eggs;

purposes;

white of eggs; beans, preserved; soya beans, preserved, for food;
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bouillon; ginger jam; ham; fatty substances for the manufacture of edible fats; toasted laver; edible birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved;

gelatine;

jellies; fruit jellies; yolk of

meat

eggplant paste; vegetable
black

of

pudding [blood sausage]; arrangements

[canned (Am.)]; fruits, tinned
for

chrysalis,

human

fat; bone oil, edible; lard;

coconut

eggs;

processed fruit; compotes;

purposes; olive oil for

animal

[canned (Am.)]; bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not

nuts,

marrow

preserved;
prepared;

milk

butter for food; coconut oil; coconut butter;

cocoa

oil;

corn

salmon,

not

silkworm

live; onions,

oil; linseed oil for culinary

sesame

not

live; almonds,

culinary purposes; milk of almonds for culinary purposes; rice milk [milk substitute];
milk; powdered milk; fish meal for human consumption; vegetable mousses; fish mousses; fruit pulp;

milk

liver

purée;

predominating; potato fritters; olives, preserved; lobsters,

pâté; pectin

for

culinary

purposes; liver;

live; flavored nuts; candied nuts; coconut, desiccated;

not

pickles; jams; powdered

milk]; bulgogi [Korean beef dish]; pollen preparedas foodstuff; cranberry

fish-based foodstuffs; curd;

eggs;

[compote]; apple purée; crayfish,

sauce

not

prostokvasha [soured

live; crustaceans,

live; fish,

not

salted fish;

preserved;
cream;

live; prawns, not live; buttercream; croquettes;

live; lecithin for culinary purposes;

not

live; milk shakes;

not

tinned [canned (Am.)]; fish, tinned

vegetables,

for food; mussels, not live; peanut milk for

beverages,

tomato

isinglass for food; clams,

food; palm oil for food; palm kernel oil for food; sunflower oil for food; colza oil for food; butter; shellfish,

condensed milk; soya milk [milk substitute]; albumin
meat,

food; fruit-based snack food; charcuterie; raisins; caviar;

meat, tinned [canned (Am.)];

consumption; kumys [kumyss] [milk beverage]; spiny lobsters,

preserved; margarine; piccalilli; marmalade; peanut butter;

ground;

suet for

paste; fish roe, prepared; yogurt; sauerkraut; kephir [milk beverage];

marrow

vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines, not live; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; whipped
[dairy products]; fat-containing mixtures for bread slices; smetana [sour cream]; vegetable juices for cooking; tomato juice for cooking;

cream

salted meats;
in batter;
sausages; sausages

for

preparations

cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; sea-cucumbers,

for

making bouillon; preparations

live; truffles, preserved; tuna,

not

making

tripe;

soup;

live; oysters,

not

soups;

not

live;

vegetable

soup

preparations; whey;

milk ferments for

culinary

purposes;

rennet; fish fillets; dates; crystallized fruits; fruit preserved in alcohol; hazelnuts, prepared; potato flakes; hummus [chickpea paste]; fruit peel; preserved

low-fat potato

garlic; lentils, preserved; potato chips;

fruit

chips;

non-alcoholic

chips;

eggnog; seaweed extracts for food; berries,

preserved;

snail eggs for

consumption; yakitori.
30: Coffee, tea,

Klass

and

cocoa

artificial

coffee; rice;

tapioca

and

flour

sago;

and

made

preparations

from

cereals;

bread, pastry and

confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; aromatic preparations for food;
vanilla flavorings for culinary purposes; flavorings, other than essential oils, for cakes; flavorings, other than essential oils, for beverages; coffee flavorings;
food

flavorings,

other than essential oils;

buns; bread rolls; edible rice
sweeteners;

decorations

cereal-based

for cakes;

frozen yogurt

snack

for

confectionery

[confectionery ices];

[edible ices];

cream

Christmas

decorating

cream

of

dish]; quiches; gluten preparedas foodstuff;

tartar

for

trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; ginger [spice];

culinary

caramels

purposes; capers;

ice

cream;

[confectionery];

cocoa-based

bean

chocolate

beverages;

meal;

tapioca flour; potato flour;

tea-based

flour;

corn

muesli; mint for confectionery;

mousses;

[spice]; ketchup [sauce]; gimbap [Korean

curry

oatmeal; crushed barley; groats for human food;

[semolina]; noodles; ice for refreshment; candy; rice cakes; mayonnaise;

royal jelly;

[candy];

rice

[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; cinnamon [spice]; unroasted coffee; starch

sweetmeats

for food; crackers; custard; hominy grits; semolina;
couscous

for cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves

water

sea

culinary purposes; gluten additives for culinary purposes; thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; ricefood; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; candy

for

frosting [icing]; glucose

based snack food;

burritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural

binding materials; binding agents for ice

sausage

cake

[spice];

aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-protein cereal bars; pancakes; noodle-based prepared meals;

star

paper; edible paper;

nut

flours;

beverages

cocoa

beverages; chocolate beverages with milk;

wheat

flour;

with

corn,

milled;

roasted;

corn,

pies; turmeric;

meat

[pastry]; macaroni; maltose; hominy; marinades; marzipan;

macaroons

flour; soya flour; barley meal;

dessert

milk; coffee beverages with milk; coffee-based

chocolate-based

beverages; infusions,

mousses

beverages;

medicinal; crushed oats; husked

not

okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; chocolate-coated nuts; nutmegs; stick liquorice [confectionery]; soya bean paste [condiment]; pastilles
[confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies;
oats;

petit-beurre biscuits; pies; pizzas;
meat

tenderizers, for household

[sauces]; ravioli;

fondants

[confectionery];

popcorn;

oat-based food; propolis; gingerbread;

noodle-based

[Japanese

ramen

gravies;

meat

purposes;

dish]; chewing

gum; relish

powders

for

ice

making

cream;

mustard meal;

pralines; condiments;

petits fours [cakes]; puddings; rice pudding; cake powder; fruit coulis

[condiment]; wheat

germ for human

consumption; spring rolls; palm

sugar;

aniseed; linseed for human consumption; golden syrup; confectionery; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; baking soda [bicarbonate
of soda for cooking purposes]; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce;
tomato sauce;

pasta

sauce;

tabbouleh; tacos; tarts;

[condiments]; spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches;

sauces

almond paste; rice

dough; pastry dough;

for

pulp

culinary

cake

purposes;

chocolate decorations for cakes; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; bread; unleavened bread;
or

leaves for

corn

flakes;

oat

flakes; chips [cereal products]; flowers

substitutes; jiaozi [stuffed dumplings]; chicory [coffee substitute]; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic [condiment];

tea

use as

dough; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings];

cheeseburgers [sandwiches];

chow-chow

and others;
essential
for
import-export
oils; husked agency
barley

[condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; malt

services;

commercial

information

agency

services;

extract for

advertising

food;

agency

for foodstuffs, except etheric

essences

services;

cost

price

analysis;

Klass 35: Advertising; business management; business administration; office functions; arranging subscriptions

import-export

for others;
space;

business

agency services; commercial information agency services;

auditing;

companies; invoicing;

employment agency

demonstration

of

commercial information and advice for

recruitment; business

computerized

file

agency services; cost

rental of

administrative

essences

advertising

telecommunication

price analysis;

outsourced

management; book-keeping;

of communications

to

of

services

advertising
for

management

market studies; business information;

[office functions]; opinion polling;

[consumer advice shop]; business investigations; business research; marketing research; personnel

consumers

and

management

services;

goods; transcription

advertising

rental

organization consultancy; business

organization consultancy; business

consultancy; personnel

management

management consultancy; professional business consultancy; layout services for advertising purposes; marketing; business management of performing
artists; business management of sports people; writing of résumés for others; scriptwriting for advertising purposes;
maintenance

of data in computer databases;

arranging

purposes;

newspaper

updating

of

advertising material;

word

subscriptions for others; organization of fashion shows for promotional

advertising purposes; shop window dressing; design of advertising materials;
others; sponsorship search; business management assistance; commercial or
or

business information via

providing
and

sellers

of

goods

purposes; economic

and

a

web

business

news

purposes;

forecasting; auctioneering; retail

or

or

industrial management

advertising

organization of trade fairs for commercial

data search in computer files for
assistance; commercial intermediation services;

presentation

purposes;

of

goods

on

an

on-line

material rental; rental of billboards

publication
publicity

of publicity texts; radio

texts;

on-line

advertising

a

for

buyers

media, for retail

wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies;

[advertising boards];

advertising; bill-posting;
on

marketplace

communication

sales promotion for others; production of advertising films; office machines and equipment rental; rental of advertising time

publicity

and

advertising

or

appraisals; payroll preparation;

site; provision of commercial and business contact information; provision of

services; web indexing for commercial

clipping services; updating

of exhibitions for commercial

processing; organization

rental of

distribution of

vending machines;

samples;

on

rental of sales stands; rental of

dissemination of

advertising matter; direct

communication media;

photocopying machines;

mail

advertising; writing

computer network; advertising by mail order; television advertising; document reproduction; compilation

of
of

information into computer databases; compilation of statistics; business inquiries; systemization of information into computer databases; advisory services
for business management; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; tax preparation; drawing up of statements of accounts;

telemarketing services; psychological testing
providers;
business

business

project management

management of reimbursement

for the selection of

services for construction
programs

for

personnel;
projects;

business

management of hotels; business management for freelance service

commercial administration

others; administration

of

consumer

administrative processing of purchase orders; public relations; modelling for advertising

functions]; web site traffic optimization; relocation services for businesses;

scheduling

services

[purchasing

goods

tax

or

loyalty

of the

licensing

programs;

of the

goods

administration

of

and services of others;

frequent flyer

programs;

sales promotion; typing; appointment reminder services [office

filing services;

search

engine optimization for

sales

promotion; appointment

[office functions]; price comparison services; pay per click advertising; secretarial services; procurement services for others
and

services

for

other

businesses];

shorthand;

subscribers; photocopying services; business efficiency expert

outsourcing

services

[business

assistance];

telephone

answering

for

unavailable

services.

Klass 43: Services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation bureau services [hotels, boarding houses]; rental
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of temporary accommodation; rental
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meeting

tourist home

rooms;

services; hotel reservations; boarding house bookings; temporary accommodation

reservations; hotel services; retirement home services; snack-bar services; café services; cafeteria services; motel services; boarding house services;
boarding for animals; rental of cooking apparatus; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of lighting apparatus; rental of tents; rental of
rental of

transportable buildings;

drinking

water

dispensers;

services;

restaurant

self-service

services; food sculpting;

restaurant

canteen

services; holiday

camp services [lodging]; bar services; providing campground facilities; food and drink catering; day-nursery [crèche] services.
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16: photographs; adhesives for stationery

or

household

artists' materials;

purposes;

and office

paint brushes; typewriters

requisites

(except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks;

fountain

aquarelles; albums; almanacs;

pens;

bows; table linen of

paper

tickets; forms, printed;

paper;

document laminators for office

announcement cards

[stationery];

use;

note

wristbands for the retention of writing instruments; pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; waxed paper;

radiograms; electrocardiograph paper;
paper; writing paper; luminous paper;
rollers for

typewriters;

house

paper for

paper for

recording machines;

drawer liners of paper,
Xuan paper for

perfumed or not; wood pulp paper; carbon paper; copying paper [stationery]; parchment
Chinese painting and calligraphy; toilet paper; wrapping paper; filter paper; blotters; newsletters;

painters' rollers; composing sticks; modelling

wax, not for dental purposes;

electrotypes; hectographs; modelling clay; polymer modelling clay;

newspapers;

and machines; atlases; posters;

mimeograph apparatus

books; pads [stationery]; drawing pads; loose-leaf binders;

terrestrial

of paper

signboards

globes; drawing

sets;

or

engravings;

cardboard; sewing patterns;
slate

pencils; pencil leads;

document holders [stationery]; pencil holders; chalk holders; page holders; holders for checkbooks [cheque books]; holders for stamps [seals]; diagrams;

engraving plates; writing slates; blackboards; galley racks [printing]; drawing boards; advertisement boards of
[office requisites];
needles for

cream

drawing

containers of paper;

purposes;

magazines [periodicals];

periodicals; printed publications;

graining combs; drawing instruments; calendars; tracing
lithographic stones; ink
framed

paper

clips; tags

money

for index cards; pen

shredders for office

use;

graphic representations;

tracing cloth; tracing patterns;

paper;

gums

or

paper

cardboard;

duplicators; punches

clips; bookmarkers; etching needles; tracing
credit card

for

[adhesives]

imprinters, non-electric;

stationery

or

household

purposes;

[ink reservoirs]; pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures],

stones

unframed; wood pulp board [stationery]; hat boxes of cardboard; files [office requisites]; cards; index cards [stationery]; geographical maps;
trading cards other than for games; perforated cards for Jacquard looms; catalogues; spools

or

paper tapes and cards for the recordal of computer programmes;
for

inking ribbons;

covers

of

paper

isinglass for stationery

purposes;

or

for flower pots;

household purposes; books; manifolds

or paper; paint boxes
[articles for
typewriter ribbons; gummed tape [stationery];

ribbons

drawing rulers;

for

computer printers;

square rulers;

flyers;

gluten [glue] for stationery

or

household purposes;

tapes

stationery

for

sheets of

stationery

stationery

paper

or

or

plastic

or

household purposes;

household purposes;
for foodstuff

or

household
or

for stamps [seals]; boxes of

cases

school]; correcting fluids [office requisites]; stencils [stationery]; French

adhesive bands for

adhesive

absorbent

in

use

for

starch paste [adhesive] for stationery

[stationery]; comic books; drawing pins; cigar bands; envelopes [stationery];

cardboard

inking

paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; glue

household purposes;

paper ribbons;

curves;

correcting tapes [office requisites]; inking ribbons;

self-adhesive

packaging; humidity

tapes

for

stationery

control sheets of

packaging; viscose sheets for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; plastic bubble packs for wrapping

or

or

household

purposes;

for foodstuff

plastic

or

paper

packaging; steel letters; type

[numerals and letters]; lithographs; paint trays; architects' models; postage stamps; plastics for modelling; graphic prints; modelling materials; teaching
materials

[except apparatus]; sealing compounds for stationery purposes; adhesives [glues] for stationery

or

household purposes;

cardboard; bookbinding material; packaging material made of starches; packing [cushioning, stuffing] materials of paper

[paper]; addressing machines; pencil sharpening machines,
electric

or

non-electric;

folders

electric

or

or

stuffing

of paper

or

cardboard; filtering materials

non-electric; bookbinding apparatus and machines [office equipment]; typewriters,

[stationery]; franking machines for office

use;

chalk for lithography;

writing chalk; tailors' chalk; marking chalk; bags

[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; garbage bags of paper or of plastics; painters' easels; hand-rests for painters; printing sets, portable
[office requisites]; bibs of paper; stickers [stationery]; finger-stalls [office requisites]; writing cases [stationery]; cords for bookbinding; paper knives
[cutters]

[office requisites];

numbering apparatus;

extensible, for palletization; embroidery
postcards; etchings; conical

paper

bottle

envelopes

of cardboard

or

paper;

covers

designs [patterns]; handwriting specimens for copying;

[stationery]; passport holders; plastic cling film,

oleographs;

musical

bags; bags for microwave cooking; palettes for painters; ink sticks; pantographs

greeting cards; greeting cards;

[drawing instruments]; folders for

papers;

nibs of

pens;

papier mâché; pastels; modelling paste; pen cases; bookbindings; pen wipers; office perforators; pens [office requisites];
drawing pens; song books; seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; address plates for addressing machines; handkerchiefs

of paper;

wrapping;
and

desk mats; letter

trays; trays

for

sorting

and

counting money;

coasters of paper; bookends;

stamp stands;

pencils; photograph stands; obliterating stamps; inking pads; stamp pads; binding strips [bookbinding];

reproducing machines; inking sheets for duplicators; bookbinding cloth; gummed cloth for stationery
paperweights; writing

cases

dispensers [office requisites];
printers' reglets; indexes;
removing make-up;
[stationery];

histological

scrapers

purposes;

paper;

glasses;

inking

printers' blankets,

stands for pens

sheets

not of

for document

textile; portraits;

[sets]; inkstands; writing materials; writing instruments; drawing materials; school supplies [stationery]; adhesive tape
hand

rubber

labelling appliances; printed

erasers;

face towels of

paper;

elastic bands for offices;
table

[erasers] for offices;

sections for

mats for beer

towels of

gold; nibs; steel
plastic film for

teaching

napkins

paper-clips;

of

paper;

matter;

lithographic

works of art; prospectuses;

printed timetables; ledgers [books];

drawing T-squares; graphic reproductions; penholders; marking

place

mats

of

paper;

tablemats of

paper;

tablecloths of

pens;

paper; paper

tissues of

clasps;

paper

for

document files

staples for offices; erasing products; biological samples for use in microscopy [teaching materials];

purposes; steatite [tailor's chalk];

writing

board erasers;

composing

frames

[printing]; sealing

wax; arithmetical

tables;

60
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of

placards

or

paper

cardboard; writing

fabrics

drawing books;

or

for

electric

bookbinding; stationery; pencil sharpeners,

[stationery]; stencil plates; cardboard tubes; Indian inks; moisteners [office requisites]; moisteners for gummed

non-electronic;

chart pointers,

squares;

for

vignetting apparatus; apparatus

bottle wrappers

of cardboard

mounting photographs; stapling

or

non-electric; transparencies

or

surfaces

[office requisites];

for

painting; chromolithographs [chromos];

presses [office requisites]; manuals [handbooks];

for

compasses

numbers

drawing;

drawing

envelope sealing machines, for offices; sealing machines for offices;

paper;

figurines

[statuettes] of

paper coffee filters; flags of paper; silver paper; molds for modelling clays [artists' materials]; photo-engravings; photographs
canvas

6/2018

watercolor

[type];

[heliography]; ink; inkwells; blueprints; rosaries; stencils; erasing shields; balls for ball-point

[watercolour]

pens; cabinets for

for artists;

saucers

papier mâché;
stencil cases;

[printed];

correcting

ink

stationery [office requisites]; printing type;

address stamps; stamps [seals]; shields [paper seals]; prints [engravings]; labels, not of textile.

21: Household

Klass
cleaning

pressure cookers

classes;

or

kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes);

steelwool; unworked

purposes;

[autoclaves],

semi-worked glass (except glass used in building);

or

non-electric;

brush-making

materials; articles for

glassware, porcelain and earthenware

not included in other

indoor aquaria; buckets; cookie jars; candle jars [holders]; china ornaments; dishes; paper plates;

vegetable dishes; saucers; mugs; candy boxes; bottles; demijohns; busts of porcelain, ceramic, earthenware orglass; vases; epergnes; fruit cups; bird baths;
baby baths, portable; plungers for clearing blocked drains; waffle irons, non-electric; coolers [ice pails]; mop wringer buckets; buckets made of woven
fabrics; whisks, non-electric, for household purposes; cooking skewers of metal; towel rails and rings; hair for brushes; birdcages; funnels; carpet beaters
of

[hand instruments]; signboards

candle

porcelain orglass;

extinguishers;

flower pots; chamber pots;

the hair; combs for animals; tea cosies; abrasive sponges for scrubbing the skin;

holders; toothpick holders;

dispensers;

toilet paper

containers; heat-insulated

glue-pots;

cruets; decanters;

large-toothed

for

household

containers for

boards for the kitchen; bread boards;

containers

purposes;

for

household

kitchen

or

containers;

flasks

glass

holders;

paper

crushers for kitchen use,

washing boards;
kitchen

use;

insulated containers for food;

beverages; thermally

combs for

sponges; sponges for household purposes; toilet sponges; sponge

holders; napkin holders; holders for flowers and plants [flower arranging]; shaving brush stands; toilet

soap

dispensers; ironing boards; cutting

smoke absorbers

strainers;

make-up

glass jars [carboys];

[containers]; frying

pans;

soap

non-electric;

heat-insulated

closures

for pot lids;

chamois leather for cleaning; toothpicks; ceramics for household purposes; majolica; works of art of porcelain, ceramic, earthenware orglass; brush goods;
kitchen

non-electric; cleaning instruments, hand-operated; cabarets [trays]; stew-pans; covers, not of paper, for flower pots; shaving brushes;
brushes; cages for household pets; baking mats; polishing leather; hot pots, not electrically heated; glass bulbs [receptacles]; boot trees

grinders,

make-up

[stretchers]; shoe

[stretchers]; napkin rings; poultry rings; rings for birds; piggy banks; bread baskets, domestic; baskets for domestic

trees

mangers for

baskets; feeding troughs;
electric; coffeepots,
pot lids; aquarium

watering

insect traps;

mixing

spoons [kitchen utensils];

basting

use;

waste

of metal; soap boxes;

mouse

non-

[tableware]; spatulas [kitchen

servers; scoops

for

cotton waste

hand-operated;

mills for domestic

hand-operated;

purposes,

confectioners' decorating bags [pastry bags]; bowls [basins]; mosaics of glass, not for building; saucepan

not for textile use; cookie

fiberglass thread,

cleaning;

mitts; gloves for household purposes;

wool
car

for

waste

cleaning; cleaning

[biscuit] cutters; pastry cutters; sprinklers; syringes for watering flowers

chopsticks;

tow;

cocktail stirrers; food steamers, non-electric;
pepper pots;

washing mitts; polishing gloves; gardening gloves; plates

domestic purposes; trays for domestic purposes, of paper; lazy susans; heaters for feeding bottles,

to

prevent milk boiling

non-electric;

candelabra [candlesticks]; coasters, not of

grill supports; menu card holders; knife rests for the table; flat-iron stands; egg cups; abrasive pads for kitchen
scouring pads; drinking troughs; powdered glass for decoration; pottery; pots; cooking pots; painted glassware; tableware, other than knives,
earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils; toilet utensils;

ware;

deodorising apparatus for personal

use;

sets for oil

cruet

and vinegar; tie presses;

trouser

tortilla

presses;

oven

for
pans; trays

dripping

over;

paper and other than table linen;

porcelain

scourers

traps; cooking pot sets; nozzles for watering cans; spouts; nozzles for watering hose; fitted picnic baskets, including dishes;

toilet cases; floss for dental purposes;

spoons;

paper

mess-tins; cauldrons; coffee percolators,

saucepans;

[cooking utensils]; pie

spoons

and machines, for household
purposes, non-electric; pepper mills,

operated; polishing apparatus

plants;

caddies; washtubs; earthenware

dishes; material for brush-making; polishing materials for making shiny, except preparations, paper and stone; noodle machines, hand-

feather-dusters; brooms; isothermic bags;

and

tea

non-electric; coffee grinders, hand-operated; fused silica [semi-worked product], other than for building; beer mugs; tankards; rat traps;
hoods; butter-dish covers; dish covers; cheese-dish covers; buttonhooks; pitchers; perfume burners; non-electric portable coldboxes;

fly traps;

cans;

utensils]; butter

animals; lunch boxes;

presses,

purposes;
forks and

non-electric [kitchen utensils];

potholders; clothes-pegs; glass stoppers; powder compacts; perfume

non-electric; electric combs; grills [cooking utensils]; sifters [household utensils]; drinking horns; shoe horns;
beaters, non-electric; coffee services [tableware]; liqueur sets; services [dishes]; tea services [tableware]; sieves

vaporizers; powder puffs; dusting apparatus,
candle

salad bowls; sugar bowls;

rings;

[household utensils]; cinder sifters [household utensils];
steel wool for
salt cellars;

drinking vessels;

glasses [receptacles];
for textile use;

vessels of metal for

statues of

[semi-finished

windows

tea

cleaning; currycombs; blenders, non-electric,
making

[wine-tasters]; siphon

strainers; pipettes

bottles for carbonated water;

ices and iced drinks;

refrigerating bottles;

bulb basters;
of
cups
paper

[raw material];

indoor terrariums

urns; aerosol

devices

for

dispensers,

and

attracting

non-electric;

washing floors;

wax-polishing

cloths for

appliances,

killing insects; watering devices; utensils for
flasks; hip flasks; drinking bottles

[kitchen utensils];

[kitchen utensils]; ironing board
and

cloth for

deep fryers, non-electric;

covers,

shaped;

tea

comb

cloths

use;

[rags];

bread

glass,

insulating flasks;

not for

purposes;

furniture dusters; litter boxes

non-electric;

cooking utensils,

ice cube molds

[trays]

soup

[plant

for pets;

strainers

for household

[moulds]; cookery molds

bins; fly swatters; teapots; kettles, non-electric; cups;

mops; mop

building;

indoor terrariums

for shoes; water apparatus for cleaning teeth and gums; electric

for sports; cake molds [moulds];

cases;

infusers; glass bowls;

cleaning; dusting

non-electric,

household

non-electric;

purposes; coffee filters,
[moulds]; molds

[vivariums];

not for medical purposes;

textile use; vitreous silica fibers [fibres], not

or

fine electrical conductors; enamelled

opal glass; opaline glass; glass incorporating

bowls; drying racks for laundry; basins [receptacles]; table plates; disposable table plates; graters for kitchen

cultivation];

drinking straws;

plastic; drinking glasses;

or

porcelain, ceramic, earthenware orglass; figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthenware orglass; glass for vehicle

product]; glass wool other than for insulation; fiberglass other than for insulation

plate glass

rolling pins, domestic;

for household purposes; fruit presses, non-electric, for household purposes;

garlic

presses

wringers; cocktail shakers; cosmetic spatulas; corkscrews, electric

animal bristles [brushware]; pig bristles; brushes; dishwashing brushes; ski

wax

brushes; brushes for cleaning tanks and containers;

lamp-

scrubbing brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric; basting brushes; carpet sweepers; brushes for footwear; tar-brushes,
brushes; electric brushes, except parts of machines; eyebrow brushes; nail brushes; nest eggs, artificial; boxes for dispensing paper

horse brushes;

glass brushes;
long handled;

toilet

towels; dustbins; window-boxes; boxes of glass.
Klass 29: Meat, fish, poultry and
game;
milk and milk

products;

edible

oils and fats;

meat

extracts;

preserved, frozen,

ajvar [preserved peppers];

anchovy; peanuts, prepared; artichokes, preserved;

albumen

for

aloe

vera

dried and cooked fruits and

for human

prepared

culinary purposes;

white

of eggs;

vegetables; jellies, jams, compotes;

consumption; alginates

for

culinary

eggs;

purposes;

beans, preserved; soya beans, preserved, for food;

bouillon; ginger jam; ham; fatty substances for the manufacture of edible fats; toasted laver; edible birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved;

gelatine;

jellies; fruit jellies; yolk of

meat

eggplant paste; vegetable
black

marrow

eggs;

pudding [blood sausage]; arrangements

[canned (Am.)]; fruits, tinned

chrysalis,

for

human

fat; bone oil, edible; lard;

coconut

of

[canned (Am.)]; bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not

preserved; margarine; piccalilli; marmalade; peanut butter;

ground;

animal

marrow

cocoa

preserved;

milk

not

salted fish;

cream

not

for food; mussels, not live; peanut milk for

beverages,

milk

culinary

powdered milk;

purposes; milk of almonds for

fish meal for human

predominating; potato fritters; olives, preserved; lobsters,

vegetable salads;

fruit salads; bacon; sardines, not

[dairy products]; fat-containing

salted meats;
in batter;
sausages; sausages

mixtures for

preparations

for

cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; sea-cucumbers,

bread

corn

oil;

sesame

salmon,

culinary

silkworm

live; onions,

oil; linseed oil for culinary
not

live; almonds,

purposes; rice milk [milk substitute];

consumption; vegetable
not

not

mousses;

fish

mousses;

fruit

pulp;

live; flavored nuts; candied nuts; coconut, desiccated;

fish-based

foodstuffs; curd; prostokvasha [soured

[compote]; apple purée; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish,
live; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; whipped
sauce

slices; smetana [sour cream]; vegetable juices for cooking; tomato juice for cooking;

making bouillon; preparations

not

live; milk shakes;

tinned [canned (Am.)]; fish, tinned

live; prawns, not live; buttercream; croquettes;

butter for food; coconut oil; coconut butter;

milk]; bulgogi [Korean beef dish]; pollen preparedas foodstuff; cranberry
cream;

vegetables,

live; lecithin for culinary purposes;

nuts, prepared; tomato purée; liver pâté; pectin for culinary purposes; liver; pickles; jams; powdered eggs;

preserved;

isinglass for food; clams,

food; palm oil for food; palm kernel oil for food; sunflower oil for food; colza oil for food; butter; shellfish,

condensed milk;
milk [milk substitute]; albumin milk;
soya
meat,

food; fruit-based snack food; charcuterie; raisins; caviar;

meat, tinned [canned (Am.)];

processed fruit; compotes;

consumption; kumys [kumyss] [milk beverage]; spiny lobsters,

purposes; olive oil for

suet for

paste; fish roe, prepared; yogurt; sauerkraut; kephir [milk beverage];

for

live; truffles, preserved; tuna,

making

not

soup;

tripe;

live; oysters,

not

soups;

live;

vegetable

soup

preparations; whey;

milk ferments for

culinary

purposes;
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crystallized fruits;
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fruit

preserved

in alcohol; hazelnuts,

hummus

prepared; potato flakes;

garlic; lentils, preserved; potato chips; low-fat potato chips; fruit chips; non-alcoholic

eggnog; seaweed extracts for

[chickpea paste];

fruit

peel; preserved

food; berries, preserved; snail

eggs for

consumption; yakitori.
Klass 30: Coffee, tea,
confectionery; ices;

sugar,

and artificial

cocoa

coffee; rice; tapioca and

flour

sago;

honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,

and preparations

sauces

made from cereals;
aromatic

(condiments); spices; ice;

bread, pastry and
for food;

preparations

vanilla flavorings for culinary purposes; flavorings, other than essential oils, for cakes; flavorings, other than essential oils, for beverages; coffee flavorings;
food

flavorings,

high-protein

other than essential oils; star aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars;

cereal bars;

noodle-based prepared

pancakes;

meals;

buns; bread rolls; edible rice paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural
sweeteners;

based snack food;

for ice

binding materials; binding agents

sausage

[spice]; cake frosting [icing]; glucose for culinary

cereal-based

purposes;

[edible

cream

ices];

snack food; vegetal preparations for

use

for

water

sea

gluten additives for culinary

coffee substitutes;

as

seaweed

cooking;

[condiment]; malt biscuits; cloves

thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-

purposes;

dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; candy

decorations for cakes;
frozen

confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; ginger [spice];
yogurt [confectionery ices]; cream of tartar for culinary purposes; capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap [Korean rice

dish]; quiches; gluten preparedas foodstuff; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; cinnamon [spice]; unroasted coffee; starch
for food; crackers; custard;
couscous

hominy grits; semolina; oatmeal;

royal jelly; ice

cream;

[confectionery];

chocolate mousses;

cocoa-based
oats;

bean meal;

beverages;

tea-based

okonomiyaki [Japanese

tapioca flour; potato flour;

barley; groats

beverages;

petit-beurre

biscuits; pies; pizzas;

en

ramen

fondants

oat-based

noodle-based

[Japanese

beverages

chocolate-coated

for human food;

flours; flour; wheat flour;

nut

beverages

cocoa

with milk;

with milk; coffee

chocolate-based

nuts; nutmegs;

aniseed; linseed for human consumption; golden

[confectionery];

milled;

corn,

stick

meat

pies; turmeric;

flour; barley meal; dessert

soya

beverages

beverages; infusions,

liquorice [confectionery];
allspice;

pepper;

for

powders

popcorn;

roasted;

corn,

[pastry]; macaroni; maltose; hominy; marinades; marzipan;

macaroons

croûte; pelmeni [dumplings stuffed with meat];

gravies;

meat

tenderizers, for household purposes;

[sauces]; ravioli;

chocolate

pancakes];

savory

flour;

corn

muesli; mint for confectionery;

[confectionery]; molasses for food; pâtés
meat

crushed

[semolina]; noodles; ice for refreshment; candy; rice cakes; mayonnaise;

coffee-based

with milk;

medicinal; crushed oats; husked

not

bean paste

soya

[condiment]; pastilles

[seasonings]; pesto [sauce]; cookies;

peppers

ice cream; mustard meal;

making

mousses

beverages;

pralines; condiments;

food; propolis; gingerbread; petits fours [cakes]; puddings; rice pudding; cake powder; fruit coulis

dish]; chewing gum; relish [condiment]; wheat germ for human consumption; spring rolls; palm sugar;
syrup;

confectionery; batter mixes for okonomiyaki [Japanese

savory

pancakes]; baking soda [bicarbonate

of soda for cooking purposes]; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce;

pasta sauce; sauces [condiments]; spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches;
tabbouleh; tacos; tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary purposes; cake dough; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings];
tomato sauce;

chocolate decorations for cakes; beer
or

leaves for

use

tea

as

vinegar;

ferments for

pastes; halvah; bread;

unleavened bread;

flakes; oat flakes; chips [cereal products]; flowers

corn

substitutes; jiaozi [stuffed dumplings]; chicory [coffee substitute]; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic [condiment];

cheeseburgers [sandwiches];

chow-chow

and essential
Klass
35: huskedbarley
Advertising;
oils;

[condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; malt

business

management;

business

administration;

office

extract for

functions;

food;

essences

arranging

for foodstuffs, except etheric

subscriptions

to

Klass 35: Advertising; business management; business administration; office functions; arranging subscriptions

essences

telecommunication

services

to telecommunication services

for others; import-export agency services; commercial information agency services; advertising agency services; cost price analysis; rental of advertising
space;

business

auditing;

companies; invoicing;
commercial

recruitment;

employment

agency

demonstration of

information
business

and

advice for

book-keeping;

management;

of communications [office functions];

business

organization consultancy;

or

arranging

advertising

newspaper

purposes;

shop

subscriptions

window

updating

of

for others;

dressing; design

business information via

and sellers of

goods

a

of fashion shows for

organization
of

advertising materials;

promotion

for

or

business

promotional

and services; web

wholesale services for

others; production of advertising films; office machines

clipping services; updating and

news

of exhibitions for commercial

purposes;

organization

or

advertising

of trade fairs for commercial

data search in computer files for

appraisals; payroll preparation;

industrial management assistance; commercial intermediation

provision of commercial and business contact information; provision
indexing for commercial or advertising purposes; presentation of goods
or

consultancy; personnel

management

purposes;

processing; organization

web site;

purposes; economic forecasting; auctioneering; retail
sales

word

advertising material;

others; sponsorship search; business management assistance; commercial

providing

for

marketing; business management of performing

artists; business management of sports people; writing of résumés for others; scriptwriting for advertising

purposes;

administrative management

market studies; business information;

business

organization consultancy;

management consultancy; professional business consultancy; layout services for advertising purposes;

maintenance of data in computer databases;

outsourced

opinion polling;

[consumer advice shop]; business investigations; business research; marketing research; personnel

consumers

and

management

file

services; computerized

goods; transcription

pharmaceutical, veterinary

and

equipment rental;

and

rental

of

of

an

on

on-line

marketplace

services;
for buyers

communication media, for retail

sanitary preparations
advertising

time

on

and medical

supplies;

communication media;

publicity material rental; rental of billboards [advertising boards]; rental of vending machines; rental of sales stands; rental of photocopying machines;
publication of publicity texts; radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; writing of

publicity

texts;

information into

on-line

advertising

on

a

computer network; advertising by mail order; television advertising; document reproduction; compilation of

computer databases; compilation

for business management;

negotiation

of statistics; business

inquiries; systemization

and conclusion of commercial transactions for third

of information into

parties;

tax

computer databases; advisory

preparation; drawing

up

of

statements

services

of accounts;

telemarketing services; psychological testing for the selection of personnel; business management of hotels; business management for freelance service
providers; business project management services for construction projects; commercial administration of the licensing of the goods and services of others;
business

management of reimbursement programs for others; administration of

administrative

functions];
scheduling

processing

web site traffic

services

of

purchase orders; public relations; modelling

optimization;

for

relocation services for businesses;

[office functions]; price comparison services;

pay

tax

per

loyalty

consumer

advertising

or

sales

filing services;
click

[purchasing goods and services for other businesses]; shorthand; outsourcing
subscribers; photocopying services; business efficiency expert services.

programs; administration of

promotion; typing; appointment

search

engine optimization

frequent flyer
reminder

for sales

programs;

services [office

promotion; appointment

advertising; secretarial services; procurement services for others

services

[business assistance]; telephone answering for unavailable

Klass 43: Services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation bureau services [hotels, boarding houses]; rental
of temporary accommodation; rental of meeting rooms; tourist home services; hotel reservations; boarding house bookings; temporary accommodation

reservations; hotel services; retirement home services;

boarding

for animals; rental of

transportable buildings;
camp services

cooking apparatus;

rental of

drinking

water

snack-bar

dispensers;

restaurant

glassware;

services; self-service

rental of

restaurant

lighting apparatus;

services; food sculpting;

[lodging]; bar services; providing campground facilities; food and drink catering; day-nursery [crèche] services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreering

1342119

R
201700871

(151) Rahvusvah reg kuup
(891)

services; café services; cafeteria services; motel services; boarding house services;

rental of chairs, tables, table linen,

Hilisema märkimise kuup

02.02.2017
23.08.2017

on

avaldatud: 2017/15

rental of tents; rental of
canteen

services; holiday
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(540)

kik
(730)

Omanik: KiK Textilien und Non-Food GmbH
Siemensstraße 21, 59199 Bönen, DE

(511)11-2017Klass

35:Retailing

in relation to

clothing,

footwear and

headgear,

namely household utensils, receptacles, containers and baskets for domestic

use,

costume

jewellery, cosmetics, perfumery, stationery,

household

goods,

cleaning accessories, trays [household], thermometers for household

gloves [household], vacuum bottles, graters, strainers, scissors, buckets, sprayers for household purposes, coat hangers, lint rollers, clothes
horses, step stools, shoe racks, hooks for household purposes, elastic bands for houshold purposes, locking clips, drinking straws, transport containers for

purposes,

food

and

beverages

for

household

purposes, tableware, dishes, cookware, table

linen, bed and household linen, bedding, blankets, kitchen

cleaning instruments, furbishing preparations, storage articles, toys, decorations, books, candles,
foodstuffs and beverages, animal

fodder and accessories

suitcases and

for pets, electric and electronic household

clothing,

bed and household
kitchen knives

and

footwear and

headgear, costume jewellery, cosmetics, perfumery, stationery,

equipment,
rugs,

household

car

accessories, pesticides; online retailing in

goods, tableware, dishes, cookware,

table linen,

linen, bedding, blankets, kitchen equipment, namely household, kitchen, cooking and baking utensils, kitchenware, kitchen appliances,
other

cutting utensils,

kitchen

scales, kitchen containers, cake moulds, cake brushes, kitchen

linen, kitchen roll holders,

instruments, furbishing preparations, storage articles, toys, decorations, books, candles, suitcases and bags, umbrellas, carpets,

beverages, animal fodder and accessories for pets, electric and electronic household utensils, entertainment electronics,
and craft goods, haberdashery, lighting articles, party accessories, sporting articles, car accessories, pesticides.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

rugs,

furniture and

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

furnishings, knitting

avaldatud: 2017/34

R
201700404
06.02.2017

(540)

Omanik: Limited

Liability Company

Moskovskaya/Maxima Gorkogo
(511)11-2017Klass 32:Beers;

Consolidated Penza distilleries

street, 56/34, bldn. A floor 3 office

39-41, RU-440000 Penza, RU

mineral and aerated waters.

Klass 33: Vodka.

Klass 35:Business management; business administration; procurement services for others relating
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah reg kuup
(540)

registreering

1344295

R
201700456
03.02.2017

on

avaldatud: 2017/16

to

cleaning

tools, foodstuffs and

1342693

(111)

(730)

tools,

utensils, entertainment electronics, furniture and

fumishing, knitting and craft goods, haberdashery, lighting articles, party accessories, sporting articles,
relation to

bags, umbrellas, carpets,

goods specified in classes 32, 33.

KAUBAMÄRGILEHT
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(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Public Joint Stock

türkiissinine.

valge,

(511)11-2017Klass 3:Abrasives;

"Melon Fashion

Company

10-ay Krasnoarmejskaya,

ul.

63

Group"

RU-190103 Saint-Petersburg,

22,

RU

scale removing preparations for household purposes; antistatic preparations for household purposes; air fragrancing

preparations; aromatics [essential oils]; balms other than for medical

purposes;

adhesives for cosmetic purposes; scented water; toilet water;

for leather; shoemakers' wax; polishing wax; tailors' wax; massage gels other than for

medical purposes; dental

bleaching gels; deodorants
perfumery; decorative

for human

greases for cosmetic purposes;

dyes; laundry starch;
oils for

perfumes

shoe

cosmetic

cream;

and scents; oils for

for animals;

or

nail

spray;

de Cologne;

eau

purposes;

cotton

oils for toilet

essential oils;

purposes;

sticks for cosmetic purposes;

for

slimming

starch

purposes;

make-up removing preparations; nail

care

glaze

use

in

make-up

bath salts, not for medical purposes;

neutralizers for

cosmetic

permanent waving;

fabric softeners

purposes;

stain removers;

powder;

preservatives for
for

preparations

and for medical

manufacturing operations

laundry

for

laundry

leather

eyelashes;

sunscreen

[polishes]; eyebrow cosmetics;
preparations

other than for

degreasers

purposes;

for medical purposes; toiletries; hair
not

use

in

for medical purposes; cosmetic

preparations; color- [colour-] brightening

false eyelashes; tissues impregnated

cosmetic

sun-tanning

with cosmetic lotions; potpourris

detergents

ethereal

shampoos;

processes;

hair

preparations [cosmetics];

for skin care; cosmetics; mascara;

manufacturing

purposes;

cases; breath

laundry bleach; lacquer-removing preparations;

use;

preparations; cleaning preparations; laundry preparations;

chemicals for household purposes [laundry];

[fragrances];

for

lotions; beauty masks;
milk for toilet

cleansing

dentifrices; pumice stone; lipstick

freshening strips; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; bath preparations, not
waving preparations; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; mouthwashes,
preparations

perfuming linen;

depilatory preparations; perfumes; windshield cleaning liquids;
pencils; adhesives for affixing false eyelashes; cosmetic

hair lotions; lotions for cosmetic
after-shave
purposes;

polish;

oils for cosmetic

purposes;

cosmetic kits; nail art stickers; false nails;

soap;

beings

cotton wool for cosmetic purposes; sachets for

lip glosses;

transfers for cosmetic purposes; cosmetic

hair

creams;

cleaning

creams

dyes;

other than for

essences.

Klass 9: 3D spectacles; electronic tags for goods; identity cards, magnetic; encoded magnetic cards; decorative magnets; eyeglasses; sunglasses;

goggles

for sports;

cases

cases;

Klass
charms

anti-glare

spectacle lenses;

especially

made for

14: Agates; diamonds;

[jewellery, jewelry

making jewelry; pearls

amulets

(Am.)]; brooches

made of ambroid

iridium; precious stones;

semi-precious

of watches]; clock cases;

laptops;

USB flash

and instruments; sleeves for

[jewellery, jewelry (Am.)];

[jewellery, jewelry

laptops;

[pressed amber]; jet, unwrought
or

or

drives; containers for contact lenses; eyeglass
cell

phone straps; pince-nez

watch bands; bracelets

(Am.)]; alarm clocks;

links; clasps for jewelry; badges of precious metal; gold, unwrought

[parts

for

glasses; bags adapted

photographic apparatus

cases;

pince-nez

cords.

[jewellery, jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or fobs];

ornamentalpins;

tie

pins; pins [jewellery, jewelry (Am.)];

semi-wrought; pearls [jewellery, jewelry (Am.)];

beaten; cloisonné jewellery [jewelry

(Am.)]; works of

tie
copper tokens;

art

of

beads for

clips;

stones; necklaces [jewellery, jewelry (Am.)]; rings [jewellery, jewelry (Am.)]; boxes of precious metal; watch

medals; lockets [jewellery, jewelry (Am.)]; precious metals, unwrought

or

semi-wrought;

cuff

precious metal; jewelry;

movements

cases

for clocks and

watches; clockworks; coins; gold thread [jewellery, jewelry (Am.)]; threads of precious metal [jewellery, jewelry (Am.)]; silver thread [jewellery, jewelry
(Am.)];

olivine

[gems]; platinum [metal];

precious metal; figurines [statuettes]
metal; hat

ornaments of

of

chronometric instruments;
watch

precious metal;
ornaments of

precious metal;

jet;

stopwatches; silver, unwrought

or

beaten; earrings; ingots of precious metals; alloys of

glasses; paste jewellery [costume jewelry

(Am.)];

watch hands; shoe

ornaments

of

precious

[jewellery, jewelry (Am.)]; presentation boxes for watches; chronographs [watches];

ornaments

[clock- and

chronometers; chains [jewellery, jewelry (Am.)]; watch chains; dials

watchmaking]; wristwatches; clocks; watches; clocks and watches,

electric; jewelry boxes; spinel [precious stones].
Klass 16: Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs; atlases; posters; paper bows; table linen of paper; tickets; forms, printed;

announcement

cards [stationery]; note books; wristbands for the retention of writing instruments; pamphlets; booklets; paper; newsletters; modelling wax, not for dental
purposes;

signboards

holders

holders;

[periodicals];

for

money

of paper

or

cardboard; patterns for making clothes; sewing patterns; newspapers; engravings; document holders [stationery]; pencil

stamps [seals]; page holders; writing slates; galley
clips; tags

for index cards;
pen

racks

[printing];

advertisement

boards

of paper

cardboard;

or

magazines

clips; bookmarkers; periodicals; printed publications; cardboard; graphic representations; calendars;

tracing cloth; tracing patterns; pencils; pictures; transfers [decalcomanias]; hat boxes of cardboard; files [office requisites]; cards; index cards [stationery];
trading cards other than for

envelopes [stationery];
household
foodstuff

games;

catalogues; paintbrushes; glue for stationery

for stamps [seals]; boxes of cardboard

cases

purposes; self-adhesive

packaging;

tapes

viscose sheets

tailors' chalk; bags [envelopes,

for

for

stationery

or

household

household purposes; manifolds [stationery]; comic books; drawing pins;

or

paper; paper ribbons;

or

gummed tape [stationery];

wrapping; graphic prints; modelling materials; teaching

pouches] of

paper

or

plastics, for packaging; bibs of

paper;

materials

school

reproductions; marking
offices; writing

or

pens

[stationery];

tissues of

for

paper

drawing books; stationery; bottle

supplies

paper

bags;

pen cases;

pencils; photograph stands; writing cases
[stationery]; hand labelling appliances; printed

removing make-up;

wrappers of cardboard

or

face towels of

paper;

flags of

tablemats of

paper;

of paper

paper; silver paper;

paper;

stationery
plastic

or

materials

[except apparatus]; filtering

handkerchiefs of paper; desk mats; bookends; stamp stands; stands for pens and

writing materials; writing instruments;

sheets

stickers [stationery]; writing

[stationery]; embroidery designs [patterns]; musical greeting cards; greeting cards; postcards; conical
furniture;

adhesive tapes for

control

drawing rulers; flyers; humidity

purposes;

[paper];

[stationery];

cases

or

for

covers

seals [stamps]; clipboards;

[sets]; office

requisites, except
graphic

matter; prospectuses;
tablecloths of

staples

paper;

for

photo-engravings; photographs [printed];

shields [paper seals]; labels, not of textile.

KIaSS 35: Arranging subscriptions
of

advertising

space;

business

[consumer advice shop];

auditing;

business

to telecommunication services for

demonstration

investigations;

of

goods;

others;

import-export

agency services;

advertising agency services;

market studies; business information; commercial information and advice for

marketing research;

business

management

and

organization

consultancy;

rental

consumers

professional business

consultancy; layout services for advertising purposes; marketing; business management of performing artists; updating of advertising material; organization
of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; business appraisals;
business management assistance; commercial
a

or

industrial management assistance; commercial intermediation

web site; provision of commercial and business contact information; presentation of goods

on

services; providing business information via

communication media, for retail

purposes;

economic

forecasting; auctioneering; sales promotion for others; retail and wholesale services; retail services through stores; retail services for goods provided by
means

of mail order

publication
on

a

of

catalogs;

publicity texts;

retail

radio

services

through

advertising;

Internet

distribution of

web sites; retail

samples;

telemarketing services; publicity

direct mail

advertising; writing

of

material rental; rental of sales stands;

publicity texts; advertising;

computer network; television advertising; advisory services for business management; telemarketing services; commercial

licensing of the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; public relations; modelling for advertising
pay per click

Rahvusvah reg

(210) Rahvusvah

(151)

reg

Rahvusvah reg

2016716742

R
201700489
23.09.2016

kuup

(320)

registreering

1346067

nr

jrk

(300) Konventsiooniprioriteedi

(310)

advertising

or

andmed:

13.05.2016

(330)

RU

on

avaldatud: 2017/17

of the

sales promotion;

advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; business efficiency expert services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

on-line

administration

64

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: DIPLAZOR LIMITED

124,

Ist

floor,

valge,

hall.

office 101,

Strovolos,

CY-2042 Nicosia,

CY

(511)11-2017Klass 28:Toys.
Klass 30: Coffee; tea;

cocoa;

cocoa

beverages with milk; coffee-based beverages;

chocolate

beverages

with

milk;

ice

cream;

honey; golden

syrup; edible ices.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

reg

015895402

avaldatud: 2017/19

R
201700525
30.03.2017

kuup

(320)

on

1348062

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

andmed:

06.10.2016

(330)

EM

(540)

(591)

Värvide loetelu: roosa, roheline.

(730)

Omanik: lAMS

(511)"-

2017

Klass

31:

Europe

Foodstuffs

B.V

and

(511)11-2017Klass

for

fodder

Vosmatenweg 4, NL-7742 PB

for

animals;

Coevorden,

31:Foodstuffs and fodder for animals;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah reg kuup
(540)

wet

and

dry

foodstuffs

for

animals;

edible

chews

for

animals;

edible

animals.

treats

NL
wet and

dry foodstuffs for animals;

registreering

1349237

R
201700557
03.11.2016

on

edible chews for animals; edible treats for animals.

avaldatud: 2017/20

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: Euro Games
"Maritsa" Str.

(511)11-2017Klass

4,

65

valge, helesinine,

Technology

must.

Ltd.

"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151

9: Apparatus for recording, transmission

Sofia,

BG

reproduction of sound

or

or

images, computer software (recorded), monitors [computer

hardware].
Klass 28: Games that
adapted

for

use

with external

are

not included in other

screen or

Klass 41: Providing

classes;

amusement arcade services; games

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

(891)

Hilisema märkimise

machines, automatic and coin-operated; gaming machines /for gambling/,

equipment rental; entertainment; providing casino facilities [gambling].

registreering

on

avaldatud: 2017/21

1352248

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

amusement

monitor.

R
201700904
13.03.2017

kuup

22.05.2017

kuup

(540)

SLEEPZONE
(730)

Omanik: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Šmarješka

cesta

6, SI-8000 Novo mesto, SI

(511)11-2017 Klass 5: Pharmaceutical

preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on avaldatud:

2017/36

1353770

R
201700668
21.03.2017

(540)

(730)

Omanik: Urban Cofix Ltd.
Weizman 34 St., 4424712 Kfar Sava, IL

(511)11-2017Klass

30:Pastries.

Klass 35: Sales of food, beverages and pastries.

Klass 43: Cafes and cafeterias.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

1356924

R
201700727

(151) Rahvusvah reg kuup

05.08.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

AM 50540/2016

(320)

andmed:

26.02.2016

(540)

(591)

registreering

Värvide loetelu: värviline märk.

(330)

AT

on

avaldatud: 2017/25

66

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018

Omanik: EUROPAPIER AUSTRIA GMBH

(730)

Autokaderstraße 86-96, A-1210 Wien, AT

(511)11-2017Klass
personal

uses;

3:Paper

hand towels

paper hand towels

anti-bacterial

soap; soaps

impregnated

with

ingel form;

with

impregnated

soaps for household use;
for

polishing preparations

moist

cleaning agents;

with cosmetics; soap; soap

impregnated

pads;

laundry soap;

with

impregnated

a

cosmetic lotion;
for
paper soaps

ingel form; soaps in liquid form; disinfectant soap; scented
for body care; soaps for laundry; liquid soaps for hands and face;

soaps

tissues

cleaning; impregnated

hand towels

paper

soaps

for

for

cleaning [non-medicated,

use

the

on

soaps;
cloths

person]; wipes incorporating

cleaning preparations; impregnated cloths for polishing.
Klass

6: Paper

towel

dispensers [fixed]

of metal; holders (fixed

-) of metal

for towels; towel

of metal.

dispensers, fixed,

Klass 11: Disinfectant dispensers for toilets; urinal sanitiser units; disinfectant dispensers for washrooms.

KIaSS
absorbent

16: Paper; stationery;
toilet

paper;

kitchen rolls [paper];

bibs of

paper;

for making bags and sacks; paper towels; paper

paper

tissue
paper; paper tissues;
paper;

hygienic hand towels of

toilet paper;

paper;

napkin

table

paper;

toilet rolls;

napkins

gummed

paper;

handtowels;
of

washcloths; face towels of

paper

of cellulose for household

napkins

paper;

imitation leather paper;

coated paper;

paper;

purposes;

opaque paper;

waterproof paper; semi-processed paper; synthetic paper; xerographic paper; calendered paper; parchment paper; laser printing paper; photocopy paper;
reproduction paper; industrial paper and cardboard; advertisement boards of paper or cardboard; waterproof paper [other than for use in building]; paper for
for

printing photographs [not chemically sensitized]; paper
paper;

adhesive foils

[stationery] particularly

Klass 17: Plastic

film for

sided adhesive tapes [other than for
for

in

laminating

stationery,

film

packaging]; polyurethane

use

adhesive

for

film used for

medical use];

or

of

than for wrapping]; polypropylene films, other than for wrapping

for

translucent

packaging; bonding

tri-wall
film

sheets made of

for heat-initiated

or

polycarbonates [other
lamination with

reel paper for

not for medical

or

household purposes]; double

packaging];

or

chloride

film

translucent

packaging];

printed matter;

sheets

of

twin-wall

sheets made of

not

for medical

or

household

polycarbonates [other

materials in

purposes;

finished products]; sheets of printable coated polyethylene; ultraviolet-proof films for vehicles; adhesive-coated plastic sheets for

dispensers

not of

not of

Klass 21: Waste

paper

baskets;

paper towel

cleaning

made from cellulose; cloths for

seat

cover

wiping optical lenses;

detergents; dispensers for detergents; dispensers for liquid

not of

metal;

paper towel

dispensers [fixed,

paper

towel; dispenser for

for serviettes;

towel racks;
soap

dispensers
dispensers;

paper

for serviettes;

in

not of

plastics [semi-

manufacture; anti-

metal]; fixed napkin

napkins; dispensers for

cleaning

rags;

toilet roll
soap containers;

dispensers for cellulose wipes, for household

soap;

foils of

use

than

the form of sheets

dispensers (non-metallic -) [fixed].

dispensers

covers;

or

substrate.

dispensers; dispensers for

[other than fixed]; dispensers for facial tissues; tissue box
cloths for

a

metal; tissue holders [fixed]

metal; hooks for towels (non-metallic -); toilet

wrapping

packaging]; adhesive-coated plastic sheets [other

printable polypropylene; plastic

[semi-finished products]; adhesive tapes, strips, bands and films other than stationery and

Klass 20: Tissue dispensers [fixed]

blown films [other than

[other than for

packaging; extruded polythene sheeting of high light transmission [other than for

than for

dazzle films for windows [tinted films]; laminate foil for application to

printers; digital printing

cardboard.

wrapping

wrapping]; polyvinyl
or

or

paper

sheets [other than for

packaging]; flexible plastic films [other than for packaging]; polythene films [other than for wrapping

packaging];

of

[other than stationery and

polyester

film [not for

wrapping]; plastic

wallpaper; paper banners;

mounting images; placards

paper; self-adhesive tapes

household

[other than

in the manufacture

use

plastic

use;

lintless

paper

wipes

cleaning cloths;

dispensers; dispensers for

dispensers for cling film [other than

fixed]; holders for toilet roll; toilet roll holders; toilet roll dispensers; rags; cleaning rags.
Klass

22: Nets; net

Klass 24: Bed
textile

or

woven

plastic;

materials (raw fibrous textile materials);

covers

cotton fabrics;

textile fabrics; wall

of paper;

non-woven

flags, pennants [not

hangings

of textile; wall

of

paper]; filtering

hangings

not included in other classes and substitutes for textile

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

materials of textile; curtains of textile

or

plastic;

textile fabrics; fabrics; cloth;

of textile material; cloth banners; banners of textile; banners of textile fabrics; textile

of

non-

goods

goods; textile fabrics; concrete curing blankets made of textile; composite textile materials.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

tarpaulins.

fabrics made substantially of paper; table napkins of textile; napkin liners of textile; banners

registreering

on

avaldatud: 2017/27

1359534

R
201700769
08.06.2017

(540)

Wiser Wash
(730)

Omanik: WISER WASH INC.
14735 GARFIELD

(511)11-2017Klass

AVE,

PARAMOUNT CA

40: Applying finishes

to

90723,

US

fabric, textiles, cloth, denim, jeans; bleaching of fabric, textiles, cloth, denim, jeans; dyeing of fabric,

textiles, cloth, denim, jeans; edging of fabric, textiles, cloth, denim, jeans; preparation and

treatment of

fabric; whitening of fabric, textiles, cloth, denim,

jeans.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210) Rahvusvah

(151)

reg

Rahvusvah reg

1360411

nr

jrk

R
201700788

2017/00652

12.05.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi

(310)

(320)

registreering

andmed:

23.03.2017

(540)

VIRUXAN

(330)

IE

on

avaldatud: 2017/30

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik:

4
A ,
supplements

67

Newport Pharmaceuticals

Swords

(511)11-2017Klass

6/2018

Limited

Enterprise Park, Feltrim Road, Swords, County Dublin, IE

5:

Pharmaceuticals

and

medical

preparations;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

and

substances

for

adapted

medical

use,

food

for

babies;

dietary

30 2016

on

avaldatud: 2017/31

04.05.2017

kuup

032 066

registreering

R
201700790

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

food

1360674

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

dietetic

for humans.

andmed:

08.11.2016

(320)

DE

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, sinine,

(730)

Omanik: Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse

(511)11-2017Klass
(included

in this

67,

40589

valge.

Düsseldorf,

DE

I:lndustrial chemicals; unprocessed artificial resins; silicones; unprocessed plastics; adhesives for industrial purposes; silicone resins

class);

contact cement for

use

with laminates; tile adhesive (cements for affixing

or

installing tiles).

Klass 17: Polyurethane foam (semi-finished); polyurethane foam for insulation; packing, stopping and insulating materials; sealant compounds
for

joints; caulking materials;

against cold;

silicone resins

silicone rubber, silicone rubber

(included

in this

class);

compounds,

silicone rubber

silicone foam for heat insulation

or

compositions;

heat

shielding;

heat

insulating

sealant

materials and

compounds

for

insulating

joints; lute,

not

materials

included in

other classes.

Klass 19: Building materials (not of metal); spackling compounds; coatings;
cement;

asphalt; pitch; bitumen; screed; grouting materials;

floor

levelling compounds

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

on

for

cement

coatings; fillers for repairing walls; mortar; concrete;

buildings.

avaldatud: 2017/31

1360784

R
201700791

(151) Rahvusvah reg kuup

14.11.2016

(540)

Omanik: AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

(730)

0.5
N

Aima Road, South Zone of

(511)11-2017Klass

Jinghai,

Economic

Development Zone, Tianjin,

protective helmets; galvanic cells; accumulators, electric; battery boxes; chargers for electric batteries;
Klass 12: Electric bicycles; electric tricycles; bicycles;
land, air,

water

or

CN

9: Speed checking apparatus for vehicles; milage recorders for vehicles; materials for electricity mains [wires, cables]; eyeglasses;

scooters

remote control

[vehicles]; electric vehicles; cycle

cars;

car

arresters, portable.

motorcycles; vehicles for locomotion by

rail; tires for vehicle wheels; baby carriages.

Klass 35:

Advertising; outdoor advertising; dissemination of advertisements; advertising

design; advertisement planning;

organization of

68

EESTI

exhibitions for commercial

or

advertising

commercial administration

purposes;

of the

licensing

of the

goods

KAUBAMÄRGILEHT

and services of others;

6/2018

import-export agencies;

sales promotion for others; procurement services for others (purchasing goods and services for others).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreering

on

avaldatud: 2017/31

1360890

R
201700794

(151) Rahvusvah reg kuup

15.03.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
695622

(310)

26.09.2016

(320)

CH

(330)

(540)

EURO 2020
(730)

Omanik: Union des Associations
Route de Genève

(511)11-2017Klass

28:

46,

de Football (UEFA)

Européennes

CH-1260 Nyon,

CH

Toys; sports balls; play balloons; tables for indoor football; dolls and plush toys; vehicles (toys); balloons; inflatable toys;

confetti; gymnastic and sporting articles; football equipment, namely balls for football, gloves, knee guards, elbow guards, shoulder guards, shin guards;
football goals; sports bags and containers (adapted to objects) for carrying sports articles; party hats (toys); small electronic games designed for
television set; video game apparatus; game consoles; video game accessories; electronic games other than those
set; steering wheels for video games and mats for video games (for dancing upon); hands made of rubber
for

roller skates; scooters; skateboards;

gymnastics; kites;

display; joysticks for video

games,

manually

or

coin-operated

video

games

voice-activated joysticks for video

for

halls

game

games;

or

designed

foam

(toys);

(arcade games);

tobe used

only

with

entertainment robots;

electronic

games

with

use

a

with

a

television

appliances

liquid crystal

lottery tickets; scratch cards; all the aforesaid goods

from

are

Europe.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg

(111)

(210) Rahvusvah

(151)

reg

Rahvusvah reg

registreering

on

avaldatud: 2017/31

1361021

nr

jrk

R
201700796
23.05.2017

kuup

(540)

Sorbex
Omanik: VALARTIN HOLDING LIMITED

(730)

Stavrou, 56, flat/office 104, Strovolos,

(511)11-2017Klass

CY-2035

Nicosia, CY

s:Charcoal for pharmaceutical purposes; dietetic foods, adapted for medical purposes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus registreering

(111)

Rahvusvah reg

avaldatud: 2017/31

1361505

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

on

R
201700808
30.05.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

m 201703936

(320)

24.02.2017

(330)

UA

(540)

BIRKIN
(730)

Omanik: Darkov Ivan
vul.

Horovytsya,

(511)11-2017Klass

m.

albumen for

UA
culinary

milk for culinary purposes; almonds,

apple purée; arrangements

of

purposes;

ground;

aloe

vera

albumin milk;

prepared for

bulgogi [Korean

beef

dish]; butter; buttercream;

butter for food; coconut butter; coconut, desiccated; coconut fat; coconut milk; coconut

coconut oil for

food; colza oil for food; compotes; condensed milk; corn dogs;

products]; croquettes;
escamoles

[edible

ant

crustaceans, not live;
larvae, prepared];

crystallized fruits; curd; dates;

extra

virgin

olive oil;

for

culinary

freeze-dried

meat;

freeze-dried

corn

purposes;

consumption; anchovy,
black

oil for food; cranberry

fish

mousses;

vegetables; frozen fruits;

live; animal

beverages;
sauce

coconut milk for

[compote]; crayfish,

for bread slices;

fish,

not

fruit-based

fatty

substances

live; fish, preserved; fish

marrow

pudding [blood sausage];

edible birds' nests; edible fats; edible insects, not live;

consumption;

almond milk; almond

not

candied nuts; caviar; charcuterie; cheese; clams,

milk-based

falafel; fat-containing mixtures

edible fats; fish-based foodstuffs; fish fillets; fish meal for human

[canned (Am.)]; flavored nuts;

alginates

human

processed fruit; artichokes, preserved; bacon; beans, preserved; berries, preserved;

bone oil, edible; bouillon; bouillon concentrates;
cocoa

Kyiv 03110,

29:Ajvar [preserved peppers];

milk-based beverages; almond
for food;

Vasylovych

bud. 8, kv. 7,

culinary

not

live;

not

live;

purposes;

cream

eggplant paste;

[dairy
eggs;

for the manufacture

roe,

prepared; fish,

of

tinned

snack food; fruit chips; fruit jellies; fruit peel; fruit,

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

fruit

preserved;

preserved

6/2018

in alcohol; fruit

69

fruit salads; fruit, stewed; fruits, tinned

pulp;

gherkins; ginger jam; guacamole [mashed avocado]; ham; hazelnuts, prepared; herrings,

[canned (Am.)]; galbi [grilled
not

live; hot dog

meat

dish]; game,

sausages; hummus

not

live; gelatine;

[chickpea paste]; isinglass for

food; jams; jellies for food; kephir [milk beverage]; kimchi [fermented vegetable dish]; kumys [kumyss] [milk beverage]; lard; lecithin for culinary
purposes; lemon

juice

for culinary purposes; lentils,
meat extracts; meat

margarine; marmalade; meat;
ferments for

culinary

purposes;

spreads; nuts, prepared;

milk

products;

preserved;

linseed oil for

culinary

jellies; meat, preserved; meat,

purposes; liver; liver

pâté; lobsters,

tinned [canned (Am.)]; milk; milk

milk shakes; milk substitutes; mushrooms,

preserved; mussels,

not

not

beverages,

milk-based

beverages; peanut milk for culinary

low-fat

milk

predominating;

potato chips;
milk

live; non-alcoholic eggnog; nut-based

milk; oils for food; olive oil for food; olives, preserved; onion rings; onions, preserved; oysters,

oat

food; palm oil for food; peanut butter; peanut milk; peanut

live;

not

purposes; peanuts,

live; palm kernel oil for

prepared;

peas,

preserved;

pectin for culinary purposes; pickles; pollen preparedas foodstuff; pork; potato-based dumplings; potato chips; potato flakes; potato fritters; poultry, not
live; powdered eggs; powdered milk; prawns, not live; preparations for making bouillon; preparations for making soup; preserved garlic; prostokvasha
rice milk; rice milk for

[soured milk]; raisins; rennet;
sardines,

not

prepared;

live; sauerkraut; sausage casings, natural

sesame

consumption;

culinary
or

ryazhenka [fermented

baked milk]; salmon,
not

oil for food; shellfish, not live; shrimps, not live; silkworm chrysalis for human consumption;

soups; soya bean oil for food; soya beans,

sunflower seeds,

purposes;

artificial; sausages; sausages in batter; sea-cucumbers,

prepared;

tripe; truffles, preserved;

sweet corn,

tuna,

not

processed;

for food; soya milk;

spiny lobsters,

tahini [sesame seed paste]; toasted laver; tofu; tomato

live; vegetable-based

vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetable

preserved,

cream;

vegetable juices for cooking; vegetable

not

live;

juice

marrow

for

not

live; salted fish; salted meats;

live; seaweed

suet

extracts

for food; seeds,

[sour cream]; snail

smetana

cooking;

tomato

paste; vegetable

paste;

mousses;

tomato

purée;

vegetable salads;

preparations; vegetables, preserved; vegetables, tinned [canned (Am.)]; whey; whipped

soup

eggs for

for food; sunflower oil for food;

cream; white

of eggs; yakitori; yogurt; yolk of eggs; coconut chips.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210) Rahvusvah

(151)

reg

Rahvusvah reg

registreering

on

avaldatud: 2017/32

on

avaldatud: 2017/32

1361591

nr

jrk

R
201700809
15.06.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: Tissot SA
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle, CH

(511)11-2017Klass

14:Wristwatches.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

reg

1361607

R
201700810
06.07.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

698076

(320)

registreering

andmed:

17.01.2017

(330)

CH

(540)

IDORSIA
(730)

Omanik: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Hegenheimermattweg 91,

(511)11-2017Klass
substances

fungicides.

5:

for medical

CH-4123 Allschwil, CH

Pharmaceutical
or

veterinary

use,

products,
food

for

medical

and

veterinary preparations; sanitary products

babies; food supplements

for

humans

and animals;

for

plasters,

medical

purposes;

materials

for

dietetic

food

and

dressings; isinfectants;

70

EESTI

Klass 42: Scientific and technological services
services

as

well

as

as

well

as

research and

design services relating thereto,

KAUBAMÄRGILEHT

in

particular

scientific and

6/2018

technological

research and design services in the fields of pharmacy and medicine; industrial analysis and research services; design and development

of computers and software.

Klass

44: Medical

services; veterinary services; hygienic and beauty

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210) Rahvusvah

(151)

reg

Rahvusvah reg

registreering

for human

care

on

beings

or

animals.

avaldatud: 2017/32

1361608

nr

jrk

R
201700811
13.07.2016

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

2016715659

(320)

05.05.2016

(330)

RU

(540)

(730)

Omanik: Obchtchestvo

s

ogranitchennoy

oul. Tchkalova, 57, Barnaoul, RU-656049

otvetstvennostiou

Altaysky krai,

"Altay Kholding"

RU

(511) 11-2017 Klass 33: Alcoholic beverages except beers.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/32

1361831

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

R
201700812
28.04.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

2017715717

19.04.2017

(320)

(330)

RU

(540)

(730)

Omanik: Obshhestvo

s

ogranichennoy

ul. Ivana Fomina, 6, RU-194295

(511)11-2017 Klass
cosmetic kits;

other than for
other than for

use

use

creams;

creams

Petersburg,

perfumery; dentifrices; laundry bleaching preparations;

manufacturing operations

tissues impregnated with

and for medical purposes;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

(310)

538415

(320)

gels other than for medical

nail

care

make-up

beauty masks;

on

avaldatud: 2017/32

on

avaldatud: 2017/32

28.03.2017
andmed:

28.03.2017

(330)

CZ

(540)

(730)

Omanik: PRO.MED.CS Praha

a.s.

Telčská 377/1, CZ-140 00 Praha 4 Michle, CZ

(511)11-2017Klass

s:Pharmaceutical preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

tissues impregnated with
purposes;

essential oils;

removing preparations; depilatory preparations; cosmetics; detergents

shampoos.

registreering

purposes;

oils for cosmetic

preparations; cleaning preparations; polishing preparations; degreasers

R
201700813

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi

massage

1361874

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

RU

purposes;

for leather; hair lotions; lotions for cosmetic
purposes;

in manufacturing processes;
in

otvetstvennostyu "MIRROLLA"

3: Abrasives; balms other than for medical

cosmetic lotions; cosmetic
soap;

Saint

EESTI

(111)

KAUBAMÄRGILEHT

Rahvusvah reg

6/2018

1361936

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

Rahvusvah reg

71

R
201700814
04.05.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

30 2016

034 802

(320)

05.12.2016

(330)

DE

(540)

(591) Värvide loetelu: punane, must, valge, hall.

(730)

Omanik: Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE

(511)11-2017Klass
Klass

I:Adhesives

for industrial use; tile adhesives.

16: Adhesives for stationary and

household purposes.

Klass 19: Non-metallic building material;

bituminous

coatings for roofing; plaster;

cement

plaster; mortar, concrete, cement,

gypsum,

pitch,

bitumen, screed, mastics, coatings (building material), grouting material, levelling compound.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

30 2017 101 318

2017/32

R
201700815
26.06.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

on avaldatud:

1362400

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

(320)

andmed:

09.02.2017

(330)

DE

(540)

HYDRO BOOST CITY SHIELD
(730)

Omanik: Johnson & Johnson GmbH

Johnson & Johnson Platz 2, 41470 Neuss, DE

(511)11-2017Klass
care

products,

and

3:

body

Face

care,

face

cleansing, beauty

and

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

reg

product, especially moisturizer, cleansers,

30 2017 101 335

(320)

registreering

R
201700816
26.06.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

care

1362402

nr

(210) Rahvusvah reg jrk
(151) Rahvusvah

body

moisturizer.

andmed:
10.02.2017

(540)

CITY SHIELD

(330)

DE

on avaldatud:

2017/32

eye

cream,

masks,

serum,

spray,

sun

72

EESTI

(730)

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

Omanik: Johnson & Johnson GmbH
Johnson & Johnson Platz 2, 41470 Neuss, DE

(511)11-2017Klass
care

products,

and

3:

body

Face

face

care,

cleansing, beauty

and

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

product, especially moisturizer, cleansers,

eye

cream,

masks,

serum,

spray,

sun

Rahvusvah reg

registreering

on

avaldatud: 2017/32

R
201700818
24.02.2017

kuup
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

care

1362480

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

body

moisturizer.

302016026083.8/01

06.09.2016

(320)

DE

(330)

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, violetne, fuksiinpunane, oranž, roheline.

(730)

Omanik: Allnex IP Sarl

76, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG, LU

(511) 11-2017 Klass

1:

Chemical

products

for

in

use

industry, science, photography,

as

well

as

in

agriculture,

horticulture and

forestry; unprocessed

synthetic resins; unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning materials; adhesives (adhesive materials) for use in industry; chemical additives for use in the manufacture of lacquers;
unsaturated

polyester

thermoplastic resins;

resins

for

use

resins which

in

the

can

of

production

be hardened

by

and

lacquers

ultraviolet

rays;

shaped objects;
chemical

emulsifiers

additives

for resins;

for resins;

hardening agents

unprocessed

for resins;

radiation-hardened

unprocessed

synthetic resins;

chemical compounds for manufacture ofartificial resins; filling materials made of synthetic resin (industrial chemicals).

KIaSS 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
foil

for

painters, decorators, printers

and artists;

water

lacquers;

rust and

enameled

against deterioration of wood; dyestuffs; mordants;

lacquers; coating pastes (paints);

raw

binders for varnishes;

natural resins; metal

synthetic

resin

paints;

resinous coatings (paints); resins (coatings) for coating purposes; resins (coatings) for pigmentation.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg jrk

(151)

Rahvusvah reg

registreering

on

avaldatud: 2017/32

1362590

nr

R
201700828
06.06.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

m 201702648

(320)

10.02.2017

UA

(330)

(540)

(591) Värvide loetelu: oranž, hall, valge.
(730)

Omanik: CT Investments

s.r.o.

Komarnicka 28, SK-821 03 Bratislava, SK

(511)11-2017Klass
joints, couplings,

7:Gear boxes,

other

than

other than for land vehicles;
other than for land vehicles; reduction
gears,

for land

vehicles;

shaft

couplings being parts

of machines;

joints [parts

of

gears,

engines];

other than for land vehicles; clutches,
machine

coupling

and

transmission

components, other than for land vehicles, and parts therefor; planetary gears, other than for land vehicles; torque converters, other than for land vehicles..

Klass 9:

Cell switches

[electricity]; digital torque

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

gauges.
registreering

1362629

R
201700829
27.06.2017

on

avaldatud: 2017/33

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

30 2017 005 714

(320)

73

andmed:

07.03.2017

(330)

DE

(540)

Fantastic-Mambastic
(730)

Omanik:

August

Storck KG

Waldstraße 27, 13403 Berlin, DE

(511)11-2017 Klass

30: Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products,

included in this class.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreering

avaldatud: 2017/33

on

1363098

R
201700837

(151) Rahvusvah reg kuup

08.03.2017

(540)

DENTINALE
(730)

Omanik: MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Via IV Novembre, 92, I-20021 Bollate

(511)11-2017 Klass 3: Toothpaste,
Klass

5:

(MI),

IT

cosmetics.

Pharmaceutical

compositions, pharmaceutical preparations,

medical

and

disinfectants, sanitary preparations;

surgical plasters,

parapharmaceutical preparations.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/33

1363180

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

R
201700843
18.05.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: SEL GIYIM GIDA TURIZM TEKSTIL INŞAAT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman

(511) 11-2017 Klass 25: Clothing,

namely,

clothing), t-shirts, sweatshirts, dresses,
clothing for sports (for exclusive

use

Demirel Bulvari,

trousers,

jackets,

Sinpas

Is Merkezi,

overcoats, coats, skirts, suits,

bermuda shorts, shorts,

H-19/Alkitelli,

Basaksehir, Istanbul, TR

jerseys, waistcoats, shirts,

ready-made

leather

linings (parts of

pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits,

for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres,

briefs, pants; socks, footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers, shoe
parts namely heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; Headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings,
belts

(clothing), camisoles,

sarongs,

scarves,

neck

scarves,

shawls, collars, neckties, ties, suspender belts.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

(540)

reg

kuup

registreering

1363265

R
201700844
21.02.2017

on

avaldatud: 2017/34

74

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018

Omanik: Joint Venture "UZTEX Tashkent" LLC

(730)

3

Sogdiana

(511)11-2017Klass
textile use;

str.,

Sergeli-3,

23:Embroidery

fiberglass

Tashkent

thread and

city,

UZ

jute

yarn;

thread and

coir thread and

yarn;

yarn; rayon

thread and

yarn;

threads

of

plastic

materials for

thread for textile use; linen thread and yarn;

hemp thread and yarn; rubber thread for textile use; cotton thread and yarn; sewing
yarn; darning thread and yarn; elastic thread and yarn for textile use; thread; spun thread and yarn;

thread and yarn; silk thread and yarn; woolen thread and
wool.
spun cotton; spun silk; spun

Klass 24: Frieze [cloth]; velvet; household linen; diapered linen; bath linen [except clothing]; bed linen; table linen [not of paper]; buckram;
fustian; felt; jersey [fabric]; table

non-woven

shower curtains of textile

drugget;

runners;

furniture
crepe [fabric]; crepon;

embroidery; bolting cloth;

textile fabrics; textile material;

substitutive

sleeping bags [liners,

or

plastic;

curtains of textile

of textile; fabrics for textile

coverings

use;

plastic;

or

filtering

sheets]; sackcloth; pillowcases;

net

curtains;

canvas

materials of textile; wall

mattress

for tapestry

or

of textile;

hangings

bed blankets; handkerchiefs

covers;

of textile; travelling rugs [lap robes]; hat linings, of textile, in the piece; curtain holders of textile material; bed covers; towels of textile; tea towels;
mattress

make-up; face towels of textile; tablecloths [not of paper]; billiard cloth; taffeta
fabrics; silk fabrics; woolen cloth; fabric; flannel [fabric]; trellis [cloth]; covers [loose] for

[ticks]; cloth; door curtains; shrouds; cloths for removing

covers

[cloth]; lingerie fabric; printed calico cloth; knitted fabric;

cotton

furniture; pillow shams.
Klass 25: Bandanas

[neckerchiefs]; underwear; blouses; sailor blouses; breeches for

wear;

trousers; brassieres; collars for

clothing;

detachable

collars; shirt yokes; neckties; ascots; chaps [with fasteners]; gaiters; vests; sports jerseys; hosiery; long underwear; hoods [clothing]; hat frames [skeletons];
ready-made pockets [parts
[parts

of

paper];

of

clothing]; pockets

for

clothing;

ear

neck scarfs [mufflers];

costumes; beach clothes;

clothing]; suits; bathing suits; masquerade

ready-made

muffs [clothing]; socks; outerclothing;

tights; combinations [clothing];

wet

suits for

water-skiing; waistbands

short-sleeved shirts; cuffs; short-sleeve shirts; bibs

jackets [clothing];

[not

of

clothing; knitwear [clothing]; uniforms; clothing; overcoats; swaddling clothes; gloves

[clothing]; pajamas (Am.); bathing trunks; scarfs; dresses; waterproof raincoats; headbands [headwear]; garters; sock suspenders; stocking suspenders;
linings [parts of clothing]; belts [clothing]; money belts; layettes; non-slipping devices for footwear; pullover; heelpieces for stockings; shirts;

ready-made

sweaters; inner soles;

underpants;

[clothing]; dressing

aprons

caps; sashes for wear; babies' pants;

gowns;

shower bonnets;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

hats

[clothing];

caps

[headwear]; bathing

on

avaldatud: 2017/34

1363293

20.03.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
2016 2136

paper

R
201700847

(151) Rahvusvah reg kuup

(310)

stockings; shawls;

skirts; petticoats.

andmed:

22.09.2016

(320)

(330)

LT

(540)

(591) Värvide loetelu: tumesinine, roheline.
Omanik: UAB "Bidfood Lietuva"

(730)

Taikos pr. 96, LT-51178 Kaunas, LT

(511)11-2017Klass 29:Vegetable
albumin milk;
not

for

alginates

culinary

marrow

paste; ajvar (preserved peppers); aloe

purposes;

olive oil for food;

vera

prepared for human consumption; albumen for culinary

anchovy; yakitori; arrangements

of

processed fruit;

purposes;

flavoured nuts; flavored nuts; oysters,

live; aubergine paste; eggplant paste; protein milk; bacon; bouillon; potato flakes; potato fritters; potato crisps; potato chips; candied nuts; crystallized

fruits; frosted fruits; vegetable

jellies

for food;

buttercream;

mousses;

spiny lobsters,

suet for

not

food; animal

vegetable salads; vegetable

marrow

seaweed extracts for food; clams, not live;

powdered

yolk

eggs;

of

eggs;

soup

preparations; vegetable juices for cooking; dates;

live; coconut, desiccated; vegetables, dried;

kimchi

sea-cucumbers,

for food;

cocoa

not

butter for food; kefir

(fermented vegetable dish);

non-alcoholic

smetana

eggnog;

coconut

oil;

coconut

fat;

liver

pastes;

coconut

liver

batter;

(dairy products);
nests; yoghurt; yogurt;

cream

live; hummus (chickpea paste); caviar; jam; edible birds'

(milk beverage); liver;

sausages in

sausages;

(sour cream);

pate; pork; charcuterie; eggs;

white of eggs;

butter; compotes; meat, preserved; meat, tinned; fish,

preserved; fish, tinned; artichokes, preserved; preserved garlic; mushrooms, preserved; lentils, preserved; onions, preserved; truffles, preserved; fruit,
preserved; fruits, tinned;

preserved; olives, preserved; vegetables, preserved; vegetables, tinned; beans, preserved;

peas,

soya

beans, preserved, for food;

berries, preserved; bulgogi (Korean beef dish); gherkins; black pudding (blood sausage); black pudding; blood sausage; shrimps,
croquettes;

maize oil;

edible fats;

isinglass

not

live; poultry,

corn

for food;

not

margarine; marmalade;

low-fat

live;

prepared; peanuts, prepared; fish
purposes; milk
puree;

tomato

milk

beverages,
juice

for

for food,

sesame

meat;

meat

jellies;

meat

extracts; mussels,

not

live; prawns,

not

live;

live; milk of almonds for culinary purposes; shellfish,

potato chips; apple purée; lobsters, not live; palm oil for food; palm kernel oil for food;

roe,

prepared; sunflower seeds, prepared; seeds, prepared; pectin for culinary

predominating; whey;

cooking;

manufacture of edible fats;

not

oil; ham; kumys (milk beverage); koumiss (milk beverage); salmon, not live; game, not live; lecithin for culinary purposes; lard;

rape

oil for

fat-containing

milk shakes;

powdered milk;

milk

products;

rennet;

pickles; whipped

food; colza oil for food; sauerkraut; raisins; ryazhenka (fermented

mixtures for bread slices;

prostokvasha (soured milk);

oil; tahini (sesame seed paste); linseed oil for culinary

purposes;

rice milk

hazelnuts, prepared; nuts,

milk; milk ferments for culinary

purposes;

baked

cream; tomato

(milk substitute); sardines,

flaxseed oil for culinary purposes;

herrings,

not

not

paste;

substances

milk); fatty

tomato
for

the

live; sunflower oil

live; toasted laver;

almonds, ground; soya milk (milk substitute); tofu; cranberry sauce (compote); fruit preserved in alcohol; snail eggs for consumption; soups; broth
concentrates; preparations for making soup; broth; bouillon concentrates; preparations for making bouillon; condensed milk; salted fish; salted meats;
cheese; butter; frozen fruits; silkworm chrysalis, for human consumption; tuna, not live; jams; fruit-based snack food; fruit, stewed; fruit pulp; fruit salads;
fruit

chips;

fruit

jellies;

fruit

peel;

edible oils; bone oil, edible; curd; crustaceans,

not

live; crayfish,

not

live; vegetables, cooked; tripe; gelatine; peanut milk

for culinary purposes; peanut butter; pollen preparedas foodstuff; fish-based foodstuffs; fish, not live; fish fillets.

Klass 30:Vinegar; beer vinegar; aniseed; tabbouleh; iced tea; tea;
vegetal preparations

for

use

as

coffee substitutes;

oat-based food; oatmeal;

tea-based beverages;
oat

aromatic preparations for food;

chow-chow

buns); royal jelly; propolis; biscuits; pancakes; tacos; potato flour; burritos; halvah; turmeric; chicory (coffee substitute); cinnamon (spice);
mousses
as

tea

gluten

(confectionery);

sausage

(condiment);

flakes; crushed oats; high-protein cereal bars; bread rolls; baozi (stuffed

binding materials; chips (cereal products); bread; breadcrumbs; rusks; mustard; mustard meal; flowers

or

sugar; dessert

leaves for

use

substitutes; flavourings, other than essential oils, for beverages; flavorings, other than essential oils, for beverages; gluten preparedas foodstuff;
additives

for

culinary purposes; glucose

for

culinary purposes;

cereal

preparations;

cloves

(spice); ginger (spice); gingerbread;

vareniki

(stuffed

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI
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dumplings); jiaozi (stuffed dumplings);

ramen

75

(Japanese

noodle-based

dish); okonomiyaki (Japanese

pancakes); muesli; cereal bars; cereal-based snack food; seaweed (condiment);
milk;

water for

coffee-based

caramels (candy); curry (spice); coffee; coffee flavourings;

capers;

sea

cooking;

pancakes); okonomiyaki (Japanese

savoury

cocoa; cocoa-based

beverages;

cocoa

savory

beverages with

beverages; coffee beverages with milk; artificial coffee; ketchup

(sauce); baking powder; baking soda (bicarbonate of soda for cooking purposes); cakes; flavourings, other than essential oils, for cakes; flavorings, other
than

essential

for

oils,

cakes; cake frosting (icing);

cake

powder;

cake

dough; confectionery; confectionery

confectionery; pastry dough; garden herbs, preserved (seasonings); gimbap (Korean
milled; maize, roasted;

corn

flour;

corn

rice

flakes; maize flakes; hominy; hominy grits;

dish); chewing

corn

for

decorating

gum; crackers;

meal; maize meal;

corn,

popcorn;

Christmas

milled;

ham glaze;

corn,

trees; almond
roasted; maize,

couscous

(semolina);

allspice; piccalilli.
KIaSS 35:

Negotiation of business

commercial information and advice

for

contracts

consumers

for others;

import-export

services; commercial

agency

(consumer advice shop); commercial information

or

industrial management assistance;

services; provision of commercial and

agency

business contact information; commercial intermediation services; layout services for advertising purposes; organization of trade fairs for commercial

advertising

purposes; search

exhibitions

for commercial

presentation

of

goods

on

or

engine optimisation for sales promotion; search engine optimization for sales promotion; rental of sales stands; organization of
or advertising purposes; outsourcing services
(business assistance); distribution of samples; sales promotion for others;

communication media, for retail purposes; demonstration of

conclusion of commercial transactions for third

parties; advertising; publicity;

administrative

goods;

pay per

click

processing

advertising; design

of

of

purchase orders; negotiation

advertising materials; publicity

and

material

rental; updating of advertising material; production of advertising films; dissemination of advertising matter; rental of billboards (advertising boards);
rental

of advertising space;

arranging subscriptions
for other
via

a

commercial administration

businesses);

web site; on-line

Klass 39:

sponsorship search; marketing; invoicing; rental of vending machines; telephone answering for unavailable subscribers;

to telecommunication services for

advertising
Car rental;

on a

car

of the

computer

others; telemarketing services; procurement services for others (purchasing goods and services

licensing

of the

and services of others; business information;

goods

parking; parking place rental;

car

transport;

sharing services; freighting; freight (shipping

car

information; transportation information; bottling services; freight forwarding; freight brokerage;
courier

services

(messages

or

business information

providing

network.

of

merchandise); delivery

of

goods; warehousing; storage

of

goods); storage

unloading cargo; porterage; hauling; freight brokerage;

goods; packaging

of

goods; delivery

of

goods by

mail

order;

wrapping of goods; chauffeur services; storage; rental of warehouses; parcel delivery; rental of freezers; refrigerator rental; transportation logistics; vehicle
rental;

motor coach

rental;

frozen-food

locker rental; transport; transport reservation; towing.

Klass 40: Flour milling; slaughtering of animals; material

treatment

information; food and drink preservation; food smoking; freezing of foods;

decontamination of hazardous materials; tanning; custom assembling of materials for others; cryopreservation services; fruit crushing..

Klass 43: Food and drink catering; bar services; rental of drinking
apparatus; food sculpting; washoku

services;

restaurant

services;

restaurant

water

services; self-service

dispensers; café services; cafeteria services; rental of cooking

restaurant

services; rental of temporary accommodation; snack-bar

canteen services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreering

avaldatud: 2017/34

on

1363313

R
201700848

(151) Rahvusvah reg kuup

08.06.2017

(540)

(730)

Omanik: ADALI OTELCİLİK TURİZM TİCARET
Güzeloba Mah. 2190 Sokak No. 1-101,

(511)11-2017Klass

39:Land,

water

rescue

operations

TR

and air transport services; rental of land, water

tickets for travel; courier services (messages

supplying;

A.Ş.

Muratpaşa/Antalya,

or

for vehicles and

merchandise);

car

parking;

goods; storage, wrapping

garage

and

or

air vehicles;

arranging

of tours; travel reservation;

issuing

rental; boat storage; transport by pipeline; electricity distribution;

packaging

of

goods transport

of

water

and storage of trash; transport and storage of

waste.

Klass

41:

Education

and

training; arranging

and

conducting

of conferences,

congresses

and

seminars; sporting

and

cultural

activities;

entertainment; ticket reservation and booking services for entertainment, sporting and cultural events, including ticket reservation and booking services for
theatres, cinemas,
electronic

museums

and

concerts; publication and editing of printed matter, including magazines, books, newspapers, other than publicity texts;

publication services; production

of movie

films, radio

and television

programmes;

news

reporters services; photographic reporting services;

76

EESTI

photography;
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translation.

Klass 43: Services for providing food and drink; temporary accommodation; day-nurseries (crèches); boarding for animals.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/34

1363422

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

R
201700849
06.06.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

m 201702649

(320)

10.02.2017

UA

(330)

(540)

(591) Värvide loetelu: oranž, hall, valge.

(730)

Omanik: CT Investments

s.r.o.

Komarnicka 28, SK-821 03 Bratislava, SK

(511)11-2017Klass
land vehicles;

7: Elevator chains [parts of machines];

driving chains,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

chains; driving chains, other than for land vehicles; transmission chains, other than for

registreering

on

avaldatud: 2017/34

1363468

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

cam

other than for land vehicles.

R
201700850
27.06.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

30 2017 005 716

(320)

07.03.2017

(330)

DE

(540)

(730)

Omanik:

August

Storck KG

Waldstraße 27, 13403 Berlin, DE

(511) 11-2017 Klass

30: Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products,

included in this class.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

(540)

reg

kuup

registreering

1363479

R
201700851
19.07.2017

on avaldatud:

2017/34

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: Elta MD, Inc.

6/2018
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2055 Luna Road, Suite 126, Carrollton TX 75006, US

(511)11-2017Klass

3:Non-medicated

Klass 5: Medicated skin

care

skin

care

preparations.

preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R
201700852
30.05.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
87351788

andmed:

27.02.2017

(320)

avaldatud: 2017/34

on

1363516

(151) Rahvusvah reg kuup
(310)

registreering

(330)

US

(540)

SPORT

capelli
(730)

Omanik: GAGB LLC
3

South Hackensack NJ 07606, US

Empire Blvd.,

(511)11-2017Klass
camp services;

41:Amateur youth sports services, namely, organizing and providing youth sports activities;

arranging

and

conducting youth sports

athletic championships; organization of

soccer

programs;

games;

sporting events; providing various facilities for an

entertainment

in the

nature

providing via web site information

array of

of
on

soccer

games;

sporting events, sports and athletic competitions and awards

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg

soccer

and

instruction; sport
awarding

amateur

programmes;

training, and

provision of facilities

group recreation events.

avaldatud: 2017/34

on

1363521

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

camps;

youth sports; providing information relating tosports and

for winter sports; rental of stadium facilities; rental of indoor recreational facilities for playing sports, sports

(111)

soccer

instituting, regulating

R
201700853
13.06.2017

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Limited

valge, mustja
liability

tumeoranž.

company "Center instrumentalnoi

Molodogvardeiskaya st., 61, 20,
(511)11-2017Klass

RU-121351

Moscow,

torgovly"

RU

B:Glaziers' diamonds [parts of hand tools]; pestles for pounding; sharpening steels; hand drills,

hand-operated;

agricultural

forks

[hand tools]; weeding forks [hand tools]; lawn clippers [hand instruments]; nail extractors, hand-operated; nail pullers, hand-operated; rakes [hand tools];
cutter bars

[hand tools]; pickhammers; bushhammers;

instruments [hand instruments]; blade

sharpening stones; grindstones [hand tools]; sharpening
[hand tools];

breast drills;

diggers [hand tools];

nippers; ice picks; blades [hand tools];

rams

jig-saws;

[tools]; knives; scissors; agricultural implements,

hand-operated; spades [hand tools]; bits [hand tools]; chisels; cutlery; abrading
hand-operated cutting tools; hand tools, hand-operated; picks [hand tools]; stone hammers;

lifting jacks,

sharpening instruments;

wheels [hand tools];

[hand tools]; scythes;

frames for handsaws;

saw

reamers;

syringes

for

emery

shovels [hand tools]; trowels

hand-operated;

extrusion of mastics; insecticide sprayers [hand tools]; insecticide
tools]; tool belts [holders];

pickaxes;

mallets [hand instruments];

vaporizers [hand tools];
rasps

thistle

wrenches

extirpators [hand tools];

nail

[gardening]; trowels; machetes; hammers [hand tools]; mattocks; files

stropping instruments; screwdrivers;

spraying insecticides;

pliers; spanners [hand tools];

grinding wheels; sledgehammers;

saws

[hand tools];

guns,

insecticide atomizers [hand tools];

hand-operated,

saw

for the

blades [parts of hand

[hand tools]; paring irons [hand tools]; syringes for spraying insecticides;

holders; cutters; planes; bits [parts of hand tools]; secateurs; mortise chisels; mitre [miter

(Am.)]

boxes

[hand tools]; branding

78

EESTI

irons; adzes [tools]; vices; hoop

cutters

[hand tools];

axes;

fulling

tools [hand tools]; ratchets [hand tools]; tube

KAUBAMÄRGILEHT

cutters

[hand tools]; squares [hand tools];

scraping tools [hand tools]; garden tools, hand-operated; priming irons [hand tools]; edge tools [hand tools]; tube cutting instruments;
tools]; punch pliers [hand tools]; annular

screw

plates; tap wrenches; plane irons;

blades; pin punches; punches [hand tools]; handles for
spatulas [hand tools]; palette knives; shears;

non-electric

hand-operated

crow

bars; files [tools];

emery

hand tools; hatchets; embossers [hand

6/2018

files; bow

saws;

centre

punches [hand

dies [hand tools]; shear

tools]; metal band stretchers [hand tools];

caulking guns; scrapers [hand tools].

Klass 35: Import-export agency services; sales promotion for others; procurement services for others [purchasing goods and services for other

businesses].
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/34

1363551

201700854
R
07.06.2017

(540)

(730)

Joint-Stock Company "Synergy capital"

Omanik:

26,

str.

Krasnoznamensk

Pobedy,

city,

RU-143090 Moscow

Region,

RU

(511)11-2017Klass 33:Vodka.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)
(151)

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/34

on

avaldatud: 2017/34

on

avaldatud: 2017/34

1363618

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

registreering

R
201700855
03.07.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

Z-201770052

(320)

20.01.2017

SI

(330)

(540)

RAMLADIO
(730)

Omanik: KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto

Šmarješka

(511)11-2017Klass

cesta

6, SI-8000 Novo mesto, SI

s:Pharmaceutical preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

1363619

nr

R
201700856
14.06.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

Z-201671549

(320)

29.12.2016

SI

(330)

(540)

TADILECTO
(730)

Omanik: KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto

Šmarješka

cesta

6, SI-8000 Novo mesto, SI

(511) 11-2017 Klass 5: Pharmaceutical preparations.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

6/2018
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1363753

R
201700857
12.06.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: roheline ja valge.
(730) Omanik: MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Kocatepe

(511)11-2017Klass

Mah.

Megacenter

29:Cheese.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

30 2017 000 431

registreering

on

avaldatud: 2017/34

1363816

R
201700858
10.07.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi

(310)

ŞİRKETİ

ABlok No. 1243-1250 034, Istanbul, TR

(320)

andmed:

11.01.2017

(330)

DE

(540)

GLACIER BREEZE
(730)

Omanik: Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE

(511)11-2017Klass

3:Soaps for personal

use,

perfumery,

essential oils, cosmetics, hair lotions;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

on

dentifrices.

avaldatud: 2017/34

1364013

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

R
201700859
28.06.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: JOYOUNG COMPANY LIMITED

MEILI ROAD, HUAI YIN DISTRICT, JINAN CITY, 250000 SHANDONG PROVINCE, CN
0.999
N

(511)11-2017Klass

7:

Food

kitchen machines, electric;
use;

washing

machines

preparation machines, electromechanical; beverage preparation machines, electromechanical;

fruit presses, electric,

[laundry];

for household purposes; dishwashers; kitchen

robots [machines]; machines and apparatus for

grinders, electric; soybean

food

processors,

electric;

milk machines for household

cleaning, electric; cleaning appliances utilizing

steam.

Klass 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),

saving

and

teaching apparatus

electricity; apparatus

for

other digital recording
computer software;

and instruments; apparatus and instruments for conducting,

recording,

transmission

or

reproduction

or

images; magnetic

data carriers,

or

recording discs; compact discs,

media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment,

fire-extinguishing

life-

controlling
DVDs and

computers;

apparatus.

Klass 11: Lamps; cooking apparatus and installations;
rice

of sound

switching, transforming, accumulating, regulating

pressure cookers

cooker; cooking utensils, electric; roasting apparatus; cooling appliances

[autoclaves], electric; kettles, electric; coffee machines, electric; electric

and installations;

air

conditioning apparatus;

extractor

hoods

for kitchens;

80
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EESTI

heaters for baths;

heating apparatus; heating installations;

water

and machines; radiators, electric;

purifying apparatus

Klass 21: Cooking utensils, non-electric; iron
kitchen utensils; containers for household
pan;

(including

cups,

plates, pots, crocks); daily

use

chin

kitchen

or

lighters.

use;

cooking pots; daily use glassware

(including basins, bowls, plates, pots, tablewares, crocks, jars,

aware

6/2018

drinking vessels;

cans);

toilet

utensils; toothbrushes, electric; kettles, non-electric; cleaning instruments, hand-operated.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreering

on

avaldatud: 2017/34

1364047

201700861
R

(151) Rahvusvah reg kuup

10.11.2016

(540)

(591) Värvide loetelu: rohekassinine ja valge.
Omanik: MERID

(730)

Graigmuir

(511) 11-2017 Klass
for aerating

AN MANAGEMENT

LTD

Chambers, Road Town, P.O. Box 71, TORTOLA, VG
7: Vending machines; high
electrical apparatus for

beverages;

washers; apparatus for drawing

pressure

sealing plastics [packaging]; fittings

for

up beer under pressure; apparatus for

engine boilers; expansion tanks [parts

aerating

water; apparatus

of machines]; drums [parts of

machines]; reels, mechanical, for flexible hoses; brake shoes, other than for vehicles; reels [parts of machines]; journal boxes [parts of machines]; vibrators

[machines] for industrial

bearings [parts of machines];

use;

water heaters

[parts of machines]; bellows [parts of machines]; agitators; exhausts for

motors

and engines; card clothing [parts of carding machines]; emergency power generators; alternators; dynamos; current generators; generators of electricity;
controls

hydraulic

for

machines,

disintegrators; tympans [parts
shredders

grinders, electric;

of

and

motors

blow

engines; soldering
electric

printing presses];

[machines] for industrial

condensers; control cables for machines, engines

use;

hand

gas-operated; gas-operated

pipes,

drills; crushers

incubators

for

tools

eggs;

motors; capstans; calenders;

or

for kitchen use,

[parts

can

blow

flues

electric;

torches;

for

de-aerators

of machines]; hand-held tools, other than

openers,

for feedwater;

engine boilers; millstones;

kitchen

hand-operated;

air

electric; scale collectors for machine boilers; brake pads,

other than for vehicles; piston segments; grease rings [parts of machines]; compressors [machines]; compressors for refrigerators; conveyors [machines];
belt conveyors; steam condensers

[parts

of machines]; aerocondensers; steam

engine boilers;

coffee

other than

grinders,

hand-operated;

belts for conveyors;

churns; paper machines; knitting machines; ironing machines; bottle sealing machines; sealing machines for industrial purposes; embossing machines;
machines;

engraving

garbage [waste]

blade

disposals;

machines; butter machines; cigarette machines

sharpening

for industrial

machines;

[stropping]

purposes;

sausage

stropping

cord

machines;

lace

making machines;

making

making machines; hosiery looms; grinding machines; dyeing machines;

bottle washing machines; dishwashers; bottle filling machines; dairy machines;

glass-working

machines; tobacco processing machines; grain husking

machines; peeling machines; brewing machines; papermaking machines; machines for making pasta; machines for the production of sugar; bread cutting
machines; machines for the textile industry; bottle capping machines; bottle stoppering machines; packaging machines; waste compacting machines;
machines

darning machines; wrapping machines; grain separators;

and apparatus

for

machines

cleaning, electric;

and apparatus

machines; grating machines for vegetables; wringing machines for laundry; cutting machines;
machines; spinning machines; filling machines; friezing machines;
sorting

machines for

looms; kneading

industry; stitching machines; washing

machines; beating

machines; beaters,

machines

cutters

engines; compressed air machines; trimming

steam

[laundry]; coin-operated washing machines; spinning frames; spin

for household purposes,

other than hand-operated;

threshing machines; pneumatic hammers; hammers [parts of machines]; motorized cultivators; clutches,
[machines]; guides for machines; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants;
or

lubricating

motors]; aerating pumps
pumps;

centrifugal

pumps;

for

aquaria;

blades

[parts

vacuum

of

pulverisers [machines]; agricultural implements, other than
of machines];

vehicles;

soldering irons,

saws

[machines]; compressed air pumps;

pumps

machines];

chaff

cutter

hand-operated;

pepper

mills, other than hand-operated;

saws;

purposes;

vacuum

cleaner bags;

other than for land vehicles; meat

choppers

pumps [machines]; pumps [parts of machines,

pumps

for

heating installations;

beer

pumps;

blades; knives, electric; scissors, electric; bearing brackets for machines;

axles for machines; steam traps; chucks [parts of machines]; drill chucks [parts

gas-operated;

[machines]; chain

driers [not heated];

molding machines; carding machines; sewing

centrifugal mills; machine wheelwork; feeders [parts of machines]; mixers [machines]; blenders, electric, for household

engines

shampooing,

machines; hemming

[machines]; satinizing machines; agricultural machines; mixing machines;

electric; packing machines; filtering machines;

machines; labellers [machines]; mills [machines]; mills

for carpet

mill

electric; machines and apparatus for polishing [electric]; kitchen machines, electric; fleshing machines; rinsing machines; flour

soldering irons, electric; superheaters; gears, other than for
guns [tools using explosives]; glue guns, electric; compressed

land vehicles; reduction gears, other than for land
air guns for the extrusion of mastics; carburetter

feeders; feeding apparatus for engine boilers; loading ramps; pneumatic transporters; pneumatic controls for machines,

motors

and

engines; hangers [parts

of machines]; anti-friction bearings for machines; roller bearings; self-oiling bearings; bearings for transmission shafts; ball-bearings; elevators [lifts];

hoists; lifts, other than

ski-lifts;

pulleys;

saw

blades

[parts of machines]; pistons [parts of machines

or

engines]; shock absorber plungers [parts of

machines]; pistons for engines; pistons for cylinders; torque converters, other than for land vehicles; presses [machines for industrial purposes]; wine
presses; basket presses; fodder presses; swaging machines; pedal drives for sewing machines; cleaning appliances utilizing steam; food processors, electric;

springs [parts
motors

of machines];

and engines;

governors for

gears for

spinning wheels; punches

sewage

weaving looms;

vacuum

belts for machines; elevator belts; fan belts for motors and

tedding machines; separators;
purposes;

machines]; central

cleaning

punching machines;

cleaners; tambours for embroidery machines; radiators [cooling] for

machines, engines and motors; knives [parts of machines]; cutting blow pipes,

for pulleys; sifters; robots [machines];

household

for

pulverizers; air brushes for applying colour; regulators [parts of machines];

steam/oil

chaff cutters;

vacuum

stuffing

pressure

regulators [parts of machines]; speed

blade holders [parts of machines]; loom shafts;

engines; dynamo belts;

belts for motors and

engines;

adhesive bands

boxes [parts of machines]; whisks, electric, for household purposes; brake segments, other than for vehicles;

separators; cream/milk separators; ball rings for bearings;

sharpening machines;

slide

rests

[parts

of

machines];

cleaning installations; suction machines for industrial

purposes; machines for the

gas-operated;

production

of mineral water;

heat

purposes;

sifting installations;

dust

shaft

couplings [machines];

exchangers [parts

of

fruit

machines];

presses,

boiler

electric, for

tubes

[parts

of

degreasers [machines]; dust exhausting installations for

removing

installations for

cleaning

purposes;

condensing

installations; lifting apparatus; air suction machines; dividing machines; door closers, electric; washing apparatus; window openers, electric; window
closers, electric; window openers, hydraulic; window closers, hydraulic; window openers, pneumatic; window closers, pneumatic; door closers, hydraulic;
door closers, pneumatic; door openers, electric; door openers, hydraulic; door openers, pneumatic; curtain drawing devices, electrically operated; adhesive
tape dispensers [machines]; beverage

preparation machines, electromechanical; food preparation machines, electromechanical; control mechanisms for
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machines, engines

machines]; filter

81

air cushion devices for

motors;

or
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filters [parts of machines

presses;

moving loads; handling apparatus
or

for

and

loading

unloading; elevating apparatus;

[parts

aprons

of

engines]; filters for cleaning cooling air, for engines; journals [parts of machines]; centrifugal

machines; elevator chains [parts of machines]; driving chains, other than for land vehicles; transmission chains, other than for land vehicles; cylinders for
motors and

for machines;

engines; cylinders

cleaner

vacuum

electrodes for

hoses; brushes

8:

Glaziers'

diamonds

pickhammers; bushhammers; levers;
for

harpoons

or

wax-polishers, electric; cartridges

tools]; pestles for pounding;

cutter

for

of machines]; carbon brushes

[parts

filtering

[electricity];

machines.

sharpening steels; borers;

bars [hand tools]; whetstone holders;

of machines];

joints [Cardan joints]; pulleys [parts

irons

priming

[hand tools]; carpenters' augers;

augers

forks [hand tools]; hoes [hand tools]; lawn

pitchforks; weeding

nail extractors; rakes [hand tools];

fishing;

drills; clamps for carpenters

hand-operated;

of hand

[parts

table forks;

shuttles [parts of machines]; universal

dynamo brushes; brushes, electrically operated

electric hammers; parquet

welding machines;

Klass

printing cylinders;

of machines];

[parts

clippers [hand instruments]; harpoons;

[hand tools]; lifting jacks, hand-operated;

spades [hand tools]; rabbeting planes; chisels; engraving needles; cutlery; edge tools [hand tools]; garden tools,

coopers;

abrading instruments [hand instruments]; goffering irons; implements for decanting liquids [hand tools]; sharpening instruments; blade

sharpening instruments; oyster openers; polishing irons [glazing tools]; tube cutting instruments; wire strippers [hand tools]; riveters [hand tools];
expanders [hand tools]; cutting tools [hand tools]; hand tools, hand-operated; stamping-out tools [hand tools]; picks [hand tools]; sharpening stones; punch
centre

rings [knuckle dusters]; trowels;
annular

[weapons];

plates;

screw

mallets [hand instruments];

punches [hand tools]; daggers; pickaxes;
ladles

[hand tools]; tap wrenches;

spanners

tools]; scythes; hainault scythes; fire irons;

emery

[hand tools];

ladles

for wine;

breast drills;

diggers [hand tools];

grinding wheels; grindstones [hand tools]; sledgehammers; thistle extirpators [hand tools];

jig-saws;

nail drawers [hand tools]; ice picks; blades [hand tools]; blades for planes; plane irons;

crow

spoons;

riveting

files; air pumps,

emery

hammers [hand tools]; mattocks; ditchers [hand tools];
hand

hand-operated;

mincing

knives

[hand

rams

tree pruners;

bars; trowels [gardening]; shovels [hand

tools]; palette knives; machetes; taps [hand tools]; fireplace bellows [hand tools]; swords; hammers [hand tools]; fullers [hand tools];
masons' hammers;

blades

pliers; tongs; punch pliers [hand tools];

stone

hammers;

[hand tools]; needle files; bits [hand tools]; files [tools];

cheese slicers, non-electric;
pumps; needle-threaders;

slicers, non-electric; pizza cutters, non-electric;

egg

non-electric; tin openers, non-electric; farriers' knives; budding knives; hunting knives; penknives; grafting
tools [hand tools]; braiders [hand tools]; bill-hooks; knives; cleavers; wick trimmers [scissors]; shears; border shears; pruning shears; scissors; sword
scabbards; vegetable slicers; agricultural implements, hand-operated; side arms, other than firearms; stropping instruments; screwdrivers; sabres;
scaling knives; molding irons;

can

openers,

reamer

sockets; drill holders [hand tools]; perforating tools [hand tools];

saws

[hand tools]; bow

operated, for the extrusion of mastics; dies [hand tools]; fruit pickers [hand tools];

saw

saws;

non-electric

caulking

guns [hand tools];

guns;

hand-

guns,

blades [parts of hand tools]; shear blades; tool belts [holders]; table

cutlery [knives, forks and spoons]; crimping irons; vegetable choppers; instruments and tools for skinning animals; pin punches; nail punches; fish tapes
[hand tools]; punches [hand tools]; insecticide sprayers [hand tools]; syringes for spraying insecticides; reamers; frames for handsaws; saw holders; rasps
[hand tools]; cutters; paring irons [hand tools]; graving tools [hand tools]; milling cutters [hand tools]; planes; bits; bits [parts of hand tools]; hollowing bits
of hand tools]; secateurs;

[parts

caulking irons;
vices

silver

[hand tools];

gouges

[hand implements]; hoop

forks

plate [knives,
for

mortars

cutters

[hand tools];

axes;

[hand tools]; extension pieces for braces for

squares

and

spoons]; pruning knives; sickles; drawing knives; scrapers [hand tools];

mitre

pounding;

holing

screw

(Am.)]

[miter
axes;

boxes

fulling tools [hand tools]; earth

taps; embossers [hand

[hand tools]; metal wire stretchers [hand tools]; flat irons; irons

[hand tools]; branding irons; hatchets;

[non-electric

adzes

[hand tools]; tube

rammers

mortise chisels;
bench

[tools]; vices;

[hand tools];

cutters

tools]; apparatus for destroying plant parasites; metal band stretchers

hand tools]; ratchets [hand tools];

scraping tools [hand tools]; awls; choppers

[knives]; spatulas [hand tools]; bayonets; nutcrackers; sugar tongs.
Klass

16: Aquarelles; albums;

wristbands for the retention of
or

document laminators for office use; mimeograph apparatus and

writing instruments; paper

sheets

[stationery];

waxed paper; paper for

machines; paper bows; table linen of paper;

recording machines;

drawer liners of paper,

perfumed

not; wood pulp paper; carbon paper; parchment paper; writing paper; luminous paper; Xuan paper for Chinese painting and calligraphy; wrapping paper;

filter

rollers for
paper; blotters;

house

typewriters;

painters' rollers; composing sticks; modelling

not

wax,

for dental

purposes;

of

signboards

paper

or

cardboard; electrotypes; hectographs; modelling clay; 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

cardboard; duplicators; punches [office requisites];

or

tags for index cards; pen clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles for drawing purposes;
credit card

imprinters, non-electric; graining combs; drawing instruments; tracing

tracing cloth; tracing patterns;

paper;

containers of paper; money

cream

cardboard articles;
shredders
paper
gums

[adhesives]

clips;

for office

for

use;

stationery

or

household purposes; lithographic stones; ink stones [ink reservoirs]; wood pulp board [stationery]; cardboard; perforated cards for Jacquard looms; spools
for

inking ribbons;
isinglass

purposes;

covers

for

household purposes;
for

[articles

in

use

of paper for flower pots;

stationery

printing blocks; drawing pins; cigar bands; envelopes [stationery];

school]; correcting

fluids

[stationery]; adhesive bands for stationery
adhesive

tapes for stationery

absorbent sheets of paper

stationery

for

plastic

machines, electric

cases

for

French

stamps [seals];

curves;

or

boxes of cardboard

paper ribbons;

for foodstuff

self-adhesive

tapes for stationery

packaging; humidity

wrapping; plastic

bubble

packs

or

household

control sheets of paper
for

wrapping

or

or

packaging;

purposes;

plastic

drawing rulers;

for foodstuff

paper; paint boxes

steel letters;
for

type [numerals

stationery

square

packaging;

rulers; flyers;

viscose sheets for

and letters]; lithographs;

purposes;

adhesives

[glues]

for

bookbinding material; packaging material made of starches; filtering materials [paper]; addressing machines; pencil

non-electric;

bookbinding apparatus and machines [office equipment];

of

packaging; garbage bags
cords

paper

for

or

of

lithography; writing chalk;

plastics; painters' easels;

hand-rests for

typewriters, electric

non-electric;

or

marking chalk; bags [envelopes, pouches]

painters; printing

sets,

portable [office requisites];

folders

of paper

bibs of

or

paper;

[cutters] [office requisites]; numbering apparatus;

bottle

envelopes

sealing wafers; plastic cling film, extensible, for palletization; embroidery designs [patterns]; etchings; conical

paper

bags; bags for microwave

bookbinding;

paper

knives

tailors' chalk;

cooking; papier mâché; modelling paste; pen cases; pen wipers; office perforators; seals [stamps]; sealing stamps; clipboards;
machines; handkerchiefs of paper; plastic film for wrapping; desk mats; letter trays; trays for sorting and counting money;
stamp stands;
sheets

inking

blankets,

mats for beer
for

not of

stands for pens and

glasses;

document

address
coasters

sheets

for

duplicators; bookbinding cloth; gummed

cloth

for

or

for addressing

of paper; bookends;

stationery

towels of paper;

purposes;

printers'

textile; portraits; paperweights; inkstands; office requisites, except furniture; adhesive tape dispensers [office requisites]; hand labelling

of paper;

place

paper-clips; staples

for

erasers; elastic bands for

offices; drawing

mats of paper; tablemats of paper; tablecloths

T-squares;

of paper; paper

tissues of paper for removing

clasps;

document files

make-up;

[stationery];

face towels of paper; table

scrapers [erasers] for offices;

offices; erasing products; steatite [tailor's chalk]; writing board erasers; composing frames [printing]; sealing wax; arithmetical

tables; placards of paper

or

cardboard; writing

or

drawing books; pencil sharpeners,

electric

or

non-electric; transparencies [stationery]; stencil plates;

cardboard tubes; moisteners [office requisites]; moisteners for gummed surfaces [office requisites]; drawing squares; chart pointers,
wrappers

of cardboard

plates

pencils; photograph stands; inking pads; stamp pads; binding strips [bookbinding];

reproducing machines; inking

appliances; printers' reglets; rubber

napkins

of cardboard

photographs; stapling

or

paper;

presses

watercolor

non-electronic;

bottle

envelope sealing machines, for offices; sealing machines for offices; vignetting apparatus; apparatus for mounting

[office requisites]; figurines [statuettes] of papier mâché; paper coffee filters; flags of paper; silver paper; molds for

modelling clays [artists' materials]; photo-engravings;
[type];

or

typewriter ribbons; gummed tape

household purposes; correcting tapes [office requisites]; inking ribbons; inking ribbons for computer printers;

machines for office use; chalk for

finger-stalls [office requisites];
paper;

[stationery];

plastics for modelling; graphic prints; modelling materials; sealing compounds

household purposes;

[stationery]; franking

or

stencils

[office requisites];

household purposes;

or

cellulose for

architects' models;

or

sharpening

plastics,

or

sheets of reclaimed

wrapping;

paint trays;

paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for stationery or household
gluten [glue] for stationery or household purposes; starch paste [adhesive] for stationery or

household purposes;

or

[watercolour]

saucers

for artists;

stencil

cases;

canvas

for

painting; chromolithographs [chromos];

blueprints; rosaries; stencils; erasing shields;

cabinets

for

compasses

for

drawing;

numbers

stationery [office requisites]; printing type;

address stamps; stamps [seals]; shields [paper seals]; prints [engravings]; labels, not of textile.

Klass 21: Indoor aquaria; cookie jars; china ornaments; dishes;
busts of

porcelain, ceramic,

earthenware

coolers [ice pails]; buckets made of

orglass;

woven

vases;

epergnes;

fruit

paper

cups;

plates; vegetable dishes;

plungers

for

fabrics; whisks, non-electric, for household

rails and rings; hair for brushes; funnels; carpet beaters [hand instruments]; signboards

pots;

glue-pots;

cruets;

decanters;

tea

clearing

purposes;

saucers; mugs;

candy boxes; bottles; demijohns;

blocked drains; waffle irons, non-electric; buckets;

pails;

cooking skewers of metal; cooking pins of metal; towel

of porcelain orglass; candle extinguishers; flower pots; chamber

cosies; abrasive sponges for scrubbing the skin; sponges for household purposes; toilet sponges; deodorising
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apparatus for personal

use;

holders; toothpick holders; soap holders; napkin holders; holders

sponge
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for flowers

and

plants [flower arranging];

dispensers; ironing boards; cutting boards for the kitchen; bread boards; washing boards; strainers; smoke absorbers for household
household

kitchen use; kitchen containers;

or

containers for food;
works of art of

earthenware

porcelain, ceramic,

stew-pans; pressure cookers

polishing leather; hot pots,
electric; coffee grinders,
dish covers;

not

basting

materials for

for household purposes,

tea

cheese-dish

spoons [kitchen utensils];

brush

orglass;

goods;

kitchen

caddies; washtubs; earthenware

[cooking utensils];

spoons

scoops [tableware];

making shiny, except preparations,

non-electric;

hand-operated;

mills,

pepper

paper

mosaics of

cookie [biscuit]

mess-tins;

cutters; pastry cutters;

and

pie

dripping

candelabra [candlesticks]; trivets [table
knife rests for the table; flat-iron

utensils; toilet utensils;
candle

rings;

for

purposes;

wool

of paper;

plants;

vessels

statues of porcelain,

unworked

glass,

of metal for

use;

nonbutter-

non-electric;
tea

ices and iced

and machines,

brooms; isothermic bags;

for

non-electric;

for household

waste

for

to prevent milk

non-electric;
card holders;

menu

drinking troughs; powdered glass
ware;

wool

feeding bottles,

grill supports; gridiron supports;

for decoration;

earthenware; crystal [glassware]; cosmetic
openers, electric and

non-

grills [cooking utensils]; sifters [household utensils]; drinking horns;

services [dishes]; coffee services [tableware];

strainers; pipettes

cleaning;

[wine-tasters]; siphon

purposes;

fruit

presses,

drinks; refrigerating bottles; cups

of

liqueur

sets; tea services [tableware]; sieves

bottles for carbonated water;

rolling pins, domestic;

non-electric, for household purposes;

paper

salt cellars;

plastic; glasses [receptacles]; drinking glasses;

or

ceramic, earthenware orglass; figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthenware orglass; plate glass [raw material]; opal glass;

semi-worked,

or

making

cotton waste

vinegar; spice sets; apparatus for wax-polishing, non-electric; bottle

glass stoppers; dusting apparatus,

cleaning; currycombs; blenders, non-electric,

drinking vessels;

mats;

butter dishes; material for brush-

susans; heaters for

lazy

of paper and other than table linen;

not

trouser presses; cruet sets for oil and

salad bowls; sugar bowls; beaters,

for

[trays];

baking

coffeepots,

polishing gloves; gardening gloves; plates

stands; egg cups; abrasive pads for kitchen purposes; scouring pads;

clothes-pegs;

non-electric;

hand-operated; feather-dusters;

flowers and

watering

trays for domestic purposes,

utensils]; coasters,

[household utensils]; cinder sifters [household utensils];
steel

for flower pots;

hand-operated; polishing apparatus

pottery; pots; cooking pots; painted glassware; tableware, other than knives, forks and spoons; porcelain

electric; crumb trays;

paper,

glass, not for building; saucepan scourers of metal; soap boxes; cooking pot sets;
picnic baskets, including dishes; toilet cases; floss for dental purposes; fiberglass thread,

sprinklers; syringes

trays for domestic purposes;

pans;

of

spatulas [kitchen utensils];

servers;

stone; noodle machines,

cleaning; cleaning tow; chopsticks; cocktail stirrers; pepper pots; gloves for household
over;

not

cauldrons; coffee percolators,

mills for domestic purposes,

fitted

boiling

covers,

majolica;

cabarets

[semi-worked product], other than for building; beer mugs; tankards; pot lids; aquarium hoods;
pitchers; perfume burners; non-electric portable coldboxes; watering cans; fly traps; insect traps; mixing

decorating bags [pastry bags]; bowls [basins];
watering cans; spouts; nozzles for watering hose;
use;

ceramics for household purposes;

fused silica

covers;

nozzles for

for textile

containers for beverages; thermally insulated

cleaning; toothpicks;

grinders, non-electric; cleaning instruments, hand-operated;

saucepans;

confectioners'

not

heat-insulated

containers;

soap

purposes; containers for

electrically heated; glass bulbs [receptacles]; napkin rings; piggy banks; bread baskets, domestic; baskets for domestic

hand-operated;

dish covers;

making; polishing

heat-insulated

[autoclaves], non-electric; autoclaves [pressure cookers], non-electric;

baskets; lunch boxes;

waste paper

glass jars [carboys];

flasks [containers]; closures for pot lids; chamois leather for

glass
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except building glass; opaline glass; glass incorporating fine electrical conductors; enamelled glass; glass wool other than
fiberglass other than for insulation or textile use; soup bowls; drying racks for laundry;

for insulation; vitreous silica fibers [fibres], not for textile use;
basins

table

[receptacles];

plates; disposable
straws for

[vivariums]; drinking straws;
dispensers,

not for medical

table

plates; graters

for kitchen

use;

insulating flasks;

indoor terrariums

[plant cultivation];

indoor terrariums

drinking; cloth for washing floors; cloths for cleaning; dusting cloths [rags]; furniture dusters;

purposes; water apparatus

utensils for household purposes; kitchen utensils;

cooking utensils,

non-electric;

strainers for household purposes; coffee filters,

aerosol

urns;

for cleaning teeth and gums; electric devices for attracting and killing insects; watering

non-electric;

devices;

flasks; hip

flasks; drinking bottles for sports; molds [kitchen utensils]; cake molds [moulds]; ice cube molds [moulds]; cookery molds [moulds]; deep fryers,
electric; bread bins; fly swatters; teapots; kettles, non-electric; cups;

bowls;

garlic

[kitchen utensils]; ironing board

presses

shaped;

tea

non-

infusers; glass

wringers; cocktail shakers; corkscrews, electric and non-electric; animal bristles [brushware]; pig bristles; dishwashing brushes; brushes

mops; mop

for cleaning tanks and containers;

machines; brushes;

nest eggs,

lamp-glass

brushes; scrubbing brushes; carpet

tar-brushes,
window-boxes; boxes

runners;

drugget; curtains of textile

or

plastic;

net

long handled; electric brushes, except parts of

sweepers;

artificial; boxes for dispensing paper towels; dustbins;

Klass 24: Frieze [cloth]; velvet; household linen; diapered linen; table linen,
[fabric]; table

covers,

not of paper;

curtains; zephyr [cloth]; banners;

of glass.

buckram; fustian; felt; gauze [cloth]; damask; jersey
for tapestry

canvas

or

embroidery; bolting cloth;

crepe

[fabric]; crepon; furniture coverings of textile; fabrics for textile use; filtering materials of textile; wall hangings of textile; non-woven textile fabrics;
plastic material [substitute for fabrics]; textile material; moleskin [fabric]; brocades; handkerchiefs of textile; travelling rugs [lap robes]; coasters [table
linen]; linings [textile]; curtain holders

of textile material; furniture

coverings

blankets of textile; cloth; door curtains; bath mitts; shrouds;

stationery; printers'

mats, not of paper; table napkins of textile; mosquito nets; calico; oilcloth for

[mattress covers]; tick [linen]; lingerie fabric; fabric, impervious
for textile use; adhesive fabric for

fiberglass fabrics,

fabric; printed calico cloth; bunting; knitted fabric;
imitation

animal skins; haircloth

for cushions;

covers

covers

[sackcloth];

plastic;

as

cloths

towels

of textile;

[towels];

linen cloth;

hemp cloth; gummed cloth,

face towels of textile; tablemats,

tablecloths; tablecloths,

to gases, for aeronautical

application by heat;

cotton

use

of

glass

not of paper; billiard

other
of

upholstery fabrics; hemp fabric;

[cloth]; tulle; flags,

not

of

paper;

flannel

traced cloth for
woven

than

paper;

for

place

cloth; taffeta [cloth]; ticks

balloons; jute fabric; ramie fabric; esparto fabric;

fabrics; silk fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic

cheese cloth; marabouts

not

rayon

embroidery;

fabric;

chenille

material; fabric; fabric of

[fabric]; sanitary flannel;

trellis

[cloth];

[loose] for furniture; pillow shams; cheviots [cloth]; silk [cloth]; labels of cloth.
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9: Computer programs for connecting

between handheld

portable computers and host computers; computers; disk drives for computers; drawing apparatus and instruments adapted for

with computers;
vehicles
tablet

interfaces for computers;

[on-board

computers;

or

computers]; notebook

wrist rests for

use

with

to remote

computers and computer networks; computer software for synchronizing data

boxes for computers;

computers;

blank and formatted

magnetic computer tape cartridges; computer chipsets; computer

drivers; computer firewall software; computer game programs; computer game programs;
as

a

use

laptop computers; magnetic tape units for computers; navigation apparatus for
computers; peripheral equipment for computers and data processing equipment; printers for use with computers;
juke

disc drives and

computer game software and manuals in electronic format sold

unit; computer hardware; computer hardware and computer software for database management; computer hardware and firmware; computer hardware

and software; computer hardware and software for providing

secure

remote

access

to

computer and communication

networks; computer keyboards;

computer memory devices; computer network hubs; computer network routers; computer network switches; computer operating programs, recorded;
computer peripheral devices; computer peripherals

and accessories;

computer programmes [programs], recorded; computer programs

and

software

for

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

image processing; computer
programs for

connecting

6/2018

83

and software for

programs

used for mobile

image processing

to remote computers and computer

phones; computer

[downloadable software]; computer

programs

networks; computer software and telecommunications apparatus, including modems,

to enable

connection to databases and the internet; computer software and telecommunications apparatus, including modems, to enable connection to

computer networks and the internet; computer software and telecommunications apparatus, including modems,
networks, global computer networks

and

the internet;

software and

computer

telecommunications

to enable connection to
to enable connection

apparatus

databases,

databases, computer
to

databases

and the

internet; computer software applications, downloadable; computer software, firmware and hardware; computer software for arcade apparatus and games;
computer software for converting document images into electronic formats; computer software for data and document capture, transmission, storage and

indexing; computer software for electronic data processing of structured and unstructured information for
retrieval,

well

as

software for

between handheld
and video

in

use

computer software for

two

three-dimensional

or

simulation

for

user access

to

a

global computer

in

use

in automating and managing business processes; computer software for

providing multiple

or

internet

messaging; computer
synchronizing data

software for

and host computers; computer software for the creation of firewalls; computer software for transmission of sound

portable computers

or

messages;

software for

of recognition, classification, and

purposes

intelligent content identification and matching; computer software for facsimile, email, voice mail,
software design, development and testing and related computer-aided software testing tools; computer
as

use

design

and

of industrial

development

products; computer

in creating and designing web sites; computer software for

information network; computer software for

in the field of telecommunications for

use

use

providing

electronic transmission of documents and facsimile transmission; computer software for wireless network communications; computer software for word
software downloadable from the internet; computer software

processing; computer software, including
touchscreens; computer video
software;

computer game

monitoring and analysis;
with

downloadable

hard

computer

tape units

computers; magnetic

downloadable

computer games;

for

interactive

drives;

monitors

computers;

products; computer software, recorded; computer

unit; computers; disk drives for computers; downloadable

a

playing computer

games;

game programs; interfaces

computer

[computer

as

downloadable

computer security software;

downloadable interactive entertainment software for

external

computers;

software and manuals in electronic format sold

game

hardware];

monitors

computer software
and instruments

drawing apparatus

for

boxes

computers; juke

[computer programs];

for

multifunction

for remote

adapted for

computers;

use

laptop

computer keyboards;

navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; notebook computer cooling pads; notebook computers; pattern recognition systems composed of
computer chips, computer hardware and software; peripheral equipment for computers and data processing equipment;

pre-recorded

computer data carriers;

printers for use with computers; ring tones, graphics and music downloadable via a global computer network and wireless devices; software for searching
and retrieving information across a computer network; tablet computers; wrist rests for use with computers; tablet computers; notebook computer cooling
pads;

notebook

monitors

computers; notebook

notebook

computer cooling pads;

[computer programs]; computer

computers; bags adapted

for

laptops; laptop computers;

firewall software; computer
software and manuals in electronic format
game

sold

as

a

sleeves for

laptops;

unit; computer hardware

and computer software for database management; computer hardware and software; computer hardware and software for providing

secure

remote

access

to

computer and communication networks; computer programs and software for image processing; computer programs and software for image processing
used for mobile phones; computer programs [downloadable software]; computer software and telecommunications apparatus, including modems, to enable
connection

to

databases

and

the internet; computer software and

telecommunications apparatus,

including modems,

enable connection

to

databases,

to

computer networks and the internet; computer software and telecommunications apparatus, including modems, to enable connection to databases, computer

networks, global computer networks and the internet; computer software and telecommunications apparatus

to enable connection

to

databases and the

internet; computer software applications, downloadable; computer software, firmware and hardware; computer software for arcade apparatus and games;
software for

computer

indexing; computer
retrieval,

as

well

as

for electronic

intelligent

software for software design,
between handheld

or

document

converting

software

images
data

content identification and

in

use

in

automating

providing multiple

of structured

and

user access

a

information

for

purposes

capture, transmission, storage

and

of

and

computer-aided

software testing tools;

recognition, classification,

or

internet messaging; computer

computer software for synchronizing data

and host computers; computer software for the creation of firewalls; computer software for transmission of sound

managing

to

software for data and document

computer

and unstructured

matching; computer software for facsimile, email, voice mail,

development and testing and related

portable computers

and video messages; computer software for two
software for

into electronic formats;

processing

or

business

three-dimensional

for

use

in

design

software for
processes; computer

use

in

creating

global computer

simulation

information network; computer software for

and

development

and

use

designing

of industrial

products; computer

web sites; computer software for

in the field of telecommunications

for

use

providing

electronic transmission of documents and facsimile transmission; computer software for wireless network communications; computer software for word

processing; computer software, including

software downloadable from the internet; computer software

video game software and manuals in electronic format sold

as

products; computer software, recorded; computer
unit; downloadable computer game software; downloadable computer security software;

downloadable

computer software for

downloadable

interactive entertainment software for playing video

remote

monitoring

and

a

analysis;

downloadable

games;

interactive

entertainment

software

for

playing computer

games;

downloadable software for instant messaging and electronic mail services;

electronic game software for cellular telephones; electronic game software for handheld electronic devices; electronic game software for wireless devices;
embedded

operating software; integrated

presentations, managing
and software;

pdf

databases and

creation and

software for creating,

software

accessing

conversion

packages;

and

software; privacy protection software; scanning

facilitating, and managing

remote

diagnostics and troubleshooting; software for internet
used with satellite

or

gps

interactive multimedia software for

playing

games; multimedia software for

displaying information; pattern recognition systems composed

access

to and

access; software for

software; scanning

communication with local

area

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

1364495

201700866
R

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, sinine.

27.03.2017

on

avaldatud: 2017/34

across

use

in

computer chips, computer

software and

networks

searching and retrieving information

navigation systems.

of

and
a

creating

hardware

image processing software;

global networks; software for

computer network; software to be

84

EESTI

Omanik: limited

(730)

liability

company "KTM

-

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

Service"

office 112, Zemetsa st., 268, RU-443052 Samara, RU

(511)11-2017Klass

9:

Air

not for medical purposes;

analysis apparatus;

quantity indicators;

detectors;

meters;

measuring apparatus; measuring devices, electric;

measures;

data processing apparatus;

measuring instruments; apparatus

gauges;

testing 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

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

reg

registreering

on avaldatud:

2017/34

1364567

R
201700868
26.04.2017

kuup

(540)

(591) Värvide loetelu: valge, must, hall, tumehall, punane, tumepunane, oranž, kollane, helekollane, roheline,
tumeroheline, pruun, tumepruun.
(730)

Omanik:

Zakrytoe

Verejskaya

aktsionernoe obschestvo "Alexandra Plus"

street, 29, stroenie 154,

(511)11-2017Klass 29:Alginates for
game,

not

live; gelatin;

meat

culinary

pomeshenie 45,

purposes;

jellies; fruit jellies;

edible fats; fruit-based

fruits, tinned [canned (Am.)]; broth concentrates; gherkins; shrimps,
butter;

cocoa

butter for food; animal

[canned (Am.)]; potato

marrow

fruit salads;

suet

preparations for making

for food;
soup;

whipped

tripe;

not

cream;

soups;

Moscow, RU

snack food;
sausages; raisins; caviar; sauerkraut;
not

live; butter

cream; croquettes;

tomato

fat-containing

products;
milled;

live; fish,

mixtures for bread slices; corned beef;
in batter;
sausages

extracts for

food;

not

not

fish-based

live; fish, tinned [canned

preparations

for

making broths;

meat extracts; eggs.

sea

water for

cooking; glucose for culinary

purposes;

mustard; yeast; thickening agents

snack food; coffee substitutes; confectionery; cookies; pasta; small pies; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa;

cocoa

[candy]; gruel, with a milk base, for food; liquorice [confectionery]; coffee; starch for food; crackers; cereal-based snack food; corn,
roasted; meat pies; noodles; edible ices; marzipan; custard; honey; ice cream; flour; muesli; cocoa beverages with milk; coffee beverages with

caramels

corn,

biscuits; cakes; pizzas;
ravioli; chewing

gum;

popcorn;

rice;

for preserving foodstuffs;

powders for making ice

sugar;

pastries;

sweetmeats

for food;

essences

cream;

not

medicinal; nutmeg; pepper;

pralines; cereal preparations; propolis; gingerbread; spices; puddings;

ferments for

for foodstuffs, except etheric

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah reg kuup

confectionery;

fruit and

berry cakes;

pastes; halvah; bread; chips [cereal products]; chicory [coffee substitute]; tea; chocolate;

essences

and essential oils.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus registreering

(111)

sugar

[candy]; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; malt for human consumption; salt

cooking salt; celery salt; spaghetti; seasonings; breadcrumbs; sushi; sandwiches; tapioca; dough; tortillas;

garden herbs, preserved [seasonings]; vinegar;

(540)

(Am.)];

live; fish fillets; dates; crystallized

milk; coffee-based beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; infusions,

extract

[canned

oils; sponge cakes; pancakes; vanillin [vanilla substitute]; vanilla flavoring for culinary purposes;

waffles; vermicelli [noodles]; coffee flavorings; natural sweeteners;

rice-based

not

cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; truffles, preserved; oysters,

30: Food flavorings, other than essential

for cooking foodstuffs;

tinned

paste; liver pate; liver; pickles; powdered eggs; milk products;

live; mashed potatoes; fruit puree; berry puree; crustaceans,

fruits; frozen fruits; fruit, stewed; potato flakes; fruit peel; potato chips; fruit chips; seaweed
Klass

vegetables,

margarine; marmalade; vegetable oils for food;

for food; mussels, not live; milk; soya milk [milk substitute]; seafood, not live; fruit pulp; meat; meat, tinned

fritters; olives, preserved; nuts, prepared;

foodstuffs; prostokvasha [soured milk]; poultry,

(Am.)];

RU-121351

anchovy; broth; jams; fatty substances for the manufacture of edible fats; mushrooms, preserved;

1364733

R
201700873
21.03.2017

on

avaldatud: 2017/34

malt

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik:

6/2018

85

Cofix Ltd.

Super

Weizman 34 St., 4424712 Kfar Saba, IL

(511)11-2017Klass

16: Paper,

photographs; stationery;

cardboard

adhesives for

Klass 30: Coffee, tea,
Klass

ices;

35:

Retail

and

cocoa

made from

goods

marketing;

baking-powder;

stores

for

Klass 35:Retail and wholesale marketing;

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

tapioca,

the

sale

not

included

sago; flour and

and

salt, mustard; vinegar,

marketing

of

in other classes;

paint brushes; plastic
preparations made

food,

printed

matter;

bookbinding material;

materials for packaging.

from cereals, bread, pastry and

confectionery

beverages
and
cigarettes.

(condiments); spices; ice.

sauces

stores for the sale and

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

these materials,

household purposes; artists' materials;

and artificial coffee; rice,

wholesale

honey, treacle; yeast,

sugar;

and

stationery or

marketing of food, beverages and cigarettes.

registreering

on

avaldatud: 2017/35

1364858

R
201700875

(151) Rahvusvah reg kuup

28.06.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, roheline, kollane ja oranž.
(730)

Omanik:

HTTPOOL,

Internet

Tacenska cesta 26, SI-1210

(511) 11-2017 Klass

Marketing,

Ljubljana

d.0.0.

Šentvid,

-

SI

35: Advertising; business management; business administration; office functions; administrative processing of purchase orders;

secretarial services; commercial information agency services; distribution of

samples;

economic

data search in computer files for

forecasting; invoicing;

others; compilation of information into computer databases; updating of advertising material; bill-posting, outdoor advertising; opinion polling; personnel
direct mail

recruitment;

of

advertising; publication

trade fairs for commercial

advertising

or

publicity

on-line

communication media; publicity material rental;

purposes;

texts;

advertising

writing

of

word

on a

publicity

rental

processing;

of

advertising

texts; commercial

assistance; business appraisals; business information; presentation of goods

on

or

industrial management

communication media, for retail

research; business investigations; business organization consultancy; business management of sports people;

goods

rental

of

time

advertising

on

assistance; business management

purposes; business

sales

promotion

inquiries;

for others;

business

presentation

of

communication media, for retail purposes; demonstration of goods; production of advertising films; procurement services for others [purchasing

on

goods and services for other businesses];

advertising

agency

news

clipping services; dissemination of advertising matter; advertising, publicity; advertising by mail order;

services, publicity agency services; radio advertising; television

of information

systemization
services

space;

computer network; arranging newspaper subscriptions for others; organization of

into

[business assistance];

advertising;

document

computer databases; public relations; telemarketing services; layout

professional

business

consultancy;

cost

price analysis;

business

for

of statistics;

advertising purposes; outsourcing

management consultancy; business

organization consultancy; transcription of communications [office functions]; marketing; market studies;
services; computerized file management; arranging subscriptions

reproduction; compilation

services

management

marketing research; import-export

to telecommunication services for others.

Klass 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; academies [education]; correspondence
education

information;

entertainment information;

educational

publishing; presentation of live performances; providing

on-line

and

agency

examination;

teaching,

educational

courses;

services, instruction services; electronic

desktop

electronic publications, not downloadable; publication of texts, other than publicity texts;

on-line publication of electronic books and journals; publication of books; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of symposiums; organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
arranging

and

conducting

Klass

of

workshops [training]; writing

42: Scientific

development of computer
to electronic media;

hardware and software;

duplication

[industrial design]; computer
physical conversion;

of texts;

practical training [demonstration].

and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and

of

digitization

of documents

computer programs; creating

software

design;

recovery of computer

and

[scanning]; graphic arts design;

maintaining

web sites for others;

rental of computer software; rental of web

servers;

development

of

hosting computer

sites

computer hardware;

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah reg kuup

or

documents from physical

engines

for the internet;

of computer
programs

styling

and data, other than

products for others; monitoring of computer systems by

new

[web sites]; computer virus protection services; computer software consultancy; consultancy in the design and

installation of

computer software;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

conversion

search

data; updating of computer software; computer system design; computer software design; updating of computer

software; computer system analysis; computer programming; research and development of
remote access;

conversion of data

providing

maintenance

registreering

1364928

R
201700876
25.01.2017

of

computer

software.

on avaldatud:

2017/35

86

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine ja beež.

(730)

Omanik: AMARA DEVELOPMENT S.A.

142/144,

rue

Albert Unden, L-2652

Luxembourg,

LU

(511) 11-2017 Klass 30: Candies.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

87505157

30.06.2017

kuup

(320)

avaldatud: 2017/35

R
201700879

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

on

1365138

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

registreering

andmed:

26.06.2017

(330)

US

(540)

PANTRITIONKITCHEN
(730)

Omanik:

Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit NJ 07901, US

(511) 11-2017 Klass 43: Providing

information to patients about recipes, ingredients and cooking information for pancreatic

cancer

patients via

an

online

computer database.
Klass 44: Providing online medical information in the field of pancreatic
services; medical screening information services in the field of pancreatic

pancreatic

cancer; health

counseling, namely providing

information

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

Rahvusvah reg

07.03.2017

kuup

(540)

m

2016 23487

(320)

andmed:

26.10.2016

(330)

UA

cancer;

providing

on

medical information,

providing medical information

for managing nutrition with

registreering

R
201700882

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

tips

1365207

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

on

cancer;

pancreatic

avaldatud: 2017/35

on

cancer.

consultancy

and

advisory

tips for managing nutrition with

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: VOLOSHYN SERGII
vul. Akademika

(511)11-2017Klass

preparations;
shampoos.
Klass

5:

87

Tupoleva, 17, kv. 27, Kyiv 04128,

3: Balms,

make-up

6/2018

other than for medical

extracts of flowers

Balms

for

(perfumes); cosmetics;

medical

biological

purposes;

UA

eyebrow cosmetics; eyebrow pencils;

purposes;

cosmetic

preparations

for

for

preparations

medical

purposes;

decoctions

for

hair lotions;

eyelashes;

cosmetic kits; cosmetic creams; hair spray; lotions for cosmetic purposes;

pharmaceutical

dry shampoos;

purposes;

vitamin

preparations; medicinal hair growth preparations; elixirs (pharmaceutical preparations); drugs for medical purposes; medicinal infusions; lotions for
pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations for treating dandruff; ointments for pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations;
for skin

pharmaceutical preparations

care.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

registreering

on

avaldatud: 2017/35

1365209

R
201700883

(151) Rahvusvah reg kuup

23.03.2017

(540)

(591) Värvide loetelu: sinine, valge.
(730)

Bazarskij Il'ya

Omanik:

ul.

(511)11-2017Klass

16:Printed matter; photographs [printed]; stationery; plastic materials for packaging;
of paper

[envelopes, pouches]
bottle

Efimovich

Andreevskaya, 3, kv. 38, RU-192102 Sankt-Petersburg, RU

envelopes

of

paper

foodstuff packaging;

or

or

plastics,

for

packaging;

cardboard; flags of paper; signboards of paper

humidity control sheets of

cardboard; stuffing of paper
KIaSS 35:

tablemats of paper; table

or

cardboard; labels of

Advertising;

business

management consultancy; demonstration

of

paper

of paper;

mats for beer

place

mats

glasses; tickets; pamphlets; bags

of paper; boxes of paper

cardboard; stickers [stationery]; absorbent sheets of paper

cardboard;

or
or

plastic

plastic for foodstuff packaging; flyers; packing [cushioning, stuffing] materials of

or

paper

or

napkins

paper

for
or

cardboard.

or

management assistance; dissemination of advertising matter; personnel management consultancy; business
direct mail

goods;

advertising;

commercial

or

industrial management assistance;

market

studies; business

organization consultancy; publication of publicity texts; radio advertising; shop window dressing; organization of exhibitions for commercial

or

advertising

promotion for others; on-line advertising on a computer network; procurement services for others [purchasing goods
businesses]; presentation of goods on communication media, for retail purposes; retail and wholesale services; rental of sales stands;

purposes; business information; sales
and services for other
search

engine optimization
Klass

[training];

for sales

41: Entertainment

promotion; design

of

advertising materials;

services; providing recreation

karaoke services; arranging and

conducting

of concerts;

administration of

facilities; party planning

consumer

loyalty programs.

[entertainment]; arranging

Klass 43: Services for providing food and drink; food and drink catering; café services; cafeteria services;
restaurant

services;

snack-bar services; bar services; rental

chairs, tables, table linen, glassware; rental of meeting

Rahvusvah reg

rooms; food

(151)

Rahvusvah reg

R
201700885
08.06.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

Z-201671479

(320)

sculpting.

registreering

1365292

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

andmed:

15.12.2016

(330)

SI

(540)

DEKENOR
(730)

Omanik:

KRKA,

Šmarješka

(511)11-2017Klass

cesta

tovarna

zdravil,

d.d. Novo mesto

6, SI-8000 Novo mesto, SI

s:Pharmaceutical preparations.

conducting

of

workshops

restaurant

services;

self-service

of cooking apparatus; rental of drinking water dispensers; rental of lighting apparatus; rental of

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

and

language interpreter services.

on

avaldatud: 2017/35

88

EESTI

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

reg

Z-201671461

on

avaldatud: 2017/35

on

avaldatud: 2017/35

on

avaldatud: 2017/36

6/2018

1365294

R
201700886
08.06.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

KAUBAMÄRGILEHT

andmed:

08.12.2016

(320)

SI

(330)

(540)

LAMEGO
(730)

Omanik:

KRKA,

Šmarješka

cesta

tovarna

zdravil,

d.d. Novo mesto

6, SI-8000 Novo mesto, SI

(511)11-2017 Klass 5: Pharmaceutical preparations.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

1365531

R
201700889

(151) Rahvusvah reg kuup

13.03.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

535881

(320)

registreering

andmed:

09.12.2016

(330)

CZ

(540)

NEOCIDE
(730)

Omanik:

Neofyt spol.

Stříbrná Skalice 442,

s r.o.

CZ-281

67 Stříbrná Skalice, CZ

(511)11-2017 Klass 3: Cosmetics.
KIaSS 5: Medical preparations, medicines, disinfecting agents.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210) Rahvusvah

(151)

reg

Rahvusvah reg

1365620

nr

jrk

registreering

R
201700892
12.07.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: XINGYUAN TIRE GROUP
Xishui Industrial Zone,

(511)11-2017Klass
spikes

CO.,

LTD.

Dongying, Shandong,

CN

12:Inner tubes for vehicles; tires for vehicles; treads for vehicles, namely, roller belts; tires for bicycles; casings for pneumatic tires;

for tires [tyres];

pneumatic tires; automobile tires;

inner tubes for bicycles,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

1365623

R
201700893
12.07.2017

tricycles;

on

vehicle tires.

avaldatud: 2017/36

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018

89

(540)

Omanik: XINGYUAN TIRE GROUP

(730)

Xishui Industrial Zone,

CO.,

LTD.

CN

Dongying, Shandong,

(511) 11-2017 Klass 12: Inner tubes for vehicles; vehicle

treads for vehicles,

tires;

namely,

roller belts;

casings for pneumatic tires;

treads for

retreading

tires; pneumatic tires; solid tires for vehicles; automobile tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair outfits for inner tubes..
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/36

1365734

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R
201700895
10.11.2016

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, kollane, tumekollane.

(730)

Omanik: MERID

AN MANAGEMENT LTD

71, Graigmuir Chambers, Road Town, TORTOLA,

P.O. Box.

(511)11-2017Klass

VG

3:Adhesives for affixing false hair; smoothing stones; grinding preparations; shaving

[astringents];

stones

almond oil; almond soap;

amber [perfume]; starch glaze for laundry purposes; laundry starch; polishing rouge; soap; soap for brightening textile; laundry blueing; badian essence;
cosmetic preparations for baths; shaving soap; lipsticks; cotton sticks for cosmetic purposes; beauty masks; bergamot oil; whiting; skin whitening creams;
leather

cream;

polish for furniture and flooring; shining preparations [polish]; shoemakers'

dyes;

hair

waving preparations;

wax; tailors' wax; essential oils of

false

[abrasives]; silicon carbide [abrasive]; essential oils of cedarwood; volcanic ash for cleaning;

shoe

polishing

hair

hair lotions; carbides of metal

wax;

lemon;

eyelashes;

cosmetic creams;
medical

purposes;

cleaning; pastes

scouring solutions; degreasers

quillaia

emery

cloth;

razor

strops;

other than for

color-removing

preparations

for

wax;

wool for cosmetic purposes;

for

scale removing preparations for household purposes;

removing preparations;
water;

for

washing soda,

cosmetic

eyelashes; furbishing preparations; polishing preparations;

shoe

cobblers' wax; laundry wax; mustache wax; parquet floor wax;

de Cologne; colorants for toilet purposes; preservatives for leather [polishes]; corundum [abrasive];

eau

cosmetics for animals; cosmetic kits; cosmetics; cotton

soap;

scented wood; mouthwashes, not for medical purposes; nail

bleaching preparations; bleaching salts; bleaching soda; laundry bleach; laundry glaze;

polish; make-up preparations;

use

creams

in

cleaning chalk;

for leather;

manufacturing

detergents

processes;

stain removers; cosmetic

other than for

in

use

pencils; polishing

manufacturing operations

make-up removing preparations; dentifrices;

creams;
and for

disinfectant

diamantine [abrasive]; antistatic preparations for household purposes; emery paper; lacquer-

preparations;

varnish-removing

preparations; Javelle water; lavender water; scented water; toilet

bark for

washing; emery; incense; depilatory preparations; depilatory wax; laundry soaking preparations; ethereal essences; essential oils;
[perfumes]; make-up; cleaning preparations; bases for flower perfumes; fumigation preparations [perfumes]; cake flavorings [essential

extracts of flowers

oils]; gaultheria oil; petroleum jelly for cosmetic purposes; geraniol; greases for cosmetic purposes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; heliotropine;
oils for cosmetic purposes; jasmine oil; lavender oil; oils for cleaning purposes;

[perfumery]; lotions for cosmetic

preparations [starching];

mint

preparations

for skin

preparations; deodorant
dyes; turpentine,

for degreasing;

cosmetic purposes; rust

oil

stone for

false

pumice

stones;

of turpentine

for

soap;

for household

stone;

pomades

for cosmetic

purposes

purposes;

after-shave

vera

for medical purposes;

nail art stickers;

medical

purposes;

collagen preparations for cosmetic

make-up powder; shaving

[laundry];

bath

salts,

aromatics
not for

[detergent];

medical

alum stones

[astringents];

almond milk for

oils]; flavorings for beverages [essential oils];

[essential

purposes;

bleaching preparations [decolorants] for cosmetic

beard
or

dyes;

cosmetic

preparations

for

for animals; decorative transfers for

purposes;

fabric softeners

for laundry use;

unblocking drain pipes; shampoos for pets; tissues impregnated with cosmetic lotions; denture polishes;
lotions; hair spray; mascara; potpourris [fragrances]; breath freshening sprays; dry-cleaning preparations; floor

deodorant purposes [toiletries]; aloe

dry shampoos;

purposes;

for

wax

bleaching gels; cloths impregnated with

for

ionone

degreasing; terpenes [essential oils]; abrasive cloth; glass cloth; antiperspirants [toiletries];
abrasive paper; ammonia [volatile alkali]

affixing false eyelashes; paint stripping preparations; deodorants for human beings

[scouring preparations]; non-slipping

not

purposes;

soda lye; eyebrow pencils; talcum powder, for toilet use; cosmetic

a

for

floors;

for

non-slipping liquids

detergent for cleaning; preparations

floors;

canned

preparations
hair

for cosmetic purposes; massage

sunscreen

preparations;

preparations;

tissues

registreering

on

for

cleaning

and

dusting

douching preparations for personal sanitary

impregnated

whitening strips; food flavorings [essential oils].

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

air

shiny; joss sticks; drying agents

other than for medical purposes;

essential oils of citron; henna [cosmetic

conditioners; hair straightening

purposes; teeth

gels

pressurized

to make the leaves of plants

for dishwashing machines; air fragrancing preparations; breath freshening strips; deodorants for pets;

preparations,

oil; oils for toilet

rose

preparations; wallpaper cleaning preparations; polishing paper; sandpaper; perfumery;

perfuming linen; safrol; cakes of toilet

astringents for cosmetic

adhesives for cosmetic purposes;

purposes; dental

care

perspiration; polishing

polishing; abrasives;

chemicals

purposes; adhesives for

removers

nails; nail

for foot

preparations for cleaning dentures; preparations
wax

oils for perfumes and scents;

laundry preparations; toiletries; windshield cleaning liquids; smoothing

removing preparations; sun-tanning preparations [cosmetics];

color- [colour-] brightening
cosmetic purposes;

soap

soap; sachets for

antiperspirant soap; tripoli

slimming

care;

purposes;

[essential oil]; mint for perfumery; medicated soap; eyebrow cosmetics; musk [perfumery]; neutralizers for

essence

permanent waving; shampoos; perfumes;
cosmetic

cleansing milk for toilet

purposes;

avaldatud: 2017/36

dye];

with

lip glosses;

shoe

or

balms other than

polish; lipstick

cases; bath

make-up removing preparations;

90

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

1365764

R
201700897
19.05.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

30 2017 102 464

10.03.2017

(320)

DE

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine.

(730)

Omanik: GEREP Maschinenbau GmbH
Alter

Postweg 10,

(511)11-2017Klass

29556

Suderburg,

DE

7:Shock absorbing cylinders [parts of machines]; industrial shock absorber plungers [parts of machines].

Klass 12: Shock absorbers being parts of vehicle suspension and shock absorbers for railway vehicles, trucks and busses.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210) Rahvusvah

(151)

reg

Rahvusvah reg

registreering

on

avaldatud: 2017/36

1365767

nr

jrk

R
201700898
27.04.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

302017000037839

(320)

06.04.2017

(330)

IT

(540)

(730)

Omanik: FLEXFOR S.R.L.
Corso della

Repubblica, 19,

I-47121

(511)11-2017Klass 20:Cushions; pillows;

FORLI

(FC),

IT

beds; mattresses; bed bases; mattress toppers; headboards for beds; bed rails; bedroom furniture; bed frames;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018

91

sofa beds; chair beds.

Klass 24: Ticks [mattress covers];
covers; comforters

[bedding]; pillowcases;

Klass 35: Presentation of goods
business
WIPO
purposes; Rahvusvah

mattress

covers;

on

communication

Märkide
Bülletääni
organizationconsultancy

nr, kus

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

sheets [textile]; fitted sheets; eiderdowns

[down coverlets]; duvet

covers;

futon

quilts;

bed

bed covers; bed linen.

media, for retail purposes; organization of trade fairs for commercial

registreering

on

registreering

on

avaldatud:

or

advertising

2017/36

avaldatud: 2017/36

1365898

nr

R
201700901
26.05.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

201700352

06.01.2017

(320)

(330)

NO

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: roheline.

Omanik: Statnett SF
P.O. box 4904

Klass
42:
(511)11-2017Klass

Nydalen,

N-0423 Oslo, NO

4:Electrical
Scientific
and energy
technological

services

and

research

and

design

relating

thereto;

design

and

development

of

computer

hardware

and

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

registreering

1366319

R
201700907
28.04.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)
(540)

22044294

(320)

25.11.2016

(330)

CN

on

avaldatud: 2017/36

92

EESTI

Floor 13, Rainbow

Beijing,

City Shopping

Mall II of China Resources, NO. 68,

Middle Street, Haidian District,

16: Wood pulp

paper; paper tapes and cards

for the recordal of computer programmes;

cardboard; pamphlets; figurines [statuettes] of papier mâché; books; photograph stands; wrapping

or

clips for offices / staples for offices; ink; stamp pads; fountain

[except apparatus];

tailors' chalk;

Rahvusvah reg

packing

paper;

bookbinding material;

gummed tape [stationery]; drawing instruments; painters' easels; teaching materials

pens;

registreering

on

avaldatud: 2017/37

1366515

nr

(210) Rahvusvah reg jrk
Rahvusvah reg

towels of paper; advertisement boards of

paper /

modelling materials.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(151)

Qinghe

CN

(511)11-2017Klass

(111)

6/2018

Omanik: Xiaomi Inc.

(730)

paper

KAUBAMÄRGILEHT

R
201700909
24.05.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
20162490

(310)

(320)

30.11.2016

(330)

BY

(540)

(591) Värvide loetelu: punane ja
Omanik: Obshchestvo

(730)

kab. 99, d. 187, ul.

(511)11-2017Klass

s

must.

ogranichennoy otvetstvennostyu

Soltysa,

"InKata"

220070 g. Minsk, BY

9: High-frequency apparatus;

remote

control

apparatus; monitoring apparatus, electric;

air

analysis apparatus; computer memory

devices; device control units; material testing instruments and machines; computer software, recorded; diagnostic apparatus, not for medical purposes;
surveying apparatus and instruments; weighing apparatus and instruments; navigational instruments; optical apparatus and instruments; apparatus and
instruments

for

physics; chemistry apparatus

and instruments;

measuring apparatus; measuring devices, electric; meteorological instruments;

instruments; regulating apparatus, electric; precision measuring apparatus; computer programmes

recorded; converters, electric; electric installations for the

remote

[programs], recorded; computer operating

control of industrial operations; data processing apparatus; couplers

observation
programs,

[data processing

equipment]; readers [data processing equipment].
Klass

11: Apparatus

[air-conditioning];
ventilation

[air-conditioning]

Klass

for

lighting, heating,

extractor hoods for kitchens; air

steam

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,

and

technological

services and research and

design relating thereto;

engineering; installation of computer software; material testing; research and development of
of computer software; maintenance of computer software; computer system

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

(151)

Rahvusvah reg

industrial

kuup

registreering

on

design;

new

arts

Sihuang

1366877

R
201700913
24.07.2017

Industrial Area, Xiamei Town, Nan'an,

Fujian Province,

CN

7:Extractors for mines; drilling machines; casting machines.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

analysis

and research services;

design

and

design; conducting technical project studies;

drafting; computer

avaldatud: 2017/37

Omanik: QUANZHOU HENGLIDA ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD.

(511)11-2017Klass

fans

products for others; technical research; quality control;

construction

(540)

(730)

supply and sanitary purposes;

installations and apparatus; air cooling apparatus; filters for air conditioning.

42: Scientific

development of computer hardware and software; computer system analysis; industrial design; graphic

updating

water

purifying apparatus and machines; air sterilisers; air-conditioning installations; air filtering installations;

avaldatud: 2017/37

software

design; surveying.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

6/2018

93

1367983

R
201700925
12.07.2017

(540)

(730)

Omanik: XINGYUAN TIRE GROUP

Xishui Industrial Zone,

(511)11-2017Klass
treads for tractor

12:Vehicles tires;

type vehicles;

CO.,

treads for

car

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah

reg

CN

tires; inner tubes for vehicles; tires for vehicles; pneumatic tires; automobile tires; casings for pneumatic tires;

retreading tires;

solid tires for vehicles.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

LTD.

Dongying, Shandong,

registreering

on avaldatud:

2017/38

1367985

R
201700926
12.07.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.
Hexi Industrial

(511)11-2017Klass

Park,

Kun

District,

6:lron, unwrought

or

Baotou

semi-wrought;

City,

Inner

Mongolia,

steel sheets; blooms

CN

[metallurgy]; ingots

of

common

wire; hoop steel; iron wire; railroad ties of metal.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(540)

registreering

1367986

R
201700927
12.07.2017

on

avaldatud: 2017/38

metal; rails of metal; steel pipes; steel

94

(730)

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

Omanik: INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.
Hexi Industrial Park, Kun District, Baotou

(511)11-2017Klass

6: Hoop steel;

steel sheets;

of

ingots

City,

common

Inner

Mongolia,

CN

metal; blooms [metallurgy]; steel pipes; rails of metal; steel wire; iron wire; pig iron;

railroad ties of metal.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)
(151)

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/38

1368202

Rahvusvah reg nr

(210) Rahvusvah reg jrk

registreering

R
201700932
15.06.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: MINDAUGAS GYVIS

Panerių

g.

302 A,

LT-48447 Kaunas, LT

(511)11-2017Klass 25:Clothing; footwear;
Klass 35:

The

bringing together,

headgear.
for the benefit of others, of

a

variety

of

goods,

in relation to

transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(151)

Rahvusvah reg

on

avaldatud: 2017/38

1368205

nr

(210) Rahvusvah reg jrk

registreering

R
201700933
01.06.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

144864

(320)

06.02.2017

(330)

BG

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: "SOPHARMA" AD

tumesinine, roheline,

"Iliensko chaussee" Str 16,

helesinine.

BG-1220 Sofia, BG

(511) 11-2017 Klass 5: Pharmaceutical preparation for the prophylaxis and treatment
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151) Rahvusvah reg kuup

(540)

registreering

1368412

R
201700938
13.04.2016

on

the bone system.

avaldatud: 2017/38

clothing, footwear, headgear (excluding

the

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: UPL Ltd.

95

Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai 400 052, Maharashtra, IN

Uniphos House,

(511)11-2017Klass

6/2018

s:Pesticides including insecticide, fungicide, weedicide, herbicides and preparation for killing weeds and destroying vermin.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg jrk

(151)

Rahvusvah reg

registreering

on

avaldatud: 2017/38

on

avaldatud: 2017/38

1368628

nr

R
201700939
14.07.2017

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:

(310)

Z-201770100

(320)

02.02.2017

SI

(330)

(540)

(730)

Omanik:

KRKA,

Šmarješka

(511)11-2017Klass

cesta

tovarna

zdravil, d.d.,

Novo mesto

6, SI-8000 Novo mesto, SI

s:Pharmaceutical

preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE

RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU

MUUDATUSED JA PARANDUSED

Eesti

Rahvusvahelise

Kaubamärgi-

registreeringu

lehe number

number

5/2018

1323309

Avaldatud andmed

(511)10-2016

cosmetic

creams;

toilet

nail

essential

soap;

preparations
paint

cosmetic

oils;

for

soap

soap;

kits;

for baths; toiletries; hair

stripping

preparations; nail

ionone

affixing

false

whitening
oils

purposes;

disinfectant

for

soap;

medicated
cosmetic

lipsticks;

waving preparations;

preparations;

care

cosmetic

skin

brightening textile;

cosmetic

soap;

for

for

creams;

polish; oils for cosmetic

almond

soap;

wool

perfumery;

adhesives

pencils;

dyes;

purposes;

deodorant

Cotton

perfumes;

cosmetic

[perfumery];
hair;

3:

Klass

make-up;

purposes;

Parandatud andmed

lacquer-removing

preparations; false eyelashes; tissues

(511)10-2016
anaesthetic

medical

Blood

galvanic

for the treatment

apparatus
for

10:

Klass

apparatus;

of deafness;

apparatus;

testing apparatus

exercise

physical

purposes;

testing

therapeutic appliances;
apparatus,

for

medical purposes; resuscitation

apparatus; bed vibrators;

hot

diagnostic apparatus

air

therapeutic apparatus;

for

medical purposes; traction apparatus for medical purposes;

radiotherapy

microdermabrasion

apparatus;

fumigation apparatus

for medical

installations

production

for

the

of x-rays,

radiological apparatus for medical

purposes;

apparatus;

apparatus and

purposes;

for

medical

purposes;

x-

impregnated with cosmetic lotions; eyebrow cosmetics; ray apparatus for medical purposes; hearing aids; trusses;
make-up preparations; cosmetic preparations for eyelashes; maternity belts; bandages, elastic; cupping glasses; dental
cosmetic

powder,

preparations
for toilet use;

jelly for cosmetic

gels;

for

skin

care;

cosmetics;

talcum

shampoos; lip glosses; petroleum
toilet water; dentaal bleaching

purposes;

decorative transfers for cosmetic purposes; hair spray;

hair lotions; lotions

cosmetic

for cosmetic purposes; cakes

for

pomades

soap;

wipes;

cosmetic

cleaning

and

agents

degreasing

preparations;

bleaching

[decolorants]

for

purposes;

cosmetic

[toiletries]; aromatics [essential oils];
for leather;

waxes

almond milk

for leather; oils for

for cosmetic

toilet purposes;

make-up

preparations;
preparations

dyes;

with

creams

and scents;

perfumes

milk

cleansing

for

make-up

removing preparations;

powder; wipes impregnated

cleaning preparations.

corn

remedies;

dressings, medical; surgical

tissues

impregnated

with

dressings;

pharmaceutical

lotions; remedies for perspiration; vulnerary sponges;
water

for

medicinal

bathing;

mineral

feeding bottles;
air

vibrators

apparatus;

made

waters

for

sea

medical

air

cushions

medical

gastroscopes;

for

medical
mirrors

dentists;

waste;
for

urethral

purposes;

needles;

for

for medical

suture

hemocytometers;

surgical

containers

especially

clips,

surgical;

artificial

mirrors
for

probes

surgeons;

probes;

teeth;

purposes; incubators

inhalers;
for medical

purposes;

for

injectors

for

medical

acupuncture

needles; needles for medical

articles;

purposes;

vibromassage

purposes;

defibrillators; dialyzers;

sponges;

medical

purposes; incubators

for

babies; obstetric apparatus; obstetric apparatus for cattle;
electric

acupuncture

instruments;

pacemakers; catheters; catgut;
enema

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

hot

antiperspirants orthopedic

beard

purposes;

of toilet

pre-moistened

purposes;

burs;

insufflators;

draw-sheets

apparatus for medical purposes; artificial skin for

surgical

purposes;

thermo-electric

teething rings;

compresses

compressors

[surgery];

corsets for medical purposes;

for medical purposes;

[surgical];

abdominal

corsets;

crutches; dentists' armchairs;

armchairs for medical ordental purposes;
made

heart

for sick beds;

feeding

beds, specially

bottle

valves; love
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thermal

purposes;
medical
medical

diapers

Parandatud andmed

beverages adapted

breast-nursing pads; pomades
babies'

purposes;

babies'

dietetic

water;

purposes;

napkin-pants
air

[napkins];

6/2018

for

dolls

for

for

[diaper-pants];

deodorising preparations;

dolls]; lancets; lenses [intraocular prostheses]

[sex

surgical

implantation;

medicine; masks for

masks;

by

use

administering

personnel;

childbirth

materials;

suture

for

spoons

medical

anaesthetic

air

mattresses;

sanitary napkins; bandages for skin wounds; tissues, pads,

mattresses, for medical purposes; hydrostatic [water] beds

related to the category of

for

for

hygienic products

personal

hygiene.
Klass 10: Blood testing apparatus; anaesthetic apparatus;
for artificial

medical

purposes;

douche

bags;

for

medical

apparatus,

for

medical

for

apparatus

medical

resuscitation

apparatus;
diagnostic

traction

bed

instruments;
electric;

apparatus,

vibrators; hot air therapeutic
for

apparatus

for

apparatus

dental

and

apparatus

and

apparatus

physiotherapy apparatus;
apparatus;

dental

purposes;

surgical

rehabilitation

body

purposes;

instruments;

exercise

physical

purposes;

medical

medical

purposes;

radiotherapy

purposes;

microdermabrasion

fumigation
apparatus;
apparatus for medical purposes; apparatus and installations
apparatus;
for

the

of

production

radiological

for

apparatus

for

apparatus

for

X-rays,

medical

medical

medical

X-ray

purposes;

hearing

purposes;

purposes;

aids;

trusses;

maternity belts; bandages, elastic; cupping glasses; dental
burs; feeding bottles; air cushions for medical purposes; hot
air vibrators for medical

vibromassage apparatus;

purposes;

gastroscopes;

hemocytometers;

defibrillators;

dialyzers; containers

medical waste;
for surgeons;

surgical

especially made for

clips, surgical;

for medical purposes; urethral

probes

artificial teeth; acupuncture needles;

probes;

needles; needles

suture

for medical purposes; orthopedic articles; inhalers; injectors
for

medical

incubators

for

apparatus

insufflators;

dropper

for

for

droppers

medical

purposes;

heart

for

sick

beds;

enema

apparatus for medical purposes; artificial skin for surgical

teething rings;

purposes;
electric

for

armchairs for medical
made
dolls

for medical
[sex

medical

or

lasers

for

bottle

feeding
medical

corsets

armchairs;
love

valves;

purposes; lamps for

for

lamps

quartz

purposes;

thermo-

dentaal purposes; beds, specially

purposes;

dolls];

corsets;

dentists'

crutches;

purposes;

[surgical];

abdominal

[surgery];

compresses

medical

compressors

medical

purposes;

ultraviolet ray lamps for medical purposes; lancets; lenses

[intraocular prostheses] for surgical implantation;
for

administering medicine; masks
anaesthetic

personnel;

masks;

for

materials; childbirth

suture

mattresses; air mattresses, for medical purposes;
beds

[water]
made

for

medical

medical

finger guards

for

medical

surgical

purposes;

medical

medical

guidewires;

thread, surgical; knives for

scissors

for

ambulance

surgery;

stretchers; stretchers, wheeled; boots for medical purposes;
footwear;

orthopedic
rooms;

flat

clothing

especially

for

operating

blankets, electric, for medical purposes; supports for

feet;

[supporting

ophthalmometers;

ophthalmoscopes;

bandages];

for

medical purposes;

picks; spittoons
orthopedic
bandages;

pessaries;

for medical

purposes;
abdominal

pads [pouches]

gloves

for

surgical purposes;
purposes; plaster bandages
saws

supportive
pads;

slings

gloves

massage;

bandages;

cushions

for preventing

for
ear

for

suspensory

for medical

pressure

sores

purposes;

on

patient

bodies; air pillows for medical purposes; soporific pillows
for insomnia; heating cushions [pads], electric, for medical
purposes;
purposes;

abdominal

belts;

galvanic

belts

for

hypogastric belts; belts for medical

medical
purposes;

orthopedic belts; umbilical belts; belts, electric, for medical
purposes;
purposes;

condoms;

aerosol

sphygmomanometers;

dispensers
pulse

urinals

pumps;

for

surgical;

for

meters;

medical
esthetic

for

purposes;
knee

[vessels];

knives for

ambulance

surgery;

surgical

stretchers;

stretchers, wheeled; boots for medical purposes; blankets,
for

electric,

medical

ophthalmometers;

for

bandages]; gloves
purposes; pessaries;
for

spittoons
orthopedic

medical

slings

flat

gloves for medical
surgical purposes; ear picks;

for

plaster

purposes;

supportive

for

preventing

suspensory

sores

pressure

for

bandages

bandages;

bandages; abdominal pads; cushions for medical

pads [pouches]

feet;

[supporting

massage;

saws

purposes;

for

supports

purposes;

ophthalmoscopes;

purposes;

patient

on

bodies; air pillows for medical purposes; soporific pillows
for insomnia;

heating

cushions

for medical

[pads], electric,

purposes;

abdominal

purposes;

hypogastric belts; belts for medical

medical

purposes;

meters;

esthetic

urological

belts;

for

belts,

electric,

massage

apparatus;

and

brushes for cleaning

hair

drapes;

orthodontic

body cavities; invalids'

medical

artificial

strait

ice

x-ray

breasts;

bags

for

photographs

jackets; scalpels; tongue

[teats];

pacifiers

surgical

artificial

jaws;

knives;

corn

surgical;

eyes;

artificial

limbs;

purposes;

babies'

sheets,

bougies [surgery];

purposes;

scrapers;

sterile

prostheses;

artificial

dentures;
medical

sheets;

for

pulse

apparatus;

massage

instruments;

hoists; appliances for washing body cavities;
incontinence

medical

purposes;

condoms; sphygmomanometers;

apparatus

appliances;

belts

galvanic

umbilical

belts;

orthopedic

belts;

bottle

feeding

teats;

spirometers [medical apparatus]; vaginal syringes; hearing
contraceptives,

protectors;

non-chemical;

stents;

stethoscopes; operating tables; commode chairs; basins for
medical purposes; bed pans;
ear

plugs

medical

protection

arch supports for footwear;
devices];

drainage

trocars;

thermometers
tubes

for

purposes;

devices

against

trumpets;

ear

x-rays,

balling

for

artificial

teeth;

surgical

purposes;

forceps;

surgical

artificial

temperature

medical

purposes;

thermal

implants

packs

children for medical purposes.

pincers;

for

radiology

electrodes for medical use;

electrocardiographs;
materials;

elastic

splints, surgical; pins

castrating

for medical purposes;

guns;

for medical purposes;

for ultraviolet rays, for medical purposes;

stockings

screens

for

medical

x-ray tubes for medical purposes; radium tubes

medical

filters

protection

purposes;

purposes;

for

[ear

comprised

indicator
for

breast shields; feeding
[vessels]; surgical cutlery;

urinals

for crutches for invalids;

purposes;

for medical purposes;

pumps

pumps;

especially

for

bags

water

purposes;

bags; breast
bandages, orthopedic; tips

hydrostatic

furniture

purposes;

douche

purposes;
knee

for

spoons

medical

by

use

scissors

purposes;

pacemakers;

medical

for medical purposes; medical guidewires; pumps

purposes;

for

medical

purposes;

draw-sheets

catgut;

medical

obstetric
apparatus;
acupuncture instruments;

electric

cannulae;

for

obstetric

babies;
cattle;

bottles

catheters;

incubators

purposes;

for

breast

made

especially
for

bags

for medical purposes; thread,

sponges;

mirrors for dentists; mirrors

water

bandages, orthopedic; tips for crutches for invalids; finger

galvanic therapeutic appliances; apparatus
respiration; apparatus for the treatment of deafness; testing guards
apparatus

furniture

purposes;

medical

first

labels

aid

of
for

purposes;

cups for babies and
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Avaldatud andmed

veterinary
apparatus;
apparatus;
massage
and
medical
and
instruments;
apparatus

massage

apparatus

instruments;
orthodontic

cleaning

urological

invalids'

cavities;

washing body cavities;
sterile

corn

sheets, surgical;

instruments;
for
for

hoists; appliances

knives; incontinence sheets;

surgical

artificial

eyes;

and

apparatus

nursing appliances; brushes

appliances;

body

artificial

Parandatud andmed

hair

drapes;

prostheses;

breasts; dentures; artificial limbs;

artificial jaws; ice bags for medical purposes; vaporizers for
medical purposes; bougies [surgery];
medical purposes;

respirators

jackets; scalpels; tongue scrapers;
bottle

feeding

teats;

X-ray photographs

for artificial
babies'
for

receptacles

for

strait

respiration;

pacifiers [teats];
medicines;

applying

spirometers [medical apparatus]; vaginal syringes; hearing

non-chemical;

contraceptives,

protectors;

medical purposes; bed pans; instrument
arch

doctors;

protection

for

supports

stents;

commode chairs; basins for

stethoscopes; operating tables;

for

cases

footwear;

devices]; thermometers for medical

trocars; drainage tubes for medical purposes;

by

use

[ear

plugs

ear

purposes;

X-ray

tubes

for medical purposes; radium tubes for medical purposes;
ear

trumpets; balling guns; protection

rays,

for medical

medical
elastic

purposes;
cases

purposes;

for

stockings

filters

fitted

for

surgical

devices

medical

purposes;

X-

against

for ultraviolet

rays,

for

instruments;

stockings

for

varices; splints, surgical; syringes for injections; syringes
for

medical

syringes;

purposes;

urethral

hypodermic

syringes; pins

castrating pincers; radiology
electrodes

for medical

implants comprised
indicator labels
first

aid

use;

purposes;

screens

for medical purposes;

materials;

temperature

purposes; thermal

surgical cutlery;

shoes; breast shields; feeding

forceps;

electrocardiographs; surgical

of artificial

for medical

uterine

syringes;

for artificial teeth;

soles

for

packs

for

orthopedic

cups for babies and children

for medical purposes.

5/2018

1343638

(730)

Omanik: Anhui

Jianghuai

Automobile

Co., Ltd.

0.176 Dongliu Road, HefeiCity
N
Anhui Province, CN

(730)

Omanik: Anhui

Jianghuai

Automobile

Ltd.

,

Group Corp.,
0.176 Dongliu Road, HefeiCity
N
Anhui Province, CN

,
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EESTI

III. REGISTREERITUD
Avaldatakse

vastavalt

tunnistamiseks võib esitada

lõppenuks

"Kaubamärgiseaduse"

49.

paragrahvile

Kaubamärgiomaniku

52 või 54 kohaselt.

hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

tühiseks

ainuõiguse

Kaubamärgiomaniku ainuõiguse

53 kohaselt.

55650

(111) Regnr

17.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

6/2018

KAUBAMÄRGID

hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvide

tunnistamiseks võib esitada

KAUBAMÄRGILEHT

M
201700393

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

12.04.2017

kuup

17.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, punane,

(730)

Omanik: Kleeron OÜ
Piirimäe tn 9, 76406 Saku vald,

(740)

Harju maakond,

EE

Reet Maasikamäe

Esindaja:

(511)11-2017Klass
enampakkumised;

valge.

35:

reklaam

kaubandus- ja

ja

turundus;

ärikontaktide

ärikorraldus;

vahendamine;

ärikonsultatsioonid;
ärikontaktide

kaubandusalased hinnangud; võistluste korraldamine reklaami eesmärgil; kaupade

dokumentide

kontoriteenused;

võrgustiku

loomise

teenused;

ettevalmistamine;

kollektiivsete

ostude

oksjonid,

korraldamine;

demonstreerimine; kaubandusnäituste korraldamine; müügikampaaniad

(proovide) levitamine; reklaammaterjalide levitamine; reklaamipindade üürimine; kaubandusvahendusteenused; impordi- ja
eksporditeenused; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); veebipõhise müügikeskkonna pakkumine; kaubandustehingute ja
teenusena;

näidiste

kaubanduslepingute
hinnainfo

ja

sõlmimine

korraldamine;

arvutipõhised

teenusena;

e-kaubandusteenused;

hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele;
sõidukite

(remont);

tasakaalustamine; sõidukite
Klass

puhastamine;

rooste-,

39: transport;

tellimisteenused

ja äritehingute

autode,

kolmandatele

sõlmimine teenusena;

mootorrataste,

vahendus-ja nõustamisteenused
-teenindused (kütusega varustamine

sõidukite

pesemine;

sõidukite

isikutele;

kaupade

ostmise

korraldamine

müügiinfo vahendamine; kaubandustehingute

ratasmaastikusõidukite

ärialased

Klass 37: sõidukite hooldusjaamad,
korral

laotellimused;

hinnainfoalane nõustamine; läbirääkimised

ja

nende

tagavaraosade

eelnimetatud

ning
kaupade ostjatele ja müüjatele.

ja hooldus);

mootorsõidukite hooldus

poleerimine;

sõidukite

määrimine,

ja

õlitamine;

tarvikute

remont; abi
rehvide

teenusena;

vahendamine

ja

jae- ja

sõiduki rikke

vahetus;

rehvide

korrosioonivastane töötlemine.

autotransport, autoveod; autorent; autojagamisteenused; autode parkimine; parkimiskohtade üürimine; garaažide üürimine,

rentimine; sõidukite üürimine, laenutus, rentimine; sõiduauto järelhaagiste üürimine, laenutus, rentimine; autopakiraamide üürimine, laenutus, rentimine;
transpordilogistika;

sõiduauto

pukseerimise

teenused;

kaupade

edasitoimetamine,

ekspedeerimine;

kaupade

kohale-,

ladustamine; ladude üürimine, rentimine; pakkide kohale-, kättetoimetamine; kaupade pakkimine; kaupade pakendamine.

55651

(111) Regnr

17.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201700464

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

kuup

lõppemise kuup

27.04.2017

17.04.2028
01.02.2018

(540)

(730)

Omanik: Kalale OÜ
Osmussaare tn 8, 13619 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

35: kalastusvarustuse müük, jahivarustuse müük, matkatarvete müük.

kättetoimetamine;

kaupade

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(111) Reg
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55652

nr

17.04.2018

(151) Reg kuup

(210)

99

201700579
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

01.06.2017

lõppemise kuup

17.04.2028

01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: tumepruun, must, tumeroheline, heleroheline.

(730)

Omanik:

täisühing

Tarmere

Alliku tn 7, 67217 Puka vald,

(511) 11-2017 Klass

Valga maakond,

EE

29: mahe kanepiõli toiduks.

KIaSS 30: tatrajahu toiduks; tangud, kruubid inimtarbeks; õliseemnejahu toiduainena; kõik eelloetletud tooted

(111)

Reg

55653

nr

17.04.2018

(151) Reg kuup

(210)

Taotl

201700606
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup

Omanik:

Moejoon OÜ

lõppemise kuup

09.06.2017
17.04.2028
01.02.2018

(540)

(730)

Nikolai tn 18-14, 80011 Pärnu linn, Pärnu maakond, EE

on

mahetooted.

100

(740)

EESTI

Esindaja:

Uno

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

Jääger

(511)11-2017Klass 35:jaemüügiteenused

(kolmandatele isikutele); hulgimüügiteenused

ehitusprojektide ärialane juhtimine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja

(kolmandatele isikutele); allhanketeenused

teenuste

ostmine); kaubandus-

(ärialane abi);

ja reklaamnäituste korraldamine;

müügikampaaniad, -reklaam teenusena; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; reklaammaterjalide levitamine; ärialased konsultatsiooniteenused; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid.

(111)

Reg

55654

nr

17.04.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700608
13.09.2007

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

(300)

Konventsiooniprioriteedi

(310)

307 60 293.1/05

17.04.2028
01.02.2018

(320)

andmed:

13.09.2007

(330)

DE

(540)

(591)

Värvide loetelu: tumeroheline, heleroheline, oranž, kollane.

(730)

Omanik: IPSEN PHARMA GmbH

Willy-Brandt-Str. 3,
(740)

Esindaja:

76275

Ettlingen,

DE

Riina Pärn

(511)11-2017Klass s:farmaatsiapreparaadid.

(111)

Reg

55655

nr

17.04.2018

(151) Reg kuup

(210)

Taotl

201700610
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(540)

lõppemise kuup

kuup

09.06.2017
17.04.2028
01.02.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(591)

Värvide loetelu: sinine, must,

(730)

Omanik: Ville Vulkan

(740)

Esindaja:

Männikuste

(511)11-2017Klass

(111)

küla,

Uno

6/2018

valge.

Köössa-Mardi,

vald,

Pärnu

maakond,

EE

6:metallist lipuvardad.

55656
17.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

kuup

M
201700617
27.07.2007

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
(442)

88317 Tõstamaa

Jääger

Regnr

Taotl

101

Avaldam

17.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: IPSEN PHARMA GmbH

Willy-Brandt-Str. 3,
(740)

(511)11-2017Klass

76275

Ettlingen,

s:farmaatsiatooted ja meditsiinilised hügieenitarbed.

55657

(111) Regnr

17.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

M
201700624

nr

14.06.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

DE

Riina Pärn

Esindaja:

Avaldam

17.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

Mozzaria
(730)

Omanik: Mõnuste Juustukoda

OÜ

Mõnuste küla, Linnumetsa, 76310 Kernu vald,

(511)11-2017Klass

EE

55658

(111) Regnr

17.04.2018

(151) Regkuup
(210)

Harju maakond,

29: juust; värsked valmimata juustud, toorjuustud.

201700630
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

20.06.2017

lõppemise kuup

17.04.2028

01.02.2018

kuup

(540)

USC
(730)

Omanik: USC IP Limited
Unit

(740)

A,

Brook Park East, NG2O BRY

Esindaja:

(511)11-2017Klass

Shirebrook,

GB

Riina Pärn
35:

jae-ja

hambapuhastusainete, küünalde,

hulgimüügiteenused

seoses

seepide,

parfümeeriatoodete,

käsi-tööriistade ja käsitöövahendite, söögiriistade,

müügiga; jae- ja hulgimüügiteenused

seoses

magnetandmekandjate,

heli või

eeterlike

õlide,

kosmeetikavahendite,

kujutise salvestamise,

heliplaatide, kompaktplaatide,

DVD-de

ja

edastamise

muude

ja

juuksevedelike,

taasesitamise

aparatuuri

digisalvestusvahendite, kõlarite,

102

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

mobiiltelefonide,

telefonitarvikute,

telefonikaante,

-ümbriste,

arvutite,

kõrvaklappide, kaitseprillide müügiga; jae- ja hulgimüügiteenused

kuivatus-, ventilatsiooni-,

veevarustus- ja

hulgimüügiteenused

juveeltoodete, ehete,

taskukellade

sanitaarseadmete,

kunstnikutarvete,

pintslite,

loomanahkade,

kliimaseadmete,

gaasi- ja

elektriveekannude,

elektripliitide

müügiga;

vääriskivide, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide,

kellade,

kinkekaartide,

dekalkomaantrükiste,

kirjutusmasinate

ja

kantseleitarvete

(v.a

plastist pakkematerjali, trükitüüpide, klišeede müügiga; jae- ja hulgimüügiteenused

reisikohvrite

karusnahkade,

-ümbriste,

päikeseprillikottide,

-tooside,

jae- ja
käe- ja

paberi, papi (kartongi), trükiste, raamatuköitematerjali, fotode, kirjatarvete, majapidamis- ja

kataloogide,

ja näitvahendite (v.a aparaadid),

õppematerjalide

seoses

päikeseprillide,

valgustus-, kütteseadmete, aurugeneraatorite, toiduvalmistamis-, külmutus-,

seoses

imitatsioonehete,

müügiga; jae- ja hulgimüügiteenused

kantseleiliimide,

tehisnaha,

seoses

arvutitarkvara,

6/2018

ja

-kottide,

kohvrite, käekottide, kottide, seljakottide, rahakottide, rahataskute,

mööbel),

seoses

naha,

vihmavarjude,

päikesevarjude ja jalutuskeppide, piitsade, rakmete ja sadulsepatoodete, loomade rõivaste, rihmade, vööde müügiga; jae- ja hulgimüügiteenused seoses
mööbli, peeglite, pildiraamide, aiamööbli, patjade ja istme-, sohvapatjade, maja- või köögitarvete ning majapidamis- või köögimahutite, kammide ja
käsnade

müügiga; jae- ja hulgimüügiteenused
köite,

hambaharjade,

nööride,

võrkude,

seoses

harjade, pintslite, harjamaterjali, puhastus- ja koristustarvete, terasvilla,

telkide, varikatuste, koormakatete,

purjede, materjalide hulgi transportimiseks

elektriliste
mõeldud

ja mitteelektriliste

kottide, polstri- ja

täitematerjalide (v.a kummist või plastist), tekstiilkiudtoorme, lõngade ja tekstiiltoodete niitide, tekstiili ja tekstiiltoodete müügiga; jae- ja
hulgimüügiteenused seoses voodi- ja lauakatete, reisivaipade, -pleedide, rõivaste valmistamiseks mõeldud tekstiilide, tekkide, padjapüüride, istme-,
sohvapatjade või suletekkide, vati tekkide, rõivaste, jalatsite, peakatete, kaitserõi vaste, pitsi ja tikandite, paelte ja punutiste, nööpide, haakide ja aasade,
nõelte,

kunstlillede

müügiga; jae- ja hulgimüügiteenused

seoses

mattide

vaipade,

ja põrandamattide,

linoleumi

ja

teiste

põrandakatete,

seinakatete,

seinakattematerjalide (v.a tekstiilist), tapeetide, mängude ja mänguasjade, mängukaartide, võimlemisriistade ja sporditarvete, spordi-ja treeninguseadmete,

-vahendite

-masinate,

ja

jõulupuuehete,

laste

tugede, kehakaitsmete, sportimise, kergejõustiku ja treeningu

mängujalgrataste müügiga;

jae-ja hulgimüügiteenused

seoses

tarbeks

mõeldud

ja küpsetatud puuviljade ja köögiviljade, tarretiste, keediste, kompottide, munade, piima ja piimatoodete,
ja kartulikrõpsude, -laastude, kohvi,

tee, kakao, suhkru, riisi,

kohvi

tapioki, saago,

kaitsmete ja kaitsepatjade,

hambakaitsmete,

liha, kala, linnuliha ja ulukiliha, lihaekstraktide, konservitud, kuivatatud
aseainete

toiduõlide

ja toidurasvade, valmistoitude, suppide

müügiga; jae- ja hulgimüügiteenused

seoses

jahu ja

muude

teraviljasaaduste, leiva, saia, kondiitri toodete ja maiustuste, jäätiste, mee, siirupi, pärmi, küpsetuspulbri, soola, sinepi, äädika, maitsekastmete, vürtside, jää,
valmistoitude, pitsade, pirukate ja makaronitoitude müügiga;

võileibade,

elusloomade, värske

ja gaseeritud

vee

puu- ja köögivilja,

müügiga;

jae- ja

hulgimüügiteenused

seoses

põllumajandus-, aia- ja

metsasaaduste,

ja lillede, loomade toiduainete, linnaste, loomatoitude ja -jookide, õlle, mineraalvee
alkoholivabade jookide, puuviljajookide ja puuviljamahlade, joogivalmistussiirupite, shandy

seemnete, looduslike taimede

jae- ja hulgimüügiteenused seoses

(limonaaditaolise õllejoogi),

alkoholivabaks

piiritusjookide ja likööride,

alkoholi

muudetud

sisaldavate

jookide,

kokteilide

alkoholivabade

(alcopop'ide),

õllede

ja veinide,

alkoholikokteilide

alkohoolsete

alkohoolsete

jookide (v.a õlu),

müügiga; kõige eelnevaga

seotud

teabe-,

veinide,

nõustamis- ja

konsultatsiooniteenused.

(111)

55659

Regnr

17.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

M
201700632

nr

20.06.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

17.04.2028

Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: tumesinine, oranž.

(730)

Omanik: OÜ A.J.A.
Mustamäe linnaosa,

(511)11-2017Klass

38:

Grupp
Sõpruse pst 229-62,

andmebaasidele

13411 Tallinn,

juurdepääsu pakkumine veebis;

Harju maakond,

andmebaasidele

EE

juurdepääsu tagamise teenused; andmekogudele juurdepääsu

võimaldamine; andmetele juurdepääsu pakkumine interneti kaudu; arvutiandmekogule juurdepääsu võimaldamine; veebisaitidele juurdepääsuaja üürimine;
veebisaitide

edastusteenused; veebilehtedele

võimaldamine

veebilehtedele;

ligipääsu

juurdepääsu pakkumine;

võimaldamine

arvuti

veebilehtede edastusteenused;

andmebaasidele;

ligipääsu

veebiblogidele juurdepääsu pakkumine; ligipääsu

võimaldamine

andmebaasidele;

lehekülgedele

juurdepääsu

pakkumine elektroonilises infovõrgus; kasutajatele internetiportaalidele juurdepääsu pakkumine; kasutajajuurdepääsu pakkumine internetis olevale teabele;
kasutajajuurdepääsu

pakkumine

internetiplatvormidele; kasutajajuurdepääsu

juurdepääsu pakkumine internetifoorumitele; juurdepääsu pakkumine
sidevõrkudele; juurdepääsu pakkumine

pakkumine

arvutivõrkudes

olevatele

internetiplatvormile

või

e-kauplemiskohtadele

pakkumine

otsimootoritele; juurdepääsu

interneti-portaalidele;

juurdepääsu pakkumine

-portaalile; juurdepääsu pakkumine
(portaalidele);

juurdepääsu

e-kaubanduse

pakkumine

pakkumine

veebilehekülgedele;

interneti-veebilehtedele

või muudele

platvormidele internetis; juurdepääsu

arvutiandmebaasile;

juurdepääsu

pakkumine

andmebaasidele; internetis paiknevatele andmekogudele juurdepääsu korraldamine; interneti veebisaitidele juurdepääsu pakkumine; internetiplatvormidele
juurdepääsu pakkumine digifotode vahetamiseks; interneti arutelulehtedele juurdepääsu pakkumine.

(111)

55660

Regnr

17.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

nr

M
201700658

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

28.06.2017
17.04.2028
01.02.2018

(540)

Meie Pere Pood

EESTI

(730)

KAUBAMÄRGILEHT

Omanik: Aedma

Keskuse tn 4-10, 79411

(511)11-2017Klass

6/2018

103

Group OÜ
Juuru vald,

Järlepa küla,

35: jalatsite jaemüügiteenused;

Rapla maakond,

moeaksessuaaride

EE

jaemüügiteenused;

peakatete jaemüügiteenused;

rõivaaksessuaaride

jaemüügi-

teenused; rõivaaksessuaaride postimüügi teenused; rõivaste jaemüügiteenused veebis; rõivaste jaemüügiteenused; rõivastega seotud veebijaemüügiteenused;
rõivaste

postijaemüügiteenused.

55661

(111) Regnr

17.04.2018

(151) Regkuup

(210)

Taotl

201700690
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

05.07.2017
17.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

(730)

Omanik: Stallion Rockshore

Vilgukivi

tn

(511)11-2017Klass

3,

74117

Corporation OÜ

Maardu

18.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

EE

55662

(111) Regnr
(210)

linn, Harju maakond,

38: teabeedastus, sh veebilehtedelt.

201700560
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

29.05.2017
18.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline, lilla, hall,

(730)

Omanik: Juuste Akadeemia

Liivalaia tn 30, 10118 Tallinn,

(511)11-2017Klass

valge.

OÜ
Harju maakond,

EE

44: iluhooldusteenused inimestele; juuksejuure-uuringud, juukseraviprotseduurid, ökojuuksuriteenused.

104

EESTI

(111) Reg

6/2018

55663

nr

18.04.2018

(151) Reg kuup

(210)

KAUBAMÄRGILEHT

201700584
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

02.06.2017
18.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, must,

(730)

Omanik:

J. Poska tn 5, 10147 Tallinn,

(511)11-2017Klass
ostu,

müügi

36: järelmaksuga

rahastamise teenused;

(111) Reg

Harju maakond,

ostu

EE

ja liisingu finantseerimine;

tagatislaenud

mootorsõidukite

laenu-, krediidi-ja

liisinguteenused; liisinguga müükide rahastamine; liisinguga

liisingu rahastamiseks; väljaostuõigusega

liisingud.

55664

nr

18.04.2018

(151) Reg kuup

(210)

valge.

CarCapital OÜ

201700602
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

07.06.2017

lõppemise kuup

18.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: kuldne, punane.

(730)

Omanik:

OÜ

Eventtime

Anne tn 61-16, 50703 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(511)11-2017Klass
turvakontroll

45:

teenusena

hoonete

turvamise

teenused;

(kolmandatele isikutele);

turvateenused üksikisikute kaitseks; turvateenused

(111) Reg

nr

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

hoonete

turvavalve

teenused;

turvalisuse hindamine, turvalisuse
vara

ja isikute kaitseks;

55665
18.04.2018

201700640
M
22.06.2017

kaupluse

hinnangud;

turvateenuste teabe

turvamehe

teenused; rajatiste turvavalve teenused;

turvariskide hindamine,

turvariskihinnang; turvateenused;

pakkumine; turvavalveteenused.

EESTI

(181)

KAUBAMÄRGILEHT

Kehtivuse

6/2018

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

105

18.04.2028
01.02.2018

(540)

(730)

Omanik: AIMAR LAURIMÄE
Kuldse Kodu

(511)11-2017Klass

tn

5-324,

80035 Pärnu

linn,

Pärnu

maakond,

EE

11: aiagrillid; ahjupannid grillimiseks; grillid; grillid (köögiseadmed); grillide kuumutusplaadid; BBQ-ahjud, väligrillid.

KIaSS 21: grillitoendid, -alused; grillplaadid (mitteelektrilised küpsetusriistad); mitteelektrilised

55666

(111) Regnr
(151) Regkuup
(210) Taotl
(220)

Taotl

18.04.2018

M
201700647

nr

26.06.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

18.04.2028

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

(730)

Omanik: Rattariided
E. Vilde tee

(511)11-2017 Klass

52-44,

OÜ

13421 Mustamäe linnaosa, Tallinn, EE

25: riided.

55667

(111) Regnr
(151) Regkuup
(210)

Taotl

18.04.2018

201700684
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup
(540)

04.07.2017
18.04.2028
01.02.2018

grillplaadid.
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(591)
(730)

EESTI

OÜ

Omanik:

52c,

(511)11-2017Klass

Vilmix
71009

Viljandi linn, Viljandi maakond,

EE

32: alkoholivabad joogid; puuviljapõhised joogid; puuviljapõhised külmutatud joogid.

(111) Regnr

55668

(151) Regkuup

18.04.2018

201700687
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup

(181)

6/2018

Värvide loetelu: oranž, tumeoranž, tumeroosa, heleroosa, heleroheline, tumeroheline, sinine, hall.

Riia mnt

(210)

KAUBAMÄRGILEHT

Kehtivuse

05.07.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

18.04.2028
01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: tumeroheline, rohekassinine.

(730)

Omanik:

Festplate OÜ

Põldmarja

(511) 11-2017 Klass

tn

15, 50411 Tartu linn, Tartu maakond, EE

42: pakendidisain; pakendikujundus.

55669

(111) Regnr
(151) Regkuup
(210) Taotl

18.04.2018

M
201700568

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

30.05.2017

kuup

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

18.04.2028
01.02.2018

(540)

SADOLIN EASYCARE
(730)

Omanik: Akzo Nobel

Coatings

International B.V (740)
Sehver
Almar
Esindaja:

Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(740)

Esindaja: Almar Sehver

(511)11-2017Klass
lakkidele;

(111)

2:värvid; kattevärvid; värnitsad, lakid; lakivedeldid, värvivedeldid;

roostetõrje-ja

Reg

55670

nr

18.04.2018

(151) Reg kuup
(210) Taotl

M
201700601

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

18.04.2028

(442)

Avaldam

01.02.2018

06.06.2017

kuup
kuup

(540)

PÄRL SINU LAUAL
(730)

Omanik:

värvained kasutamiseks

puidukaitsevahendid; alusvärvidena kasutatavad katted, võõbad; puidupeitsid, puiduvärvid.

Kapten

Grant OÜ

Jüri alevik, Kesk tee 25, 75301 Rae vald,

Harju maakond,

EE

lisandina värvidele, värnitsatele või

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(511) 11-2017 Klass

6/2018

107

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: suši (Jaapani kalaroog).
Klass 31: eluskala; kalamari.
Klass 35: kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites.
Klass 43: restoraniteenused.

(111) Regnr

55671

(151) Regkuup

18.04.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

201700627
M
20.06.2017
18.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

GoodKikasFood
(730)

Omanik: Kikas OÜ
Loo alevik, Saha tee Ba, 74201 Jõelähtme vald,

(740)

Harju maakond,

EE

Esindaja: Mari Must

(511) 11-2017 Klass

29: liha; kala; koorikloomad,

v.a

lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud,

puuviljakompotid; köögivilja- ja puuviljasalatid;
toiduõlid ja toidurasvad; burgerid.
Klass

30: kohv;

elusad;

hapendatud,

kartuli- ja

tee; kakao; kohvi aseained; riis;

linnuliha

ja ulukiliha;

rups;

marineeritud, keedetud

puuviljalaastud;

liha-, linnuliha-, ulukiliha- ja kalatooted;

rupsitooted;

marjad, puuvili ja köögivili; tarretised; keedised;

seenekonservid;

töödeldud seemned;

töödeldud

püreed;

pähklid; munad; supid;

jahu; leib; kondiitritooted; maiustused; jahutoidud;pirukad; võileivad; pannkoogid; kevadrullid

(peamiselt köögiviljatäidisega praetud taignatooted); quiche'id (lahtised munapiimaga pirukad); takod

(liha- või köögiviljatäidisega u-kujulised

väikesed

rasvapirukad); lihakastmed; jäätis; suhkur; mesi; pärm; sool; sinep; vürtsid; vürtsikastmed; äädikas, vürtsikastmed; teraviljasaadused; hommikusöögiks
mõeldud

teraviljatooted;

suhkru

ja

meega

sai, leib; väikesed leiva-, saiakuklid;

kaetud

teraviljatooted; teraviljatooted (v.a loomasöödaks); pikad prantsuse

saiad

(baguette'id); poolküpsetatud

sai; jahusegud; jahuklimbid; ravioolid; pelmeenid; tortiljad (liha- või juustutäidisega Mehhiko pannileivad); fajita' d

(lihatäidisega Mehhiko tortiljad); enchilada'd (täidetud tortiljad tšillikastmes); siirupid; suši (Jaapani kalaroog).
Klass 43: toitlustamine; tähtajaline majutus; baari teenused; joogiveeautomaatide

55672

(111) Regnr

18.04.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

rent.

201700696
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

28.01.2016

lõppemise kuup

18.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

IMPERIS
(730)

Omanik: BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38, 67063

(740)

Ludwigshafen

(5 11)11- 2017 Klass

taimede

sünteetilised keemilised ained

Klass

stressi vältimiseks, taimekasvu reguleerivad

putukate peibutamiseks

või

seemnete

puhtimise ained, pindaktiivsed ained;

s:kahjuritõrje- ja kahjurihävituspreparaadid, insektitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, pestitsiidid.

55673

(151) Regkuup

18.04.2018

Taotl

ained,

tõrjeks.

(111) Regnr

M
201700701

nr

(220) Taotl kuup
(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Rhein, DE

1: põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted, eelkõige taimi tugevdavad preparaadid, keemilised ja/või

bioloogilised vahendid

(210)

am

Esindaja: Elle Mellik

Avaldam

kuup

11.07.2017
18.04.2028
01.02.2018

looduslikud

või

108
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6/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Mobire Eesti AS
Mustamäe

(511)11-2017 Klass

valge,

must, punane.

Mäealuse tn 2/2, 12618

linnaosa,

Klass 39: autorent, autode

55674
18.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

kuup

M
201700673
30.06.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
(442)

Avaldam

18.04.2028
01.02.2018

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

EE

rent.

(111) Regnr

Taotl

Tallinn, Harju maakond,

35: autode müük.

T 201750402

(320)

andmed:

17.02.2017

(330)

FI

(540)

SØSTER
(730)
(740)

Omanik: Suomen

Osuuskauppojen

Fleminginkatu 34,

00510 Helsinki, FI

Esindaja: Villu Pavelts

(511)11-2017Klass

43:toitlustusteenused; restoranide teenused;

kohvikute teenused; baaride teenused.

55675

(111) Regnr

19.04.2018

(151) Regkuup

(210)

Keskuskunta

201700229
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

28.02.2017
19.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

BAAGEST
(730)

Omanik: Aleksandr
Haabersti linnaosa,

(511)11-2017Klass
Klass 37:

juurde

kuuluva

Bliznjuk

Sagari

tn

4, 13522 Tallinn, Harju maakond,

ehitustegevus;

küttesüsteemi

ehituslikud

ehitustööd;

remondi- ja paigaldustööd; elektri- ja

katlasüsteemi

jahutussüsteemi ehitustööd; ühisveevärgi ja kanalisatsiooni,

omanikujärelevalve.
transport.

üldehitusliku ehitamise

Klass 39:

EE

36: kinnisvaratehingud.

ehitustööd;
sh

hoone

ja

sidevõrkude

selle

pumpla, puhasti ja

muu

juurde
seotud

ehitustööd; elektriinstallatsioonitööd; hoone ja selle

kuuluva

kanalisatsiooni

ehitustööd;

ventilatsioonisüsteemi

ehitustööd;

veevarustuse

rajatise ehitustööd;

ja

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55676

(111) Regnr

19.04.2018

(151) Regkuup
(210)

109

201700230
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

28.02.2017
19.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž,

(730)

Omanik: Aleksandr
Haabersti linnaosa,

(511)11-2017Klass

valge.

Bliznjuk

Sagari

tn

4, 13522 Tallinn, Harju maakond,

EE

36: kinnisvaratehingud.

Klass 37: ehitustegevus; ehituslikud remondi- ja paigaldustööd; elektri- ja sidevõrkude ehitustööd; elektriinstallatsioonitööd; hoone ja selle

juurde

kuuluva

küttesüsteemi

ehitustööd;

katlasüsteemi

jahutussüsteemi ehitustööd; ühisveevärgi ja kanalisatsiooni,

ehitustööd;
sh

hoone

ja

selle

pumpla, puhasti ja

muu

juurde
seotud

kuuluva

kanalisatsiooni

ehitustööd;

ventilatsioonisüsteemi

ehitustööd;

veevarustuse

rajatise ehitustööd;

ja

omanikujärelevalve.
transport.

üldehitusliku ehitamise

Klass 39:

(111)

55677

Regnr

19.04.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700532
19.05.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
(442)

Avaldam

19.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(591)

(730)

Värvide loetelu: roheline, roosa, oranž, sinine, punane, tumesinine.
Omanik: IGOR HOPP
Liiva tn 39, 11615 Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

(111)

41: praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); õpitubade

55678

Regnr

19.04.2018

(151) Regkuup

201700628
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

kuup

19.06.2017
19.04.2028
01.02.2018

korraldamine

ja

läbiviimine (koolitus).
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6/2018

(540)

(591)

(730)

Värvide loetelu: hall, oranž, kollane.
Omanik: Linnakodu OÜ
Kristiine linnaosa, Tulika tn 19, 10613 Tallinn,

(511)11-2017Klass
kinnisvarainfo,

sh

36:

kinnisvaraalane

kinnisvaraarendus;

interneti

vahendusel;

kinnisvara

Harju maakond,

haldamine,

EE

kinnisvara

projektijuhtimine;

kinnisvara

juhtimine;

üürimine,

hindamine;

rentimine;

korterite

kinnisvaramaaklerlus;

üürimine,

maaklerlus,

rentimine;

vahendus,

vahendamine; kinnisvaraagentuuriteenused; kortermajade haldamine; majutusbürooteenused (korterid); üürikogumine, rendikogumine.
Klass

37:

ehitamine,

ehitus;

ehitus

ja hooldus; torutööd; uste ja

akende

(151) Regkuup

19.04.2018

ehitiste

puhastamine

(välispinnad); ehitusjärelevalve;

välispindade värvimine; tapeetimine, tapetseerimine;

torustike

201700636
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

(sisepinnad);

sise-ja

paigaldus.

55679

(210)

puhastamine

müüriladumine; müürsepatööd;

(111) Regnr
Taotl

ehitiste

üldehitustegevus;

ehituskonsultatsioonid; krohvitööd, krohvimine;

Kehtivuse

21.06.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

19.04.2028
01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: lilla.

(730)

Omanik: OSAÜHING REEDA KARDINAD & DISAIN
Villardi 19/Luise 40, 10142 Tallinna linn,

(511)11-2017Klass

24:

draperiid (paksud kardinad);

Harju maakond,

riide-või kilekardinad;

EE

kardinad

(valmiskardinad

või

tükikaubad);

mokettriie

(kardinad); plastist

kardinad; plisseeritud kardinad; tekstiilist või plastikust kardinad ja tüllkardinad; tekstiilmaterjalist kardinad.
Klass 42: kardinadisain.

(111)

55680

Regnr

19.04.2018

(151) Regkuup

201700637
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

kuup

21.06.2017
19.04.2028
01.02.2018

(540)

Reeda Kardinad
(730)

Omanik: OSAÜHING REEDA KARDINAD & DISAIN
Villardi 19/Luise 40, 10142 Tallinna

(511)11-2017Klass

linn,

24: draperiid (paksud kardinad);

EE

riide-või

kilekardinad; kardinad (valmiskardinad või tükikaubad); mokettriie (kardinad); plastist

kardinad; plisseeritud kardinad; tekstiilist või plastikust kardinad ja tüllkardinad; tekstiilmaterjalist kardinad.
Klass 42: kardinadisain.

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

111

6/2018

55681

(111) Regnr

19.04.2018

(151) Regkuup
(210)

201700317
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

23.03.2017
19.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

CR-NEXT
Omanik: JEVGENI

(730)

KUVŠINOV

Aleksandri tn

12, 51004,
DIESELLAND OÜ
Võru

139, 50155

(511) 11-2017 Klass

Tartu

Tartu

linn,

linn,

maakond,

Tartu

EE

elektri voolusensorid;

9: katsestendid;

EE

elektroonilised mõõteandurid;

diagnostikaaparaadid,

testimi splat vormid;

meditsiinilised;

v.a

elektrilised reguleerimisseadmed, reguleerseadmed; elektroonilised kontrollseadmed; elektroonilised regulaatorid.

(111) Regnr

55682

(151) Regkuup

19.04.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700484
03.05.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

19.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Fisk OÜ
Nafta tn 1, 15102 Tallinn, EE

(511)11-2017Klass
pakkumine;

36:

äri- või

alalise elukoha

ametiruumide
äriruumide

kinnisvarahaldusteenused;

pakkumine;

elamukinnisvara

nõustamine; hoonete

ostu

pakkumine;

abistamine

üürimine

rentimine,

seoses

kinnisvara

rentimine,

üürimine;

ehituse

agentuuriteenused;

eluaseme

rentimine;

omandamise

äri- või

(kinnisvara);

finantseerimise

rentimine

korraldamine;
seotud

elumajadega

hoonete rentimine,

ja müügi kinnisvaraagentuuriteenused;

ja finantsosalustega kinnisvarasektoris;

ametiruumide

ühiskasutuseks;

elamispindade

otsimise

teenused;

ettevõtete

kinnisvarahaldusteenused;

alalise

elupaiga

ärihoonetega

seotud

elamispinna

kinnisvaraalane

üürimine; hoonete rentimise agentuurid või vahendamine; hoonete

rentimise
agentuurid või maaklerlus; hoonete rentimise kinnisvaraagentuuriteenused; hoonete üürimise teave; jaekaupluse pinna üürimine;
jaemüügipindadega seotud kinnisvarahaldusteenused; kaubanduskeskuste ruumide rent; kaubanduskeskuste üürileandmine; kinnistute vahendamise või
rentimise

teenused; kinnisvaraalased

rendilepingute sõlmimine;

kinnisvara

teenused;

kinnisvara

mine; kinnisvara üürimise korraldamine; kinnisvara
kinnisvaraalane
arenduse

omandamise

soetamise nõustamine; kinnisvara

üürimise

(ostu) teenused;

soetamise alased

kinnisvara

uuringud;

ostmise abi;

kinnisvara

vahendamine; kinnisvara valimine ja ostmine teenusena; kinnisvaraagentuuriteenused;

finantskorraldus; kinnisvaraalane finantsvahendus; kinnisvaraalane nõustamine; kinnisvaraalase informatsiooni pakkumine;

finantseerimine;

kinnisvarabürooteenused

kinnisvarabürood; kinnisvarahalduri
finantseerimise

korraldamine;

teenused;

hoonete

müügi ja

rentimise

kinnisvarabürooteenused

alal;

kinnisvaramaaklerlus; kinnisvarakonsultatsioonid;
seotud

kinnisvaratehingutega

kinnisvara

omandijaotus;

kinnisvara üürileandmine; kinnisvara üürimine, renti-

kinnisvarajuhtimine;

kinnisvaraomandi

kontoriruumide

rentimine,

äride

müügi

ja

kinnisvara-

rentimise

alal;

alane nõustamine; kinnisvaraostude

üürimine;

korterelamute

üürimise

korraldamine; kinnisvaraturualase informatsiooni pakkumine; kinnisvaratehingute sõlmimine (finantsteenus); kinnisvarateabe pakkumine; aiandusalased
kinnisvarahaldusteenused;

alalise

elamispinna

üürimine;

äripindade

haldamine;

arvutipõhine kinnisvarainfo;

büroopindadega

seotud

kinnisvara-

haldusteenused; elamispindade haldamine; elurajoonidega seotud kinnisvarahaldusteenused; farmide, talude üürimine, rentimine; finantsesindajateenused
kolmandate isikute omandi valdamiseks;

haldusteenused;

kaubanduspindade,

hooldekodumajutuse üürimisega tegelev agentuur;

poepindade üürimine;

kinnistute

haldamine,

hoonete haldamine;

juhtimine;

kinnisvara

kaubanduskeskustega

haldamine,

juhtimine;

kinnisvara hindamise alane nõustamine; kinnisvara ja maaomandiga seotud kinnisvarateabe pakkumine; kinnisvaralaenuteenused;

seotud kinnisvara-

kinnisvara

hindamine;

kinnisvara liisimise ja

rendilepingute korraldamine; kinnisvara puhkuseosakute pakkumine; kinnisvara tinglik deponeerimine; kinnisvara ühisomandi korraldamine;
kinnisvarahaldus ja varahaldus; kinnisvaraliisingu pikendamise teenused; kinnisvaraliisingust loobumisega seotud tagasiostuteenused; kinnisvaraportfellide
haldus; kinnisvaratehingute
kolmandatele

isikutele

teave

interneti

kaudu; kommertskinnisvaraagentuuri

(alaliseks majutuseks); korterite,

stuudiote

ja

tubade

teenused; korterite

väljaüürimise korraldamine; kortermajade haldamine; lepingute sõlmimine äripindade üürimiseks;
maa

rentimise kinnisvaraagentuuriteenused;

maarendi

teave;

majutusbürood

maavalduste

(kinnisvara);

põllumajandusliku

kinnisvara

haldamine;

maa

soetamine

majutusbürooteenused

maa

rentimine;

väljaüürimiseks; maaomandi haldamise

majade rentimine,

üürimine;

(korterid);

haldusteenused; puhkuseosakute

kontorite

ja

üürimine; korterite

üürimine; korterite üürimine, rentimine; korterite

majakompleksidega

meelelahutusrajatistega

alusel kasutatava

seotud

kinnisvara

teave;

seotud

maa

otsimise

üürimise

teenused

büroo; korterite

rentimise agentuurid või vahendus;

maaomandi

rentimine;

kinnisvarahaldusteenused;

kinnisvarahaldusteenused;

haldamine; puhkuseosakute

maaostuteenused;

majutusagentuurid;

näituseruumide

haldamine;

üürimine;

sündikaadi

kaudu

112

EESTI

kinnisvara

juhtimine; tööstusrajatistega

haldamine; vahendustasu

eest kinnisvara

seotud kinnisvarahaldusteenused;

55683

(151) Regkuup

19.04.2018

(210)

sõlmimine; väärtpaberiportfelli

M
201700700

nr

(220) Taotl kuup

11.07.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

üürikogumine, rendikogumine; üürilepingute

6/2018

müügi vahendamine.

(111) Regnr
Taotl

KAUBAMÄRGILEHT

Avaldam

19.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine,

(730)

Omanik: Rentest AS

valge.

Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 2/2, 12618 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Klass 39: autorent, autode

(111)

EE

rent.

55684

Regnr

20.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

Harju maakond,

35: autode müük.

M
201700688

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

05.07.2017

(442)

Avaldam kuup

kuup

20.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: pruun,

(730)

Omanik: Ruutmeetrid Kinnisvara

Laiaküla,

Laiaküla tee

(511)11-2017Klass

36:

valge.

15-8, 74008

kinnisvarabürood;

OÜ
Viimsi

vald, Harju maakond,

kinnisvaramaaklerlus;

EE

kinnisvarakonsultatsioonid;

kinnisvaraagentuuriteenused;

kinnisvara

üürimine;

kinnisvara rentimine; kinnisvara üürileandmine; kinnisvaraalane nõustamine; kinnisvarahalduri teenused; kinnisvara ostmise abi.

55685

(111) Regnr

20.04.2018

(151) Regkuup
(210)

201600620
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup

08.07.2016

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(521)

Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime
Klass

35:

lõppemise kuup

02.01.2018

kuup

ärijuhtimine; spetsialisti

korraldamise

20.04.2028

konsultatsioonid;

ärialased

konsultatsioonid;

jaemüügiteenused

ärijuhtimisabi; äriinfo, -teave; äritegevuse juhtimise nõustamine; äritegevuse

(kolmandatele

isikutele);

hulgimüügiteenused

(kolmandatele

isikutele); energiavaldkonna

impordi-ja ekspordiettevõtted; energiasektori ettevõtete ärijuhtimisalased abi- ja konsultatsiooniteenused; energiatarbimise jälgimine ja seire
teenusena

raamatupidamisauditi raames; soojusenergia ja soojustehniliste seadmete jae- ja hulgimüük; elektri-, soojus- ja jahutusenergia müük;
jae- ja hulgimüük; energiaettevõtete ärialane juhtimine; energiavarustusettevõtte teenused, nimelt ärialased konsultatsioonid

elektriseadmete

energia

tootmise,

nõuandeteenused

jaotamise

ning ostu-müügi valdkonnas;

energiakaubanduse

ja energia

ettevõtlusalane

ja

ärialane

nõustamine

transportimise ning energia jaotamise valdkonnas;

energia
ärialased

valdkonnas;

ärialased

konsultatsioonid

info- ja

kolmandatele

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

isikutele

Klass

6/2018

elektrienergia tootmise,

113

muundamise

ja kasutamise valdkonnas; kõigi

37: ehitustegevus; ehituskonsultatsioon; ehitus seadmete, -masinate

eelnimetatud

seotud

teenustega

info- ja konsultatsiooniteenused.

üürimine; ehitusteave, -info; elektriseadmete paigaldus ja parandus;

katelde puhastus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; pumpade parandamine,
hooldus

põletite

parandus;

-info;

ja parandus; remonditeave,

elektrivalguse- ja energiasüsteemi

paigaldus;

Klass 39: transport (veondus); autotransport, -veod; autoveondus;

-veod;

-masinate

energiatootmiskäitiste ja

soojusisolatsiooniga katmine; kütte-ja jahutusseadmete paigaldamine,
laevatransport,

tööstuslike

torujuhtmete hooldus; torulukksepatööd;

sorteerimine

(utiili)

soojus-ja

üürimine;

nõustamine
Klass

heitmete ümbertöötamine;

energiatootmine;

42:

(töötlemine);

torustike

soojustamine;

elektrienergia jaotamine; energia jaotamine; jäätmetransport ja -ladustamine;

-veod, -vedu);

meretransport, mereveondus; prahtimine (kaupade laevatransport,

-veod, -vedu;

raudteetransport,

energiavarustuse teabe- ja nõustamisteenused, küttevarustus (jaotus); hoonete
kaugküttesoojuse jaotamine; kõigi eelnimetatud teenustega seotud info-ja konsultatsiooniteenused.
materjalide

hoonete

remontimine;

remont.

kütte- ja

kütuste ladustamine;

Klass 40:

parandus;

ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja

taaskasutatavate

jäätmete ja prahi hävitamine; jäätmete ja prahi põletamine; jäätmete ja

prahitöötlus;õhukonditsioneeride

õhusoojendusseadmete

rent;

energia ja

jahutusenergiaga varustamine;

energiatootmisseadmete

rent;

elektrienergia kombineeritud tootmine; kütuste töötlemine; heitmete ja jäätmete ümbertöötamine; energiatootmise alane teave,

ja informatsioon; kõigi eelnimetatud teenustega seotud info-ja konsultatsiooniteenused.
teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; ehitusprojekteerimine, tarindustööd;

konsultatsioonid; inseneri teenused; kalibreerimine,

kaliibrimine

tehnilised

(mõõtmine);

projektiuuringud;

tehnilised

energiasäästlikkuse

uuringud; elektrienergia ja

energiajuhtimissüsteemide arendamine; energiaaudit; energiauuringud; energiaplokkide väljaarendamine; energiatarbimisalane nõustamine, kütteja jahutussüsteemide projekteerimine.

(540)
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Esindaja:

(511)10-2016 Klass

atsetüleenilambid;

akvaariumide filterseadmed; akvaariumide

autolaternad;

bakteritsiidpõletid;

barbeque-ahjud;

autode

atsetüleenipõletid;

automaatsed

suunatulelambid;
isiklikuks

kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja

11: valgustusseadmed; toiduainete kuumtöötlemise seadmed;

desinfektsioonivahendijaoturid; WC-loputuskastid; WC-potid, klosetipotid;
atsetüleenigeneraatorid;

EE

Harju maakond,

Õunapuu

Tanel

tuhakonveierid;

autode

esilaternad;

akvaariumide

seadmed

pimestusvastased

bakteritsiidlambid

bakterihävituslambid,

sanitaarseadmed;

soojendid;

WC-de

valgustid;
autode

(lambitarindid);

õhupuhastuseks;

bakterihävituspõletid,

bensiinipõletid; bideed; dekoreerimisvalgustid, ehisvalgustid, iluvalgustid; deodoreeraparaadid, desodoraatorid, v.a
desinfitseerimisaparaadid; destillaatorid; destillatsioonikolonnid; destillatsioonikolonnid rafineerimiseks; destilleerseadmete

tarbeks;

elektrilambid

spiraaltorud; jahutusseadmete spiraaltorud; destilleerimisaparaadid, destilleeraparaadid; dušid; dušikabiinid; ehispurskkaevud;

(valgustid);

elektrilampide hõõgniidid; elektripirnid; elektriseadmed jogurti valmistamiseks; elektrisoojendusega vaibad; elektrivalgustite soklid; elektriventilaatorid
isiklikuks

tarbeks; elektrilised

fondüünõud;

gaasi-friktsioonsüüteseadmed;

gaasikondensaatorid,

helendavad

majanumbrid;
elektrilised

ja

valgustustorud;

mitteelektrilised

joogiveefiltrid;

jalasoojendid;

juuksekuivatid;

küpsetusseadmed,

keetlid

jääkarbid,

kuivatid;

külmutuskonteinerid,

(sanitaarseadmed);

hügieenitoad

helendavad

istevannid,

bideed;

ja

-aparaadid;

jõulupuu

elektriküünlad;

kodu-ja

keedurõngad; klosetiistmed;

kaarlambid;

tööstuslik

kohviperkolaatorid; kohviröstrid; kraanipihustid, kraanitihendid;
kuumaveepudelid;

teisaldatavad

kuumutusplaadid;

kaevurilambid;

keedu- ja

tööstusmasinate filtrid; elektrilised kohvifiltrid;

käimlad,

kromatograafiaaparatuur;
klosetid,

kätepesukausid

tõmbekapid; külmkambrid, külmutuskambrid; külmkapid, külmutuskapid, külmikud; külmutid, külmutusseadmed;

külmpakendid;

lambi-hõõgsukad;

laevalgustid;

jääkastid; jäämasinad

elektrilised

hüdrandid;

hõõgpõletid;

gaasipõletite otsakud;

ahjud; heitveepuhastusseadmed;

jalasoojendusmuhvid; mootorrattalaternad; jalgrattalaternad; joogijahutusaparaadid, joogijahutid;

kuumaveesoojendusseadmed;

köökide

(sanitaarseadmete osad);

elektrilised

prožektorid;

elektrilised keedunõud;

ja küpsetid;

elektrilised kohvikeetlid, kohvimasinad;

kuivatusaparaadid,

helgiheitjad,

masinaosad; gaasilambid;

v.a

hambatehnilised

gaasipõletid; gaasiskraberid, gaasipuhastid; gaasisüüteseadised; grillid (köögiseadmed);

külmutusmasinad;

lambid

(valgustid);

külmvitriinid;

laavakivid

lambiklaasid;

grillahjudele;

lambikuplid;

laborilambid;

lambipeegeldid;

laboripõletid;

lambipirnid;

laborite

lambipõletid;

tõmbekapid;
lambivarjud;

lambivarjuhoidikud; leivaküpsetusmasinad; leivaröstrid; liimisoojendid, liimisoojendusseadmed; linnaseröstrid; elektrilised lutipudelisoojendid; lühtrid;
tööstuslikuks
mullivannide
(toiduvalmistusseadmed);
kasutamiseks;
seadmed;
massaaživanniaparatuur;
mikrolaineahjud
mikrolaineahjud
niisutusseadmed

niisutusautomaadid;

elektrilised

pastöörseadmed;
piimajahutid;

piirituspõletid;

kasutamiseks;

põllumajanduslikuks

pesukuivatid;
pissuaarid

pesumajakatlad,

paberlaternad;

pesulakatlad;

(sanitaarseadmed);

pesuruumide

polümeerimisseadmed;

pagariahjud;

pastörisaatorid,

kätekuivatusaparaadid,
pöörlevad

praevardad,

skraberid,

reservuaaritaseme

kontrollkraanid; riideaurutajad;

gaasipuhastid (gaasiseadmete

osad);

lambid,

seadmed (toendid, kandealused);

röstimisseadmed, röstrid; elektrilised röstrid; röstrivardad; sanitaarseadmete veetorud;

elektrilised

soengulambid;

piimajahutusseadmed,

projektsiooniaparaatide

projektorilambid; purskkaevud; puuviljaröstrid; päevitusseadmed, solaariumid; põletid; kuivatusahjud; kuivatusahjude
põrandalambid;

pastöriseerimisseadmed,

kätekuivatid;

soojenduspadjad,

v.a

meditsiinilised,

soojenduspannid;

soojendusseadmed jäätunud sõidukiklaaside sulatamiseks; spaavannid (anumad); sterilisaatorid, steriliseeraparaadid; suitsutusseadmed,

soojendusplaadid;
meditsiinilised;

v.a

sukelkeetlid; elektrilised survekeetlid, kiirkeetlid; autoklaavid (elektrilised survekeetlid, kiirkeetlid); sõidukilaternad; sõidukite esilaternad; sõidukite jääst
vabastamise

seadmed;

osad);

torujuhtmekraanid,

tekid,

v.a

sõidukitele

söödakuivatusseadmed;

söödakuivatid,

elektrilised

taskusoojendid;

seadmed

pimestusvastased

ventilatsiooniseadmed;

meditsiinilised;

(lambitarindid);

süsielektrood;

tilkvihmutid

torujuhtmeventiilid; torukraanid,

sõidukite

suunatulepirnid;

süüteseadised;

(kastmisseadmed); toidujäätmete

toruventiilid;

triikraua

sõidukite

küttekehad;

valgustusseadmed;

taskulambid;

taldrikusooj endid;

dehüdreerimise

elektrilised

sõidukite

taskulambid;

seadmed; torud (sanitaarseadmete

tubakajahutusseadmed,

tubakajahutid;

tubakaröstrid;

tuhastusseadmed, krematsiooniahjud; tuletorud naftatööstuses kasutamiseks; tuletõkkevõred; turvalambid; tuukrite lambid; tuumareaktorid; tänavalaternad;

tõmbekapid; teisaldatavad Türgi sauna kabiinid; ujumisbasseinide kloreerimisseadmed; ultraviolettlambid, v.a meditsiinilised; elektrilised vahvliküpsetajad,
valamud; valgushajutid; valgustkiirgavatel dioodidel põhinevad (LED-)valgustid; valgustusaparaadid ja -seadised; valgustuslaternad; valgustusraketid,
signaaltuled; valgustusseadmete magneesiumniidid;
vannivooderdised;

vedelikujahutusseadmed;

valgustustõrvikud;

veesisselaskeseadmed;

vanni

sanitaarseadmed,

vannid;

vanniseadmed, vannitarvikud;

veeseadmete

veesurvereservuaarid;

veetorustike

ja

vannisoojendid;

reguleerimise

veeseadmete ja veetorustike turvaseadmed; veefiltrimisseadmed; veejahutusseadmed, veejahutid; veejaotusseadmed; veejuhtmestiku seadmed;

veekeedukannud;

veeklosetid;

veesoojendusaparaadid;
veevarustusseadmete

veemagestusaparaadid;

veesoojendusseadmed;
reguleer- ja

turvaseadised;

ventilatsiooniaparaadid;

õhudesodoreerseadmed,

õhupuhastusseadmed ja

-masinad;

kasutusega

ventiilid

ja

veetorustiku

(kraanid);

-seadmed;
segistite

ventilaatorid

veepuhastusseadmed
kraanid;

(kliimaseadmed);

desodoraatorid; õhu- või veeioniseerimisaparaadid,

ja

-masinad;

veeuhtimisseadmed,
ventilaatorid

õhufiltrimisseadmed,

veesoojendid;

veeuhteseadmed;

(kliimaseadmete
õhupuhastid;

osad);

õhukuivatid;

õhusterilisaatorid; õhusõidukite valgustusseadmed; õlilambid; õlipuhastusseadmed; õlipuhastid; õlipõletid; ühekordse

steriliseerimiskotid.

Klass
arvutifailides

35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; ajalehtede tellimise organiseerimine teenusena;

kolmandatele

arvutivõrgureklaam; bilansi,
sanitaarpreparaatide ning
ettevõtetele

veepehmendusaparaadid

veesterilisaatorid;

seadmed;
elektrilised

(kaupade

isikutele;
arvete seisu

andmetöötlus

teenuste

abil;

arvepidamine;

arvete

esitamine;

allhanketeenused (ärialane
info

kogumine

koostamine; dokumentide paljundamine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine;

meditsiinitarvete

ja

arvuti

arvuti

hinnavõrdlusteenused;

hotellide

ärialane

juhtimine;

andmebaasidesse;

farmaatsia-, veterinaaria- ja

jae- ja hulgimüük; fotokoopiamasinate rentimine, üürimine; fotokopeerimisteenused;

ostmine);

abi); andmeotsing

hanketeenused

impordi-ekspordikontorid,

teistele

-agentuurid;

info

114

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

süstematiseerimine

arvuti

kaubandusteabeagentuurid;
moesõude

müürilehtede

koostamine;

pressiülevaateteenused;

korraldamine;

tööstusalane

kaubandus- või

juhtimisabi;

rentimine, üürimine; majandusprognoosid; maksudokumentatsiooni koostamine; messide korraldamine äri või reklaami

korraldamine

turunduseesmärkidel;

ülespanemine, üleskleepimine;

palgalehtede

reklaamnäituste

kaubandus- ja

demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; kiirkiri, stenograafia; kirjutusmasinal kirjutamine;

kaupade

-sisseseadete

kontorimasinate ja

eesmärgil;

andmebaasides;

6/2018

näidiste

konsultatsioonid;

personalijuhtimisalased
testimine

psühholoogiline

müügiautomaatide üürimine, rentimine,

personali

poeakende

valikuks;

kaunistamine,

(vaateakende)

raadioreklaam;

-reklaam

laenutus; müügikampaaniad,

raamatupidamine;

teenusena;

ostutellimuste töötlemine;

(proovide) levitamine; oksjonid, enampakkumised; omahinnaanalüüsid;

dekoreerimine;

postimüügireklaam;
reklaamfilmide

rahvastikuküsitlused;

produtseerimine; posti teel reklaami levitamine; reklaami või müügi modelleerimine; reklaamiagentuurid; reklaamiaja rentimine massiteabevahendites;
reklaamide

küljendamine teenusena; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; reklaammaterjali üürimine; reklaammaterjalide ajakohastamine,
reklaammaterjalide levitamine; reklaamipindade üürimine; reklaamtekstide ettevalmistamine; reklaamtekstide kirjutamine;

moderniseerimine;

sekretäriteenused; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; sponsorite otsimine; spordiinimeste äritegevuse juhtimine; statistika koostamine; suhtekorraldus;
teiste

omanike

kaupade

ja

litsentsimise

teenuste

korraldamine

telefonivastamisteenused

ärieesmärgil; tekstitöötlus;

telekommunikatsiooniteenuste tellimuste korraldamine; telemarketingiteenused; telereklaam;

turu-uuringud;

kättesaamatute

abonentide

-teave;

välisreklaam; äri auditeerimine; äri efektiivsuse ekspertiisid; ärijuhtimisabi; ärialased küsitlused, päringud; ärialased uuringud; äriinfo,
hindamine;

äritegevuse juhtimise konsultatsioonid;

siirdeteenused;

äriuuringud; jaemüügiteenused

ekspordiettevõtted;

energiasektori

raamatupidamisauditi

ettevõtete

juhtimise nõustamine;

äritegevuse

(kolmandatele

ettevõtlusalane

valdkonnas;

ja

ärialane

nõustamine

transportimise ning energia jaotamise valdkonnas;

(kolmandatele isikutele); energiavaldkonna

impordi- ja

nimelt ärialased konsultatsioonid
ärialased

valdkonnas;

energia

energiatarbimise

jälgimine

jae-ja hulgimüük; elektri-, soojus-ja jahutusenergia

hulgimüük; energiaettevõtete ärialane juhtimine; energiavarustusettevõtte teenused,
müügi

äritegevuse
äritegevuse

abi- ja konsultatsiooniteenused;

soojusenergia ja soojustehniliste seadmete

raames;

konsultatsioonid;

korraldamise

äritegevuse

isikutele); hulgimüügiteenused

ärijuhtimisalased

ärialased konsultatsioonid kolmandatele

puhul;

turundus; tööhõivekontorid; tööjõu värbamine;

teenusena

müük; elektriseadmete

jae-ja
ostu-

energia tootmise, jaotamise ning

nõuandeteenused

info- ja

isikutele

seire

ja

energiakaubanduse
muundamise

elektrienergia tootmise,

ja energia

ja

kasutamise

valdkonnas; kõigi eelnimetatud teenustega seotud info-ja konsultatsiooniteenused.
Klass 37: ehitustegevus; abi sõiduki rikke korral (remont); abrasiivpoleerimine; akende ja
allvee-ehitamine; allveeremont; arvutiriistvara paigaldus, hooldus

parandus

ehitiste

(sisepinnad);

-masinate

ehitusseadmete,

kaevude

katusepanekuteenused;

puhastamine

üürimine; ehitusteave,

fotoseadmete

hooldus;

ja

kaevandusteenused;

keemiline

ehitiste

(välispinnad);

-info;

ekskavaatorite

häirete

parandus;

puurimine; kahjuritõrje,

tihendustööd,

kõrvaldamine

karusnaha

kütteseadmete

-tõrje; korstnapühkimistööd,

paigaldus ja parandus;
tõstukite

ja parandus; liftide,

mootorsõidukite

remont;

buldooserite

kliimaseadmete

ladude ehitus

masinate

paigaldus ja parandus;

muusikariistade

pesemine;

remont; laevaehitus;

ja

ehituskonsultatsioon;

paigaldus ja parandus; filmiprojektorite

puhastus ja parandus;

kaevandamine,

katelde

mäetööd;

puhastus ja parandus;

paigaldus ja parandus; kontori seadmete ja

-sisseseade

paigaldus,

korstnapühkimine; krohvitööd, krohvimine; kulunud või osaliselt hävinud mootorite

-sisseseade

lainemurdjate,

seadmete

ja

mähkmete

restaureerimine;

müürsepatööd; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus;

müüriladumine;

autopesulad;

jalatsiparandus; kaevandus,

hooldus,

parandus, ümberehitus; kunstiesemete restaureerimine; kunsttisleritööd (parandus); köögisisustuse,
lennukite hooldus

pesemine,

ehitusjärelevalve;

elektriseadmete

elektriseadmetest;

põllumajanduses;

v.a

hermetiseerimine;

üürimine, rentimine;

puhastus, kuivpuhastus; kellaparandus;

hooldus ja parandus; korrosioonikaitse,

parandus;

paigaldus; akende pesemine; allvee-ehitus,
autode

desinfitseerimine; drenaažipumpade rent; ehitamine, ehitus; ehitiste isolatsioonitööd, isoleerimine; ehitiste lammutamine; ehitiste

üürimine, rentimine;
puhastamine

uste

ja parandus; asfalteerimine, asfaltimine;

paigaldus,

puhastus;

paigaldus; külmutusseadmete paigaldus ja

kaitsemuulide ehitamine;

mööbli

hooldus

ja

restaureerimine,

lakkimistööd, lakkimine;

mootorsõidukite

remont;

taastamine;

neetimine; niisutus seadmete paigaldus ja parandus;

hooldus

ja

mööblihooldus;

nugade teritamine;

näitusekioskite
mööbliriide

ja kaupluste ehitus; pesemine; pesu triikimine; pesupesemine; pimssimine (lihvimine); polsterdustööd, polsterdamine; polstriparandus,
parandamise tööd; printeri tahmakassettide täitmine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; pumpade parandamine, parandus;

puusepateenused; päikesevarjude parandus; põletite

hooldus

ja parandus;

rahakambrite

(teraskambrite)

hooldus

ja parandus;

rehvide

vulkaniseerimine

(parandus); rehvide, väliskummide protekteerimine; remonditeave, -info; rottide hävitamine; rõivaparandus; rõivaste pressimine; rõivaste puhastamine;
rõivaste uuendamine, ümbertegemine;

sadamaehitustööd; seifide hooldus ja parandus; siltide värvimine või parandus;

sise- ja välispindade värvimine;

sõidukihooldus; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); sõidukite määrimine, õlitamine; sõidukite pesemine; sõidukite

poleerimine;

sõidukite

tellingute

ehitamine

remont, parandus;

keskkütteahjude
väliskummide

soojustamine;

busside

tee

rooste-,

nafta- või gaasipuurkaevude puurimine; tapeetimine,

korrosioonivastane töötlemine; sügavate

sillutamine, tee-ehitus; tehaste, vabrikute

ehitamine; tehislume valmistamise teenused; telefonide

paigaldus ja parandus;

ja paigaldus; tinutustööd, tinutamine; torujuhtmete hooldus; torulukksepatööd; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus;
tänavapuhastus;

paigaldus

tänavapühkimismasinate rentimine,

ja parandus;

vulkaniseerimine
torustike

Klass

kohale-,

sõidukite

puhastamine;

tapetseerimine; teesillutus,

ujumisbasseinide

(parandus);

hooldus;

elektrivalguse- ja

tõstukite rentimine,

üürimine;

vargusvastaste alarmseadmete

üürimine

paigaldus

ja parandus;

energiasüsteemi paigaldus; energiatootmiskäitiste ja

soojusisolatsiooniga katmine; kütte-ja jahutusseadmete paigaldamine,

39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine;

vihmavarjude

-masinate

remontimine; hoonete

reiside korraldamine; abi sõiduki rikke korral (pukseerimine); ajalehtede

rent; bussitransport, -veod; elektrienergia jaotamine; elektroonselt talletatud
hobuste üürimine; huvireiside korraldamine;

mahalaadimine;

kulleriteenused

kaupade

pakkimine;

kiirabitransport,

autoveondus;

energia jaotamine;

jäälõhkumistööd, jäälõhkumine; jäätmetransport ja -ladustamine; jõetransport,

kohale-, kättetoimetamine;

kohtade

sanitaartransport;

ettetellimine,

(sõnumite ja kaupade edasitoimetamine); külmikute üürimine, laenutus, rentimine;

ladustuskonteinerite

-veod;

andmete või dokumentide füüsiline säilitamine;

jõeveondus; kanalilüüside käitamine; kaupade edasitoimetamine, ekspedeerimine; kaupade
kaupade

ahjude,

parandus;

remont.

kättetoimetamine; allveepäästetööd, veealused päästeööd; autode parkimine; autode rent; autojuhiteenused; autotransport,

garaažide üürimine, rentimine;

turvalukkude

tööstuslike

(ehitusseadmed);

kaupade kättetoimetamine posti teel;

reserveerimine

reisidele; kolimisteenused;

ladude üürimine, rentimine; ladustamine, ladustus;

üürimine, laenutus, rentimine; ladustusteave, -info; laevade madalikult lahtivõtmine, uppunud laevade ülestõstmine; laevade, paatide

üürimine, rentimine; laevamaakleriteenused; laevapäästetööd; laevatransport, -veod; lennukimootorite rent; lennukite rent; lihterveoteenused; liiklusinfo;
lillede kohaletoimetamine; lootsindus, lootsimine; luksuslaevatransport: merereiside korraldamine; meretransport, mereveondus;

mööblitransport,

-vedu;

paatide hoiustamine, ladustamine; pakikandmine; pakkide kohale-, kättetoimetamine; parkimiskohtade üürimine; postisaadetiste frankeerimine;
praamitransport, -veod, -vedu; prahimaaklerlus, prahtimine; prahtimine (kaupade laevatransport, -veod, -vedu); pukseerimine; päästeoperatsioonid
(transport); päästetööd;

ratastoolide üürimine, rentimine, laenutus;

eskortteenused; reisijate vedu; reisivagunite üürimine;
sõidukite

katusepakiraamide

sügavkülmikute

rent;

üürimine, laenutus,

taksoteenused;

transpordimaaklerlus; transporditeave,

rentimine;

torutransport;

-info;

raudteetransport, -veod, -vedu;

satelliitide

lähetamine

sõidukite

teenusena

üürimine,

trammitran sport;

laenutus, rentimine;

transpordi,

transpordivahendus, veovahendus;

reiside reserveerimine, ettetellimine;

sõidukite

üürimine, rentimine, laenutus; õhutransport,

küttevarustus (jaotus); hoonete

kütte- ja jahutusenergiaga

teadete kohale-,

sõnumite,

eeltellimine,

reserveerimine;

kättetoimetamine;
transpordilogistika;

tuukrikellade üürimine, laenutus, rentimine; tuukriülikondade üürimine,

laenutus, rentimine; vaatamisväärsustega tutvumine (turism); veejaotus; veevarustus; villimisteenused;
võidusõiduautode

reisijate saatmine,

(kolmandatele isikutele); soomustransport; stividoriteenused;

-veod; energia ja

kütuste

voori vedu, küütimine;

väärisesemete

turvavedu;

ladustamine; energiavarustuse teabe- ja nõustamisteenused,

varustamine; kaugküttesoojuse jaotamine; kõigi

eelnimetatud teenustega

seotud

info- ja

konsultatsiooniteenused.

Klass 40: abrasiividega poleerimine, abrasiivpoleerimine; abrasiivtöötlus; akende toonimine pinna katmise teel; boilerite rent; energiatootmine;
fotofilmide ilmutamine;

fotogravüür, heliogravüür; fotolaoteenused;

fototrükk; freesimine; galvaanimine;

graveerimine; hambatehnikuteenused; heitmete ümbertöötamine; hõbetamine;

generaatorite üürimine, rentimine, laenutus;

hööveldustööd, hööveldamine (saeveskitöö); jahu jahvatamine; jahvatus,

jahvatamine, lihvimine; jalatsite värvimine, peitsimine; jootetööd, jootmine; juurdelõikamine, riide lõikamine; jäätmete ja prahi hävitamine; jäätmete ja
prahi põletamine; jäätmete ja

taaskasutatavate

materjalide (utiili)

sorteerimine

(töötlemine); kaadmiumiga katmine, kadmeerimine; kanga vanutamine;

kangalõime käärimine; kangaste kalandreerimine; kangaste pleegitamine; kangastele
liigestamine; karusnaha satineerimine, kalandreerimine;
konditsioneerimine;
kudumismasinate

katelde tegemine,

üürimine, rentimine,

karusnaha

veekindluse andmine;

värvimine; karusnahatöötlus,

valmistamine; kinofilmide töötlemine; klaasipuhumistööd,
laenutus;

kuldamine;

kunstiteoste raamimine;

karusnaha

-viimistlus

koivastane töötlemine; karusnaha

teenusena; karusnahatöötlus,

klaasipuhumine;

lamineerimine, kihitamine,

karusnaha

kroomimine; krüosäilitusteenused;
metalli

õhukeseks

valtsimine

või

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018

115

loomade

lasergraveerimine; liivapritsiteenused; litograafia, kivitrükk;

tagumine;

loomade

tapmine (tapamajad);

topistamine,

kaavikute

magnetiseerimine, magneetimine;

materjalide tellitud kokkuseadmine teenusena; materjalitöötlusteave, -info; metalli karastamine;

plakeerimine;

metallivalamine,

metallitöötlemine;

metallivalutööd;

metsalangetamine;

metsatöötlemine;

naha

naftatöötlus;

valmistamine;

metalliga katmine,

peitsimine,

värvimine;

nahatöötlus; nikeldamine; ofsettrükkimine; ohtlikest ainetest puhastamine; optiliste klaaside lihvimine; paberi viimistlemine, apreteerimine, aprettimine;
paberi töötlus; parkimistööd,

parkimine;

rõivaste ümbertegemine;

prahitöötlus;

puidupinna

jämetöötlemine;

riide eelvanutus; riide värvimine; riidekantide

materjalide puhastusteenused;

purustamine; raamatuköitmine;

puuviljade

rafineerimisteenused,

õmblemine, riide ääristamine, kantimine; rätsepatööd; rõivaste õmblemine,

rõivastele kortsumiskindluse andmine; sadulsepatööd;

saeveskitööd, saagimine; saviesemete põletamine; sepatööd; siiditrükk;

tekstiili koivastane töötlemine, koikindlaks tegemine; tekstiili töötlemine; tekstiili viimistlemine, viimistlus; tekstiili, tekstiilesemete värvimine; tekstiilile
tulekindluse andmine;

trükkimine;

tikkimine, väljaõmblemine; tinatamine; toiduainete ja jookide konservimine; toiduainete külmutamine; toiduainete suitsutamine;
vasksepatööd; vateerimine, teppimine; veetöötlus; villatöötlus; vulkaniseerimine (materjalitöötlus); värvilahutusteenused; värvimistööd,

-teenused,

värvimine;

võtmete

õhu

valmistamine;

õhu

desodoreerimine;

õhu

puhastamine,

heitmete

energiatootmise alane

ja jäätmete ümbertöötamine;

nõustamine ja

teave,

õhukonditsioneeride

värskendamine;
kombineeritud

õhusoojendusseadmete rent; šabloontrükkimine; energiatootmisseadmete üürimine; soojus- ja elektrienergia

eelnimetatud

informatsioon; kõigi

rent;

tootmine; kütuste töötlemine;
teenustega

seotud

info- ja

konsultatsiooniteenused.

41: haridus;

Klass

tantsupidude korraldamine;

spordi- ja kultuuritegevus;

väljaõpe;

diskoriteenused;

diskoteenused;

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

kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
korraldamine

meelelahutusvõistluste

helitehnikaseadmete
kinofilmide

v.a

v.a

korraldamine;

üürimine, rentimine,

laenutus;

reklaamfilmide

haridusteave,

(helifilmid);

eksamineerimine;

elektronraamatute

erialane ümberõpe; esinemised

allalaaditavad;

etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine,

(impressaarioteenused);

laenutus; filmistuudiod; filmitootmine, -produtseerimine,

haridus- või

dublaaž

dubleerimine,

-ajakirjade

ja

elavettekandena; esinemiste

laenutus; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide üürimine,

tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine; fotograafia; fotoreporteriteenused;

-info;

helisalvestiste

korraldamine;

hasartmängude

iludusvõistluste korraldamine; kalligraafiateenused;

üürimine,

laenutus;

karaoketeenused; kaugõpe; kehaline kasvatus;

laenutamine; kinonäitamine; klubiteenused (meelelahutus või haridus); kohtade broneerimine etendustele; kollokviumide korraldamine ja

läbiviimine; kompaktkirjastamine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; kontsertide korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja
läbiviimine; koolide teenused (haridus); kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine; kunstnikele modelliks olemine; kutsenõustamine (haridus- või

koolitusnõuanded); küljendusteenused,
loomade

loomaaiateenused;

-info;

meelelahutusteave,
muusika

reklaame puudutavad;
loteriide

muusika

teenused;

teenused

personaaltreeneri

lavadekoratsioonide üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused;

laenuraamatukogud;

korraldamine;

lõbustuspargid;

mikrofilmimine; moesõude korraldamine (meelelahutus);

komponeerimise

orkestriteenused;

v.a

dresseerimine;

meelelahutajateenused,

produtseerimine; mänguasjade laenutus;

(fitnessitreening); pidude

meelelahutus,

ajaviide,

lõbustus;

ja -vahendite pakkumine (esitlused, näitused);
mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus;

muuseumiruumide

korraldamine

(meelelahutus);

piletimüügiteenused

(meelelahutus);

praktiline

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; spordivarustuse üürimine, laenutus,
rent;

staadionite

spordivõistluste korraldamine;

üürimine,

laenutus;

üürimine, laenutus; suulise tõlkimise teenused; sümpoosionide
teatrietendused

tekstide,

videofilmide

telestuudiotele

ja

publitseerimine;

(tervise- ja

terviseklubiteenused

revüüteatrid;

teatritele

(lavastused);

reklaamtekstide

v.a

korraldamine

ja läbiviimine;

subtiitrimine;

v.a

laenutus; tekstide,

tele(visiooni)meelelahutus;

sõidukid, spordiväljakute

-seadiste,

sukelseadmete,
videokaamerate

taasestavate

valgustusseadmete üürimine, rentimine,

televisioonimeelelahutussaated,

sukeldusvahendite

üürimine, rentimine, laenutus;

v.a

reklaamtekstide

tenniseväljakute

kirjutamine;

üürimine,

rentimine;

jõusaalitreeningud); treenimine; tsirkused; tõlkimine; viipekeele tõlkimine; uudistereporterite teenused; varieteed,
videofilmide

montaaž;

üürimine,

üürimine, laenutus; videosalvestiste

videomagnetofonide

stsenaristiteenused;

laenutus;

üürimine,

videokaamerate

laenutus;

üürimine,

rentimine,

võimlemisõpetus, -juhendamine;

laenutus;
õpetamine,

videolindile

salvestamine;

haridusteenused;

õpitubade

korraldamine ja läbiviimine (koolitus).

Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena; arvutiriistvara ja
-tarkvara

projekteerimine

arendus;

ja

allveeuuringud;

andmete

või

dokumentide

muundamine

füüsiliselt

kujult

elektroonilisele;

arhitektuur;

arhitektuurikonsultatsioonid, -nõuanded, -nõustamine; arvuti andmebaaside taastamine; arvutiprogrammide dubleerimine; arvutiprogrammide ja andmete
teisendamine

füüsiline

(mitte

arvutisüsteemide analüüs;

muundamine);

arvutiprogrammide

arvutiriistvara

koostamine;

disaini

ja

arenduse

konsultatsioonid

ja

nõuanded;

arvutisüsteemide

installeerimine; arvutitarkvara

projekteerimine; arvutisüsteemide seiramine kaughalduse teel; arvutitarkvara hooldamine; arvutitarkvara
projekteerimine; arvutitarkvara uuendamine; arvutitarkvara üürimine, laenutus; arvutitarkvarakonsultatsioonid; arvutite

rentimine, laenutus; arvutite viirusekaitse

teenusena; arvutite viirusetõrje teenusena; bakterioloogilised

uuringud; bioloogilised uuringud;

digitaliseerimine (skaneerimine); ehitusprojekteerimine, tarindustööd; energiasäästlikkuse konsultatsioonid;

füüsikalised

dokumentide

uuringud; geoloogiline mõõtmine;

geoloogilised uuringud; graafiline kujundamine; ilmaennustus, ilmateated; inseneriteenused; interneti otsimootorite loomine; kalibreerimine, kaliibrimine
(mõõtmine); kasvava
kosmeetilised
maavarade

metsa kvaliteedi

uuringud; kunstiteoste,

otsingud;

hindamine; keemianõuanded,
taieste ehtsuse tõestamine;

materjalitestid, materjalide teimimine,

naftaotsingud; naftapuurkaevude testimine; naftaväljade
rõivaste kavandamine,

teaduslikud

tootekujundus, tööstusdisain;
majutamine,

testimine,

hostimine;

uute

laboriteenused;

kaupade

veebiserverite

energiaplokkide

uurimine

rent;

villa

väljaarendamine;

tehnilised

ja

kvaliteedi

20.04.2018

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

20.04.2028

(442)

Avaldam

02.01.2018

(554)

Ruumiline märk

M
201700378

kuup

10.04.2017

meteoroloogiateave,

-info;

mõõdistamine;

naftaväljaotsingud, -uuringud; pakendidisain, -kujundus; pilvekülv;

tehnilised

uuringud;

tekstiili

testimine,

teadusnõustamine ja

teimimine,

katsetamine;

veeanalüüsid, veebisaitide loomise ja haldamise teenus; veebisaitide

elektrienergia

arvutiprogrammeerimine

Taotl

(210)

hindamine;

(grafoloogia); linnaplaneerimine; maamõõtmine;

mehaanikauuringud;

süsiniku vabastamisega seotud teadusinfo jagamine,

projektiuuringud;

arendamine teenusena;

55686

(151) Regkuup

käekirja-analüüs

kasutuselevõtu analüüsimine;

jahutussüsteemide projekteerimine.

(111) Regnr

keemilised analüüsid; keemilised uuringud; keskkonnakaitselised uuringud;

katsetamine;

moedisain; sisekujundus; sõidukite tehnoülevaatus;

teaduskonsultatsioonid;

energiauuringud;

-teenused;

kvaliteedikontroll;

ja

energiajuhtimissüsteemide

energiatööstusele;

energiatarbimisalane

arendamine;
nõustamine,

energiaaudit;
kütte- ja
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(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: Taisi
Jüri tn

(740)

Võru

linn,

mineraal- ja

32:

joogivalmistusained;karastusjoogid;

EE

gaseervesi

koolat sisaldavad

ning

muud

karastusjoogid;

alkoholivabad

joogid;

puuviljajoogid

ja

puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

energia-ja spordijoogid.

55687

(111) Regnr
(151) Regkuup

23.04.2018

M
201700698

nr

(220) Taotl kuup

(181)

tumepunane, hõbedane.

Villu Pavelts

(511)11-2017 Klass

(210) Taotl

punane,

Kärg

80-28, 65607

Esindaja:

valge, helepunane,

Kehtivuse

10.07.2017
23.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

(730)

Omanik: Susimust Active

OÜ

Torni tn 7, 11611 Nõmme linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass
funktsionaalne

püksid;
v.a

pesu;

25:

bikiinid; blusoonid;

dressipüksid;

dressipluusid;

džemprid (pulloverid);

higiimavad sokid; higiimav aluspesu; higipaelad randmetele; higipaelad

ilmastikukindlad rõivad; ilmastikukindlad

elektrilised; jooga

T-särgid;

džemprid, sviitrid; fliisrõivad, fliisid; fliisvestid;

(sportlastele);

ilmastikukindlad

ilmastikukindlad

jakid;

särgid; jakid; jakid spordiriietusena; jakid spordirõivastena; jakid, tuulepluusid; jakivoodrid; jalamuhvid,

joogapüksid; jooksudressi pluusid; jooksukomplektid (rõivad); jooksukostüümi püksid; jooksukostüümid; jooksupüksid;

jooksusärgid; jooksuvestid; joped; kaelapaelad (rõivaosad); kaelarätikud; kaelasallid; kaelasidemed, -rätid, -sallid, lipsud jms kaelaaksessuaarid;
kaelasoojendajad; käesoojendid (rõivad); kaheosalised kampsunikomplektid; käisteta kampsunid; käisteta pulloverid; käisteta sportsärgid; kampsunid või
villased

jakid; käpikud

(rõivad); kapuutsid,

torusallid

(rõivad); kapuutsiga

dressipluusid; kapuutsiga

pluusid; kapuutsiga pusad; kapuutsiga

topid;

kašmiirsallid; kašmiirvillast rõivad; kätised, mansetid, randmepaelad (rõivaesemed); keebid; kehasoojendid; kiivermütsid, suusamütsid; kindad (rõivad);
kindad,

sh

loomanahast,

kombinesoonid,
elektrooniliste

türbid

nahast

või

karusnahast

(rõivad); kombinesoonid,

pihuseadmete kasutamisel;

kootud

valmistatud
üheosalised

aluspesu;

kindad;
ülikonnad;

kootud

kinnise

jakid; kootud

kõrge kaelusega särgid; kõrge kaelusega sviitrid; kõrge kaelusega topid;

kaelusega

konduktiivsete

mida

saab

kindad (sõrmikud); kootud rõivad; kootud

korsetid

kombinesoon

sviitrid; kolmveerandpüksid;

sõrmeotstega kindad,

(alusrõivad);

korsetid

kasutada

aluspesuna;

puuteekraaniga

särgid; kõrge kaelusega polod;

(toetav aluspesu); korsettpüksid;

kõrvakatted

(rõivad); kõrvaklapid (rõivad); kraed (rõivad); kraega särgid; kudumid (rõivad); kummiülikonnad, kalipsod; kummiülikonnad, kalipsod purjelauasurfiks;
kummiülikonnakindad;

labakindad,

käpikud;

labaosata

sokid;

lasteriided;

lasterõivad;

liibuvad

kombinesoonpüksid;

liibuvad

šortsid;

liibuvad

treeningukostüümid; lühikesed dressipüksid; lühikesed fliispüksid; lühikesed käisteta jakid; lühikesed kombinesoonid (rõivad); lühikesed püksid, šortsid;
lühikesed pükskostüümid; lühikesed tennisepüksid; lühikesed võimlemispüksid; lühikeste käistega särgid; lühikeste varrukatega särgid; aluspüksid;
alusrõivad, -riided, -pesu; alussärgid ja kombineed; alusseelikud; anorakid; argiriietus; äris kasutatavad

(aluspesu);

bodid

golfiseelikud;

(rõivad);

higiimavad

bokserid

sukad;

(aluspüksid);

boolerod;

higistamisvastased sokid;

eemaldatavad

ilmastikukindlad

kraed;

elastsed

vormirõivad; Bermuda püksid; bleiserid; bodid

aluspüksid;

purjetamisrõivad;

golfipüksid,

jalgrattapüksid;

golfipõlvpüksid;

jalgratturirõivad;

golfisärgid;

jalgratturisärgid;

juuksepaelad (rõivad); kleidid; linased rõivad; lühikese sääreosaga tunked; lühikesed aluspüksid; lühikesed jalgratturipüksid; lühikeste varrukatega
spordisärgid; lühikeste varrukatega või pikkade varrukatega T-särgid; lühikeste või pikkade käistega T-särgid; lumelauajakid; lumelauakindad;
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lumeülikonnad;

käpikud;

ja naiste jakid, ülerõivad, püksid, vestid;

madalad

meeste

sokid;

magamisel

kasutatavad

ja naiste ujumisrõivad; meesteriided;

silmakatted;

magamisrõivad;

meesterõivad; muhvid; naiste

supelkostüümid; naiste ülerõivad; naistepesu; naisterõivad; niiskust imavad spordipüksid; niiskust imavad spordisärgid; niiskust imavad sportrinnahoidjad;
nina

ja

suud

katvad

nööbitavad

kaelasallid;

õhukesed

kampsunid;

päevituskostüümid; paksud jakid, joped; paksud

villased

pealisrõivad; õlapaeltega särgid; õlapaelteta rinnahoidjad; õlapaelteta topid;

kampsunid; pealispüksid; pealissärgid; pearätikud;

pikk aluspesu; pikad võimlemistrikood;

pikkade varrukatega alussärgid; pikkade varrukatega pulloverid; pluusid; pluusjakid; polsterdatud spordipüksid; polsterdatud spordisärgid; polsterdatud
spordišortsid; põlvikud; poolkindad; püksid; pusad; randmepaelad; randmesoojendajad; rannariided; rannarõivad; rannasallid, -rätid; rinnahoidjad; säärised,
säärekatted;

sallid;

sallid,

rätikud;

särgid,

päevasärgid,

särkpluusid;

seelikud;

sokksussid;

sokid

ja

sukad;

soojapidavad

sokid;

soojendusjakid;

soojenduspüksid; soojendustopid; soojusisolatsiooniga rõivad; šortsid; spordijakid; spordimütsid; spordipluusid; spordipõlvpüksid; spordipüksid;
spordiretuusid; spordiriided; spordiriietus; spordirinnahoidjad; spordirõivad; spordirõivad (v.a golfikindad); spordisärgid; spordisärgikud; spordisokid;
spordisukad; surfiriided; suusajakid; suusakindad; suusamaskid; suusapüksid; suusarõivad; suusatunked; suusaülikonnad;
särgid; talvekindad; talvekombinesoonid;
treeningpluusid;

treeningpüksid;

talvepüksid; tantsuriided;

treeningrõivad;

triatlonirõivad;

taskud

rõivastele;

suusaülikonnad võistlusteks; T-

topid (rõivad); treeningkostüümid,

trikood; trikookaubad,

trikotaaž;

trikoopolosärgid;

nailonist

trikoosärgid;

spordikostüümid;
trükitud

T-särgid;

tüdrukute rõivad;

tuulejakid; tuulekindlad dressid; tuulekindlad püksid; tuulekindlad rõivad; tuulekindlad vestid; ujumiskostüümid; ujumispüksid,
supelpüksid; ujumisrõivad, supelrõivad; ujumistrikood, supelkostüümid; ülerõivad; ümberpööratavad jakid; vabaajariided, vabaajarõivad; veekindlad jakid;
veekindlad

veekindlad

joped;

püksid;

veekindlad rõivad;

veekindlad

sokid; veekindlad

ülerõivad; veespordi kummiülikonnad;

villased rõivad;

villased

sokid.

Klass

35:

tootearendusalane

ärinõustamine;

tootmisalane

ärinõustamine;

strateegiline

ärinõustamine;

strateegilise

turunduse

alane

ärinõustamine; ärialase nõustamise teenused.

55688

(111) Regnr

23.04.2018

(151) Regkuup

(210)

Taotl

201601042
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

29.11.2016
23.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

02.01.2018

(540)

Gokart
(730)

Omanik: SIA ''Latina Baltics''
Kurzemes

(511)10-2016Klass

prospekts 23,
12:

autobussid;

1067

Riga,

bussid;

LV

autoelamud,

vagunelamud;

veoautod;

furgoonid,

kiirabiautod; külmutusautod, külmikautod; laadurautod, tõstukautod; laatsaretfurgoonid; õhu-,

(220) Taotl kuup

(181)

kallutuskärud;

201601112
M

nr

Kehtivuse

haagissuvilad; kallurid;

23.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

pakiautod;

raudteesõidukid; eelnimetatud kaupade (varu)osad.

55689

(111) Regnr
(210)

vee-,

16.12.2016
23.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

02.01.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine,

(730)

Omanik: SIA ''Latina Baltics''

Kurzemes

(511)10-2016Klass

prospekts 23,
12:

autobussid;

valge.
1067

Riga,

bussid;

LV

autoelamud,

vagunelamud;

veoautod;

furgoonid,

kiirabiautod; külmutusautod, külmikautod; laadurautod, tõstukautod; laatsaretfurgoonid; õhu-,

(111) Regnr

55690

(151) Regkuup

23.04.2018

(210)

Taotl

201700670
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

30.06.2017
23.04.2028

vee-,

pakiautod;

haagissuvilad; kallurid;

kallutuskärud;

raudteesõidukid; eelnimetatud kaupade (varu)osad.

118

(442)

EESTI

Avaldam

01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Crassula

Põhja

tn

Group OÜ

15, 93811 Kuressaare linn, Saare maakond, EE

(511)11-2017Klass

(111)

lillakaspunane, kuldne, valge.

28: lauamäng.

55691

Regnr

23.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

M
201700213

nr

27.02.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

23.04.2028
02.01.2018

(540)

RUKKI
(730)

ÄRIPARK

Omanik: Traffic Trade OÜ
Kesklinna linnaosa, J. Kunderi tn 8,

(5 11)11- 2017 Klass

10121 Tallinn,

16: kinnisvaramüügi voldikud.

Klass 35: kinnisvarareklaam; kinnisvaraturundus.

55692

(111) Regnr

23.04.2018

(151) Regkuup

(210)

Taotl

201700612
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup
(540)

12.06.2017
23.04.2028
01.02.2018

Harju maakond,

EE

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(591)

Värvide loetelu: tumesinine

(730)

Omanik:
Kõivu

2,

OÜ

119

(Pantone 2757C),

Luige alevik,

Kiili

vald, Harju maakond,

55693

(151) Regkuup

24.04.2018

EE

201700656
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup

(181)

(Pantone 299C).

37: tekstiilide, naha, karusnaha ja nendest valmistatud toodete puhastus ja hooldus.

(111) Regnr
(210)

helesinine

Randes Trade

75404

(511)11-2017Klass

6/2018

Kehtivuse

28.06.2017
24.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: heleroheline,

(730)

Omanik:

valge.

Sipo OÜ

Haabersti linnaosa, Taludevahe tn 116-34, 13516 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

17: kummipaelad.

KIaSS 26: paelad jalatsitele.

(111) Regnr

55694

(151) Regkuup

24.04.2018

201700539
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

22.05.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

24.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

LASH IDOL CHAMPIONSHIP
(730)

Omanik:
Järve

Armapro

linnaosa,

(511) 11-2017 Klass

oü

Järveküla

41: meelelahutus,

tee

30a,

Ida-Viru

maakond,

201700605
M

nr

(220) Taotl kuup
(181)

linn,

24.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

Kohtla-Järve

55695

(111) Regnr
(210)

30328

spordi- ja kultuuritegevus.

Kehtivuse

09.06.2017
24.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

Kaparock
(730)

Omanik: MARTIN-ERICH TORJUS
Männiku tn
PETER

15a,
PÕDER

Kadaka pst

79804 Kohila

169c-24,

12615

alev,

Kohila

vald, Rapla maakond,

Tallinn, Harju maakond,

EE

EE

EE

120

EESTI

(511) 11-2017 Klass

6/2018

41: meelelahutusürituste, kontsertide, festivalide korraldamine.

55696

(111) Regnr

24.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

KAUBAMÄRGILEHT

M
201700498

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

08.05.2017
24.04.2028

(442)

Avaldam kuup

02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline, punane, sinine, must,

(730)

Omanik: Eliis Tarkvara

Kesklinna linnaosa, Sadama tn 4, 10111 Tallinn,

(740)

valge, kollane,

roosa,

beež, pruun.

OÜ

Harju maakond,

EE

Esindaja: Kristjan Leppik

(511)11-2017Klass

9:haridusasutustes kasutatavad arvutite andmebaasid ja arvutiprogrammid andmebaaside haldamiseks; arvutitarkvara haridusasutuste

andmebaasidele juurdepääsu lubamiseks; arvutitarkvara rakenduste ja andmebaaside integreerimiseks; haridusalane tarkvara.

Klass 38: haridusalastele andmebaasidele juurdepääsu võimaldamine ülemaailmse arvutivõrgu vahendusel.
Klass
Klass

41: haridus; meelelahutus
42:

haridusalaste

ja sporditegevus;

andmebaaside

haridusteave

arendamine

ja -uuringud, -nõustamine;

ja hooldus;

andmebaasitarkvara

konverentside korraldamine hariduslikel eesmärkidel.

installimine;

haridusalase

andmebaasihaldustarkvara,

veebilehtede, andmetöötlusprogrammide, andmetöötlusseadmete ja andmetöötlustarkvara programmeerimine; haridusalase arvutitarkvara projekteerimine,
arendamine, uuendamine, hooldus ja programmeerimine; internetiplatvormide ja

(111)

55697

Regnr

25.04.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700460

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

(554)

Ruumiline märk

(540)

kuup

26.04.2017
25.04.2028
02.01.2018

-teabeplatvormide

tarkvara programmeerimine.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

(591)

Värvide loetelu: sinine,

valge,

(730)

Omanik: CIDO GRUPA, SIA

(740)

4,

Esindaja:

Anneli

(511)11-2017Klass

(111)

LV-1034 Riga,

Ostasiela

must, pruun.

LV

Kang

32:õlu.

55698

Regnr

25.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

kuup

Taotl

121

M
201700458
26.04.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
(442)

Avaldam

(554)

Ruumiline märk

25.04.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: CIDO GRUPA, SIA
Ostasiela 4, LV-1034

(740)

Anneli

Esindaja:

(511)11-2017Klass

helepruun,

Riga,

LV

32:õlu.

55699

25.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

201700535
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

22.05.2017

lõppemise kuup

25.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Luminor
Box

(740)

valge.

Kang

(111) Regnr
(210)

pruun,

1126,

Esindaja:

111 81

Group

AB

Stockholm,

Indrek Eelmets

SE

122

EESTI

(511)11-2017Klass
arvutid;

9:

arvutitarkvara;

magnetandmekandjad;
pangakaardid

magnetilised); maksekaardid (kodeeritud
Klass

müntkäitatavate

(kodeeritud
või

või

aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad;

magnetilised);

magnetilised);

35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus;

KAUBAMÄRGILEHT

elektroonilised

deebetkaardid

(kodeeritud

või

magnetilised);

ja magnetilised identifitseerimiskaardid,

6/2018

andmetöötlusseadmed

krediitkaardid

(kodeeritud

ja
või

isikukaardid.

kontoriteenused.

Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused.
Klass 38: sideteenused.
Klass 41: haridusteenused; koolitusteenused.

55700

(111) Regnr

25.04.2018

(151) Regkuup

(210)

Taotl

201700536
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

22.05.2017
25.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Luminor

lillakaspunane,

helehall.

Group AB

Box 1126, 111 81 Stockholm, SE

(740)

Esindaja: Indrek Eelmets

(511)11-2017Klass
arvutid;

9:

arvutitarkvara;

magnetandmekandjad;
pangakaardid

magnetilised); maksekaardid (kodeeritud
Klass

35: reklaam;

müntkäitatavate

(kodeeritud
või

või

aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad;

magnetilised);

magnetilised);

elektroonilised

deebetkaardid

(kodeeritud

või

magnetilised);

ja magnetilised identifitseerimiskaardid,

andmetöötlusseadmed

krediitkaardid

(kodeeritud

ja
või

isikukaardid.

ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused.

Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused.
Klass 38: sideteenused.
Klass 41: haridusteenused; koolitusteenused.

(111) Regnr

55701

(151) Regkuup

25.04.2018

(210)

Taotl

201700537
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

22.05.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

25.04.2028
01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Luminor

lillakaspunane,

helehall.

Group AB

Box 1126, 111 81 Stockholm, SE

(740)

Esindaja: Indrek Eelmets

(511)11-2017Klass
arvutid;

9:

arvutitarkvara;

magnetandmekandjad;
pangakaardid

müntkäitatavate

(kodeeritud

või

aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad;

magnetilised);

deebetkaardid

(kodeeritud

või

magnetilised);

andmetöötlusseadmed

krediitkaardid

(kodeeritud

ja
või

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

magnetilised);

maksekaardid

Klass

6/2018

või

(kodeeritud

123

magnetilised);

35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus;

elektroonilised

ja magnetilised identifitseerimiskaardid,

isikukaardid.

kontoriteenused.

Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused.
Klass 38: sideteenused.
Klass 41: haridusteenused; koolitusteenused.

55702

(111) Regnr

25.04.2018

(151) Regkuup
(210)

201700538
M

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

22.05.2017

kuup
lõppemise kuup

25.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Luminor

Group

AB

Box 1126, 11181 Stockholm, SE

(740)

Indrek Eelmets

Esindaja:

(511)11-2017Klass
arvutid;

9:

arvutitarkvara;

magnetandmekandjad;
pangakaardid

müntkäitatavate aparaatide

(kodeeritud

või

magnetilised);

mehhanismid;

deebetkaardid

kassaaparaadid,

(kodeeritud

või

arvutusmasinad;

magnetilised);

andmetöötlusseadmed

krediitkaardid

(kodeeritud

ja
või

magnetilised); maksekaardid (kodeeritud või magnetilised); elektroonilised ja magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused;

rahalised teenused; kinnisvarateenused.

Klass 38: sideteenused.
Klass

(111)

41: haridusteenused; koolitusteenused.

55703

Regnr

25.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

kuup

Taotl

M
201700540
22.05.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
(442)

Avaldam

25.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Luminor
Box

(740)

1126,

Esindaja:

(511)11-2017Klass

11181

Group

AB

Stockholm,

SE

Indrek Eelmets
9:

magnetandmekandjad;

müntkäitatavate

aparaatide

mehhanismid;

kassaaparaadid,

arvutusmasinad;

andmetöötlusseadmed

ja

124

arvutid;

EESTI

arvutitarkvara;

pangakaardid

(kodeeritud

või

magnetilised);

deebetkaardid

(kodeeritud

või

KAUBAMÄRGILEHT

magnetilised);

krediitkaardid

6/2018

(kodeeritud

või

magnetilised); maksekaardid (kodeeritud või magnetilised); elektroonilised ja magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused.
Klass 38: sideteenused.
Klass 41: haridusteenused; koolitusteenused.

(111)

55704

Regnr

25.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

M
201700541

nr

22.05.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

25.04.2028

Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Luminor

lillakaspunane,
Group

helehall.

AB

Box 1126, 111 81 Stockholm, SE

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass
arvutid;

Indrek Eelmets
9:

arvutitarkvara;

magnetilised);

magnetandmekandjad;
pangakaardid

maksekaardid

(kodeeritud

müntkäitatavate aparaatide

(kodeeritud
või

või

magnetilised);

magnetilised);

elektroonilised

mehhanismid;

deebetkaardid

kassaaparaadid,

(kodeeritud

Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused.

Klass 41: haridusteenused; koolitusteenused.

55705

(111) Regnr

25.04.2018

(151) Regkuup

201700542
M

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

25.04.2028

(442)

Avaldam

01.02.2018

(210)

kuup

22.05.2017

arvutusmasinad;

magnetilised);

ja magnetilised identifitseerimiskaardid,

Klass 35:reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused.

Klass 38: sideteenused.

või

andmetöötlusseadmed

krediitkaardid

isikukaardid.

(kodeeritud

ja
või

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

125

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Luminor

1126,

Box

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass
arvutid;

111 81

lillakaspunane,
Group

helehall.

AB

Stockholm,

SE

Indrek Eelmets
9:

magnetandmekandjad;

müntkäitatavate

arvutitarkvara; pangakaardid (kodeeritud

magnetilised);

maksekaardid

Klass

(kodeeritud

35: reklaam;

või

või

magnetilised);

ärijuhtimine; ärikorraldus;

aparaatide

magnetilised);
elektroonilised

mehhanismid;

deebetkaardid

kassaaparaadid,

(kodeeritud

38: sideteenused.

Klass 41: haridusteenused; koolitusteenused.

55706

(111) Regnr

25.04.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

201700543
M

nr

(220) Taotl kuup

22.05.2017

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

25.04.2028

(442)

Avaldam

01.02.2018

(540)

kuup

arvutusmasinad;

magnetilised);

ja magnetilised identifitseerimiskaardid,

kontoriteenused.

Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused.
Klass

või

andmetöötlusseadmed

krediitkaardid

isikukaardid.

(kodeeritud

ja
või

126

(730)

EESTI

Omanik: Luminor

Group

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

AB

Box 1126, 111 81 Stockholm, SE

(740)

Indrek Eelmets

Esindaja:

(511)11-2017Klass
arvutid;

9:

arvutitarkvara;

müntkäitatavate aparaatide

magnetandmekandjad;
pangakaardid

(kodeeritud

või

mehhanismid;

deebetkaardid

magnetilised);

kassaaparaadid,
või

(kodeeritud

arvutusmasinad;

magnetilised);

andmetöötlusseadmed

krediitkaardid

(kodeeritud

ja
või

magnetilised); maksekaardid (kodeeritud või magnetilised); elektroonilised ja magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused.
Klass 36: kindlustusteenused; finantsteenused; rahalised teenused; kinnisvarateenused.
Klass 38: sideteenused.
Klass

41: haridusteenused; koolitusteenused.

(111) Regnr

55707

(151) Regkuup

25.04.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700642
22.06.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
(442)

Avaldam

kuup

Omanik:

Kirjastus

25.04.2028
01.02.2018

(540)

(730)

Elust Enesest

OÜ

Pärnade pst 26, 10914 Nõmme linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

16:

armastusromaanid;

arvutimängude

näpunäiteraamatute

seeriad;

fantaasiaraamatud;

ilukirjanduslike

raamatute

seeriad;

ilukirjandusteosed; joonistusraamatud; juturaamatud; kinkeraamatud; kohvilauaraamatud; romaanid; beebipäevikud; beebiraamatud; kokaraamatud;
laste tegevusraamatud;

juturaamatud;

lasteraamatud;

mälestusalbumid; mitteilukirjanduslike

raamatute

laste

seeriad; mitteilukirjandusteosed; pildiraamatud;

sünnipäevaraamatud; traatköites raamatud; käsiraamatud; pulmaraamatud.
Klass
ülemaailmses

41:

väljaandmine;

aastaraamatute

või

arvutivõrgus

internetis;

multimeediameelelahutuse avaldamisteenused;

ja

-ajakirjade

toimetamine;

allalaadimatute

ajakirjade kirjastamine ja avaldamine;

blogide

kirjutamise

e-ajakirjade väljaandmine

teenused;

arvutipõhised

elektrooniliste

kirjastusteenused;

internetis; elektronraamatute ja

väljaannete

digitaalsed

video-,

pakkumine
audio- ja

-ajakirjade kirjastamine veebis; elektronraamatute

kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus; elektrooniline kirjastamine; juttude avaldamine; kirjalike tekstide
kirjastamine; kirjastamine veebikeskkonnas; kirjastamisteenused, muud kui trükitööd; kirjastamisteenused, sealhulgas elektroonilise

kirjastamise teenused; küljendusteenused,
elektroonilisel

kujul; piltidega

ajakirjade publitseerimise

trükiste

teenused;

v.a

reklaame

toimetamine,

raamatute

puudutavad;

välja

arvatud

avaldamine

plakatite avaldamine;

reklaami

multimeedias;

eesmärgil;
raamatute

perioodiliste väljaannete ja

raamatute,

ja

ajakirjade ja

raamatute

almanahhide

ajakirjade kirjastamine,

veebiväljaanded

avaldamine; raamatute,

avaldamine;

trükiste avaldamine

elektroonilisel kujul; trükiste avaldamine elektroonilisel kujul internetis; trükiste avaldamine ja redigeerimine; trükiste avaldamine multimeedias; trükiste

kirjastamine, välja

arvatud reklaamtekstid; trükiste

väljaandmine ja toimetamine;

veebiajakirjade avaldamine; veebiajakirjade väljaandmine;

(111) Regnr
(151) Regkuup

(210)

Taotl

nr

(220) Taotl kuup

keele tõlkimine.

55708
25.04.2018

201601156
M
29.12.2016

trükitoodete

avaldamine; trükitoodete kirjastamine ja toimetamine;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(181)

Kehtivuse

6/2018

127

25.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

EUROKRAFT
(730)

Omanik: AS

Ühinenud Depood

Kesklinna linnaosa, Kauba tn 3a,

(740)

11312 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Indrek Eelmets

Esindaja:

(511)10-2016Klass

6: metallist ehitusmaterjalid; metallist ehituselemendid;

metallist uksed; metallist väravad; metallist tarad, aiad, piirded; väikesed

metallist

tugevdusmaterjalid;

metallkaubad; metallist

metallist

pukk-kraanad

tugiraamid (konstruktsioonid);

(tarindid); metallist trossid; metallist

platvormid.
Klass

7:

mootorid

ja jõuseadmed

(v.a

maismaasõidukitele);

sidurdus-, haake-ja jõuülekandeseadmed

(v.a maismaasõidukitele);

sahad;

raudtee-ehitusmasinad; tee-ehitusmasinad; raudteekraanad.

lumesahad;

Klass

11:

kütteseadmed;

ventilatsiooniseadmed;

jahutusseadmed; soojusvahetid,

v.a

masinaosad;

soojussalvestid, soojusakumulaatorid,

soojusakud.
Klass

12: vedurid; kallurid; kastmisautod; veoautode kallurkered, kaadurkered; kastikallutid, vagunikaadurid; tsisternvagunid, paakvagunid;

sõidukite metallist astmelauad; autorehvide libisemisvastased seadised

sõidukite

metallist

turvakaared;

sõidukite

metallmahutid (sõidukite osad); raudtee

kaitserauad,

(metallist);

põrkerauad;

sõidukite metallist katuseraamid; veokite metallist konstruktsiooniosad;

sõidukite

metallist

kaitserauakaitsmed;

sõidukite

metallist

radiaatori võred;

vagunid; raudtee veeremid.

Klass 37: veokite pealisehitustööd; liftide, tõstukite paigaldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; elektriseadmete
elektroonikaseadmete

paigaldus ja parandus;

paigaldus ja parandus;

hüdraulikaseadmete

paigaldus ja parandus; pumpade parandamine, parandus;

sõidukite

remonditeave; sõidukiosade paigaldamine; sõidukite ümberehitamine; sõidukite lisaseadmete kokkupanemine (paigaldus); sõidukiosade kokkuseadmine
(paigaldus).
Klass 40: metallitöötlemisteenused; metallkaupade tellimuspõhine valmistamine; sepatööd; autokerede ja

-šassiide

tellimuspõhine

tootmine

kolmandatele isikutele; keevitamine; masinate tellimuskonstrueerimine; mootorsõidukite kohandamine; toodete kokkupanek teenusena.

Klass 42:
arendamine

mehaanikauuringud; tehnilised uuringud; tehnilised projektiuuringud; tehnoloogilised konsultatsioonid;

26.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

201601137
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

toodete uuringud ja

55709

(111) Regnr
(210)

uute

teenusena.

Kehtivuse

22.12.2016

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

26.04.2028
01.02.2018

(540)

Ringtee Tööstuspark
(730)

Omanik:

Ringtee

Kinnisvara

OÜ

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

(511)10-2016Klass
-masinate

37: asfalteerimine, asfaltimine; ehitamine,

üürimine;

ehitusteave,

ehitusinfo;

Harju maakond,

ehitus; ehitiste lammutamine;

kaevandusteenused;

kontoriseadmete

ja

EE

ehitusjärelevalve; ehituskonsultatsioon; ehitusseadmete,
-

sisseseade

paigaldus,

hooldus,

parandus;

ladude ehitus ja remont; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; remonditeave, remondiinfo; sadamaehitustööd; teesillutus, tee sillutamine, tee-

ehitus; tehaste, vabrikute ehitamine; torustike ehitus, hooldus; torutööd, tänavapuhastus.

(111)

55710

Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201601138

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

22.12.2016

kuup
lõppemise kuup

26.04.2028
01.02.2018

(540)

Ringtee Tehnopark
(730)

Omanik:

Ringtee

Kinnisvara OÜ

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

Harju maakond,

EE

128

EESTI

(511)10-2016Klass
-masinate
masinate

37: asfalteerimine, asfaltimine; ehitamine,

üürimine; ehitusteave, ehitusinfo; kaevandusteenused;

ja seadmete paigaldus, hooldus ja

ehitus; ehitiste lammutamine;

kontori seadmete

ja

-sisseseade

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

ehitusjärelevalve; ehituskonsultatsioon; ehitusseadmete,
paigaldus, hooldus, parandus; ladude ehitus ja remont;

remont; remonditeave, remondiinfo; sadamaehitustööd; teesillutus, tee sillutamine,

tee-ehitus;

tehaste, vabrikute

ehitamine; torustike ehitus, hooldus; torutööd, tänavapuhastus.

55711

(111) Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup

(210)

Taotl

201700397
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

13.04.2017
26.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: rohekassinine,

(730)

Omanik: V

valge,

must.

SpaaHotell OÜ

Riia tn 2, 51004 Tartu linn, EE

(740)

Esindaja: Aivo Arula

(511)11-2017Klass

43:kohvikute teenused; kohvikute reserveerimise teenused; kohvikute infoteenused; toitlustamine, toitlustusteenindus (catering);

toitlustusteenused konverentsikeskustes ja koosolekuruumides; toitlustus vahendite rentimine; konverentside, seminaride, koosolekute, pidude, pulmade,

sünnipäevade jm

ürituste toitlustuse korraldamine;

tähtajaline

ruumide rentimine; ruumide broneerimine; ruumide rentimine konverentside, seminaride,

koosolekute, pidude, pulmade, sünnipäevade jm ürituste korraldamiseks; ruumide rentimine näitusteks; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine,
rentimine,

laenutus.

55712

(111) Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup

(210)

201700467
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

27.04.2017

lõppemise kuup

26.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

Line

Viking
(730)

Omanik:

Viking

Line

Esindaja:

(511)11-2017Klass

Veidi rohkem südant

Abp

Norragatan 4, 22100 Mariehamn,
(740)

-

FI

Raivo Matsoo
39:

tarne,

veoste

edasitoimetamine,

laevaveod;

transporditeenused;

bussi-, laeva-,

paadi-, parvlaeva-, praami-, jõe-, järve-ja

meretransport; reisijate vedu; meretransporditeenused ning parvlaevade ja praamide käitamine; kaupade pakendamine ja ladustamine
vedude

jaoks; kaupade

kaudu;

merereiside

mahalaadimine;
korraldamine;

pakikandmine; agentuuri teenused
kruiisilaevade

teenused,

reiside korraldamiseks; reiside ettetellimine

ristluslaevateenused,

laevakruiisid;

vee

peal

toimuvate

(reserveerimine) turismibüroode

väikelaevade

kruiisireisid,

paadimatkad;

matkelaevateenused, kruiisiteenused (reiside korraldamine ja transporditeenused); puhkusepaketiteenused reiside korraldamiseks; vaatamisväärsustega
tutvumine,

reisijuhiteenused ja ekskursiooniteenused; turismireiside reserveerimise teenused; reisialase

mootorsõidukireiside

korraldamine;

reiside reserveerimine turismibüroode kaudu;

transporditeenused); reisiagentuurid (reiside
reisijate ja kaupade

vedude

korraldamine

turismiinfo

reisibüroode

ja transporditeenused); reisikorraldus; reisiinfo;

jaoks reserveeringute ja broneeringute

laevatransport; reisibürood (reiside korraldamine

reisiagentuuride ja

tegemine;

ja transporditeenused);

ekskursioonide,

transporditeenused); reisiteenused ja reisijate transport; transporditeave; limusiiniteenused.

(reiside korraldamine ja

reisikohtade broneerimine

ringreiside

laevade ja paatide rentimine;

pakkumine; kaugbussireiside ja

teenused

ja

vaatamisväärsuste

(ettetellimine);

teave

turistidele;

turismiagentuurid (reiside korraldamine ja

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55713

(111) Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup
(210)

129

201700576
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

25.08.2015

lõppemise kuup

26.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

FASHIONBOX
Omanik: Mediabox

(730)

(740)

Anneli

Esindaja:

(511)11-2017Klass
kaabli,

Etherneti

Broadcasting

International Ltd.

Chiswick Park 566 Chiswick High

Building 3,

38:

kaudu

Road,

W4 SYA

GB

London,

Kapp

sideteenused; raadio-ja teleleviteenused; heli ja kujutiste (saadete) (digitaalne)

ja

elektroonilisel

teel;

elektrooniliste

telekommunikatsiooniühenduste

internetiteenusepakkuja (ISP) teenused; kompuuterside, arvutiside;

interaktiivsed

sideteenused

edastamine, sh raadio, televisiooni,

interneti, kaablivõrgu või muude andmeedastusvormide

kaudu; kaabeltelevisiooni edastamine; sideaparaatide üürimine, rentimine, laenutus; sidevõrkude teenused, nimelt kaabel-TV-teabeteenused;
teenuste alane teave

eelnimetatud

ja nõustamine; kõik eelnimetatud teenused kas elektroonilisel teel või mitte, sh raadio, televisiooni, teleteksti ja interneti teel; ükski

eelnimetatud teenus ei ole seotud

Klass

satelliidi,

pakkumine; juurdepääsu pakkumine sidevõrkudele;

41: lõbustus,

muusikatelevisioonikanaliga.

meelelahutus, ajaviide; raadio-

toodete koostamine, produtseerimine ja režii; filmitootmine,

ja telesaadete, filmide ja videote koostamine, tootmine, režii ja teostamine; audiovisuaalsete
-produtseerimine; haridus-, kultuuri-, muusika- ja spordiürituste, sh seminaride korraldamine

ja läbiviimine; muusikateoste ja meelelahutussaadete esitamine, sh raadio, televisiooni, kaabli, Etherneti, satelliidi kaudu ja elektroonilisel teel; raamatute,
ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodiliste trükiste publitseerimine, väljaandmine, laenutamine ja levitamine; arvutivõrkude ja ülemaailmsete sidevõrkude
kaudu interaktiivsete
teenused

kas

sidusate

arvutimängude pakkumine;

elektroonilisel

teel

või

mitte,

sh

sidusad

raadio,

mänguteenused;

televisiooni,

eelnimetatud

teleteksti

ja

muusikatelevisioonikanaliga.

(111) Regnr

55714

(151) Regkuup

26.04.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700600
07.06.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

26.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

VAN HELDE
(730)

Omanik: Haristos

OÜ

Kristiine linnaosa, Tervise tn sa, 11316 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

35: lillede jaemüügiteenused; lillede hulgimüügiteenused.

Klass 44: lilleseadete tegemine; lilleseadeteenused; floristika; lilleseadete kujundamine.

(111) Regnr

55715

(151) Regkuup

26.04.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(540)

M
201700603

lõppemise kuup

kuup

01.09.2015
26.04.2028
01.02.2018

teenuste alane teave

interneti

teel;

ükski

ja nõustamine;

eelnimetatud

kõik eelnimetatud

teenus

ei

ole

seotud

130

EESTI

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Mediabox

(511)11-2017Klass
kaudu

Anneli

Esindaja:

kõik

Broadcasting

6/2018

valge.

international Ltd.

Road,

W4 SYA

London,

GB

Kapp

38:raadio- ja teleleviteenused; heli ja kujutiste (saadete) (digitaalne) edastamine, sh raadio, televisiooni, satelliidi, kaabli, Etherneti

ja elektroonilisel teel;

nõustamine;

must,

Chiswick Park 566 Chiswick High

Building 3,
(740)

lillakaspunane,

KAUBAMÄRGILEHT

kaabeltelevisiooni edastamine; sidevõrkude teenused,

eelnimetatud

teenused

on

seotud

moe- ja iluteenustega;

televisiooni, teleteksti ja interneti teel; ükski eelnimetatud

teenus ei ole seotud

kõik

nimelt

kaabel-TV-teabeteenused;

eelnimetatud

teenused

kas

eelnimetatud teenuste alane teave

elektroonilisel

teel

või

ja

mitte, sh raadio,

muusikatelevisioonikanaliga.

Klass 41: lõbustus, meelelahutus, ajaviide; raadio- ja telesaadete, filmide ja videote koostamine, tootmine, režii ja teostamine; audiovisuaalsete
toodete koostamine,

ja läbiviimine;

produtseerimine ja režii; filmitootmine, -produtseerimine; haridus-, kultuuri-, muusika- ja spordiürituste,

meelelahutussaadete

esitamine, sh raadio, televisiooni, kaabli,

Etherneti,

satelliidi kaudu

ja

elektroonilisel

sh seminaride korraldamine

teel; raamatute,

ajalehtede,

ajakirjade ja muude perioodiliste trükiste publitseerimine, väljaandmine, laenutamine ja levitamine; arvutivõrkude ja ülemaailmsete sidevõrkude kaudu
interaktiivsete sidusate
on

seotud

arvutimängude pakkumine;

moe- ja iluteenustega;

eelnimetatud teenus ei ole seotud

55716
26.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

mänguteenused;

muusikatelevisioonikanaliga.

(111) Regnr
(210)

sidusad

201700607
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

09.06.2017
26.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Eesti
Pärnasalu

(740)

tn

Esindaja:

(511)11-2017Klass
Klass

Väikepruulijate

19, 76505

Saue

v.a

õlu; siider.

55717
26.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

EE

pruulikojatooted.

33: alkoholjoogid,

(111) Regnr
(210)

Liit

linn,

Kalev Käosaar
32:õlu ja

201700631
M

nr

(220) Taotl kuup

20.06.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

26.04.2028

(442)

Avaldam

kuup

eelnimetatud teenuste alane teave

kõik eelnimetatud teenused kas elektroonilisel teel või mitte, sh raadio,

01.02.2018

ja nõustamine;

kõik eelnimetatud teenused

televisiooni, teleteksti ja interneti teel; ükski

EESTI
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6/2018

131

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Lõuna-Eesti Talumuna OÜ

sinine, must, valge.

Peri küla, 63218 Põlva vald, Põlva maakond, EE

(740)

Aivo Arula

Esindaja:

(511)11-2017Klass

29:

munad; linnumunad ja munatooted; munavalge; munapulber; munakollane;

munaasendajad; kuivatatud

muna;

marineeritud

munad; soolatud munad; külmutatud munad; töödeldud munad; munad vedelikuna.

55718

(111) Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup

(210)

Taotl

201700650
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

27.06.2017
26.04.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

MISS MEREPIIGA
(730)

Omanik: Miss Valentine

OÜ

Hobuseraua tn 4, 51011 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

Aivo Arula

25:jalatsid;

rõivad; peakatted; laste ja täiskasvanute vabaaja-ja spordirõivad; särgid, T-särgid; aksessuaarid, nimelt rätikud, sallid,

lipsud, kindad, kedrid, randmepaelad, peapaelad, kätised, mansetid, traksid, vööd, rihmad (rõivaste juurde).
Klass

41:

haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi- ja

kultuuritegevus; hariduslike,

meelelahutuslike

ja sportlike konkursside, võistluste,

viktoriinide ja mängude korraldamine ning läbiviimine; õpitubade, seminaride, konverentside korraldamine ja läbiviimine.

(111)

55719

Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup

201700664
M

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

29.06.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

26.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

Loodusega

rütmis

(730)

Omanik: Liivimaa Lihasaaduste Wabrik OÜ

(740)

Esindaja:

Ahja alevik,
(511)11-2017Klass
peamiselt

Tööstuse tee

5,

63710 Põlva

vald,

Põlva

maakond,

EE

Aivo Arula
29: liha, lihatooted; vorst, vorstitooted, viinerid, sardellid; sink; pasteet; lihapuljongid; lihakonservid; lihaekstraktid; lihast või

lihast valmistoidud

ja poolvalmistoidud.

132

EESTI

6/2018

55720

(111) Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup
(210)

KAUBAMÄRGILEHT

201700683
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

04.07.2017

lõppemise kuup

26.04.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, punane, hall,

(730)

Omanik: AS Värska Vesi

valge.

Värska alevik, Pikk tn 41, 64001 Setomaa vald, Võru maakond, EE

(740)

Esindaja: Aivo Arula

(511)11-2017Klass

32:mineraalvesi vastavalt geograafiliste tähiste reg-nr 00001, 00006 või 00007 kaupade kirjeldustele.

55721

(111) Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup
(210)

201700500
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

08.05.2017

lõppemise kuup

26.04.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: DECOREST DISAIN OÜ
Kristiine linnaosa, Liblika tn 1, 13426 Tallinn,

(740)

Esindaja:

Harju maakond,

EE

Villu Pavelts

(511)11-2017 Klass 35: reklaam;

äritegevuse juhtimine, äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; äritegevuse juhtimise abi; müügitoetusteenused;

ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; kaubandusvahendusteenused; ehitus-, siseviimistlus- ja sisustuskaupade ning

mööbli

jae- ja hulgimüügiteenused;

ehitus-, siseviimistlus- ja sisustuskaupade ning mööbli jae- ja hulgimüügiteenused interneti vahendusel; jae- ja hulgimüügiettevõtete ärialane juhtimine;
tootmisettevõtete ärialane juhtimine; ärialased konsultatsioonid; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandusteave; äriinfo;
messide

korraldamine

müügikampaaniate
demonstreerimine;

äri ja/või reklaami

korraldamine

eesmärgil; reklaamialased konsultatsioonid; reklaami

ja läbiviimine;

müügikampaaniad

trüki- ja

ja müügireklaam

telereklaam;

teenusena;

suhtekorraldus;

reklaamipindade

või

müügi modelleerimine; reklaamikampaaniate ja

turundus,

üürimine;

turundusalased
reklaam

välisreklaam;

konsultatsioonid;
nutiseadmete,

sh

vahendusel; reklaami- ja turundusteenused mobiiliäppide vahendusel, reklaam erinevates meediakanalites, sh sotsiaalmeedias; kaubandusega,
levitamise ja transpordiga seotud

ärijuhtimisteenused ja äritegevuse administreerimise teenused; kõigi

eelnimetatud teenuste alased

kaupade
telefonide

sh kaupade

konsultatsiooni-,

nõustamis- ja informatsiooniteenused.
Klass
ja

42: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena;

-tarkvara projekteerimine ja arendus;

tööstuslikud analüüsid

ja uurimused

teenusena; arvutiriistvara

tehnilised uuringud; tehnilised projektiuuringud; uurimine ja väljaarendamine teenusena; ehitustehnoloogilise siirde

sise- ja välislahendused; sisekujundus; arhitektuurialased konsultatsioonid ja nõustamine; ehitusprojekteerimine;
ja uuringud; tarindustööd; materjalide testimine; kvaliteedikontroll; inseneriteenused; maamõõtmine; graafiline kujundus; disain;

nõustamine; arhitektuur; arhitektuursed
ehitusalased mõõtmised

tootekujundus; tööstusdisain;

ehituslikud

ekspertiisid;

eelnimetatud

teenuste

alased konsultatsiooni-,

nõustamis-ja

informatsiooniteenused.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55722

(111) Regnr

26.04.2018

(151) Regkuup
(210)

133

201700501
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

08.05.2017

lõppemise kuup

26.04.2028
02.01.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: DECOREST DISAIN OÜ
Kristiine linnaosa, Liblika tn 1, 13426 Tallinn,

(740)

Harju maakond,

EE

Esindaja: Villu Pavelts

(511)11-2017Klass

35:reklaam; äritegevuse juhtimine, äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; äritegevuse juhtimise abi; müügitoetusteenused;

ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; kaubandusvahendusteenused; ehitus-, siseviimistlus- ja sisustuskaupade ning mööbli jae- ja hulgimüügiteenused;
ehitus-, siseviimistlus- ja sisustuskaupade ning mööbli jae- ja hulgimüügiteenused interneti vahendusel; jae- ja hulgimüügiettevõtete ärialane juhtimine;
tootmisettevõtete ärialane
messide

korraldamine

müügikampaaniate
demonstreerimine;
vahendusel;
levitamise

ja/või

korraldamine

reklaami

ja

müügikampaaniad

eesmärgil;

läbiviimine;

hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade

reklaamialased

trüki- ja

ja müügireklaam

seotud

42: teaduslikud ja tehnoloogilised

nõustamine; arhitektuur; arhitektuursed
ehitusalased mõõtmised

tehnilised

turundusalased

välisreklaam;

reklaam

konsultatsioonid;

nutiseadmete,

administreerimise

teenused; kõigi eelnimetatud

sh

kaubandusega,

teenuste

alased

kaupade
telefonide

sh

kaupade

konsultatsiooni-,

sise- ja

uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara

uuringud;

tehnilised

teenusena;

ehitustehnoloogilise siirde

ja uuringud; tarindustööd; materjalide testimine; kvaliteedikontroll; inseneriteenused; maamõõtmine; graafiline kujundus; disain;

55723

Regnr

27.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

projektiuuringud; uurimine ja väljaarendamine

välislahendused; sisekujundus; arhitektuurialased konsultatsioonid ja nõustamine; ehitusprojekteerimine;

tootekujundus; tööstusdisain; ehituslikud ekspertiisid; eelnimetatud

M
201700170

nr

(220) Taotl kuup

13.02.2017

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

27.04.2028

(442)

Avaldam

02.01.2018

(540)

turundus,

üürimine;

ja teenuste ostmine); kaubandusteave; äriinfo;

müügi modelleerimine; reklaamikampaaniate ja

reklaam erinevates meediakanalites, sh sotsiaalmeedias;

ärijuhtimisteenused ja äritegevuse

-tarkvara projekteerimine ja arendus;

(210)

suhtekorraldus;

reklaamipindade

või

informatsiooniteenused.

Klass

(111)

konsultatsioonid; reklaami

telereklaam;

teenusena;

reklaami- ja turundusteenused mobiiliäppide vahendusel,
ja transpordiga

nõustamis- ja

ja

juhtimine; ärialased konsultatsioonid;

äri

kuup

teenuste alased

konsultatsiooni-, nõustamis-ja informatsiooniteenused.

134

EESTI

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik:

Ühistu

Vastse-Kuuste
(740)

6/2018

kuldne.

Eesti Lihatööstus

alevik, Tööstuse,

63601 Põlva

Põlva

vald,

maakond,

EE

Villu Pavelts

Esindaja:

(511)11-2017Klass

valge,

KAUBAMÄRGILEHT

29:liha; 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;
puljongid; puljongivalmistusained; puljongikontsentraadid; sealiha; hakkliha; suitsuliha; lihatarrendid; süldid; grill-lihad ja -ribid; šašlõkid; kotletid; pihvid,
lihapallid; kroketid;

šnitslid;

vorstid,

sh

vorstitooted,

viinerid,

sardellid,

sink ja

verivorstid; pasteet,

kalakonservid; kalatoidud; valmistoidud, mis põhiliselt koosnevad lihast või lihatoodetest,

jogurti baasil

valmistatud

sh külmutatuna;

sh

maksapasteet;

rasvased

võileivakatted;

hapukoore baasil valmistatud dipikastmed;

dipikastmed.

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; lihakastmed; salatikastmed; tomatikastmed;

ravioolid, pelmeenid; pasta (makarontooted); võileivad; pitsad; glasuur singile; ketšup (kaste); marinaadid; pastakastmed; pesto (kaste); sojakaste;
majonees; dipikastmed (maitsekastmed); majoneesipõhised dipikastmed; pirukad, lihapirukad; takod; tortiljad; jahul või teraviljasaadustel baseeruvad
toiduvalmistamispulbrid ja -segud.
35:

Klass

reklaam;

äritegevuse

juhtimine;

äritegevuse

administreerimine;

ärinõustamine

kontoriteenused;

müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele),
hulgimüügiteenused; jae- ja hulgimüügiteenused interneti vahendusel; jae- ja/või hulgimüügiga tegelevate ettevõtete ning
juhtimine; kaupade

elektrooniline

pakkumine kaupade

ja

teenuste

vahendusel;

pakkumine internetikaubamajade

kaupade

lihatoodete

jae- ja

tootmisettevõtete ärialane

internetis; veebipõhise

müügikeskkonna

ostjatele ning müüjatele; turundus; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil, müügikampaaniad teenustena;

eksport-import; äri-, majandus- ja kaubandusinfo; kaubandusliku teabe pakkumine
äri-ja reklaaminfo pakkumine (kolmandatele isikutele) interneti vahendusel;

erinevate meediakanalite

üürimine; välisreklaam; reklaam nutiseadmete, sh telefonide vahendusel; reklaamish sotsiaalmeedias; reklaamtekstide

kirjutamine ja

avaldamine

ja

vahendusel;

meediaprojektide ärialane

internetireklaam, reklaammaterjalide levitamine; reklaamipindade

juhtimine;

meediakanalites,

demonstreerimine

-konsultatsioonid;

ja

sh

turundusteenused

reklaam erinevates

(mobiili)äppide vahendusel;

erinevates meediakanalites;

kõigi eespool

nimetatud

teenustega seotud

info-ja konsultatsiooniteenused.
Klass
eespool

40:

loomsete jäätmete hävitamine; tapamajateenused;

nimetatud teenustega seotud

info-ja

201700414
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

lihatoodete külmutamine,

30.04.2018

(151) Regkuup
Taotl

sh

55724

(111) Regnr
(210)

toiduainte,

konsultatsiooniteenused.

Kehtivuse

19.04.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

30.04.2028
02.01.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: YURISET

valge,
OÜ

punane, roheline.

Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 22, 13623 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus.

EE

konservimine ja

suitsutamine; kõigi

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018
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55725

(111) Regnr

30.04.2018

(151) Regkuup
(210)

201600905
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

12.10.2016
30.04.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Joel-Fredi

Jõgise

Timuti tn 28-1, 50115 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(511)10-2016Klass

7: tööpingid; mootorid ja jõuseadmed (v.a maismaasõidukitele); sidurdus-, haake-ja jõuülekandeseadmed

(v.a maismaasõidukitele);

põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad); munahaudeaparaadid; müügiautomaadid; teisaldatavad pöördaurupressid kangastele; adrad; adraterad; ajamiketid, v.a
maismaasõidukite; ajamirihmad mootoritele; akvaariumide õhutuspumbad; alalisvoolugeneraatorite rihmad; alused masinatele; amortisaatorikolvid,
varbkolvid

automaatjaotusseadmed;
deaeraatorid;

automaatmanipulaatorid;

derrikkraanad,

eelsoojendusküünlad;
elevaatorid

käsitrellid;

fotoladurid;

valmistamise masinad;
haamrid

viljaniidukid;

bituumenivalmistusmasinad,

bituumenimasinad;

elektrimootorid,

maismaasõidukite; elektri vasarad; keemiatööstuses

v.a

(liftid); elevaatoriseadmed; eskalaatorid; etikettimismasinad; filtreerimisseadmed, filtreerseadmed;
freespingid;

gaasistusseadmed; gaaslõikepõletid;

maismaasõidukite;

(masinad);

joogivee-

buldooserid;

desintegraatorid, sõrmikveskid; drenaažikraanid, drenaažiklapid; drenaažiseadmed; diiselmootorite
ekskavaatorid;
elekterkeevitusaparaadid; elektrigeneraatorid; elektrilised
kaarkeevitusaparaadid; elektrilised

ejektorid;

fotoladumismasinad,

vasarad;

betoonisegistid

aurukatlagarnituurid;

aurumootorid; auruteerullid; auruventiilid; automaatankrud (merendus);

laadimiskraanad;

elektrilised

kaarlahenduslõikurid;

masinad;

aurukatelde suitsulõõrid; aurukatlad;

(masinaosad); atsetüleenipuhastusaparaadid, -seadmed; auru-ja/või õliseparaatorid;

aurukatlamasinad (masinaosad); aurukondensaatorid (masinaosad); aurumasinad;

gaasijooteaparaadid;

galvaniseerimisaparaadid,

gaasijootepõletid;

galvaanimisaparaadid;

gaasijootetõlvikud;

kasutatavad
filtrid

gaasikeevitusaparaadid;

galvanoplastikaseadmed;

hakklihamasinad;

(masinaosad);

harjad;

heinapakkeseadmed,

harjad

hammaslatt-tungrauad,
valmistamise

heinapallide

hasplid;

seadmed,

hasplid,

poolid

hammasrattad,

v.a

heinakaarutid;

heinaniidukid,

heitgaasipuhastusseadised

mootoritele;

(masinaosad);

heinapallimismasinad;

gaseerjookide

mehaanilised haamrid,

hammasülekanded,

ajamhammasratastungrauad;

mehaanilised

(masinaosad);

gaasileeklambid;

galvanotehnikaseadmed;

generaatorid; generaatoriharjad; graveerimismasinad, graveermasinad; gudronaatorid, gudroonimismasinad;

elektrilised

elektromehaanilised

(masina- või mootoriosad);

heitveepulverisaatorid; hekseldid, hekslimasinad; tööstuslikud hermetiseerimismasinad, hermetiseermasinad; hoidikud tööpinkidele; hõljukimootorid;
höövelmasinad; hüdraulilised ukseavajad ja -sulgurid (masinaosad); hüdromasinad ja hüdromootorid; hüdrosidurid, v.a maismaasõidukite; tööstuslikud
isemäärivad

imimasinad,

imurid;

elektrilised

poleerimise

elektrilised

joogiveeregulaatorid;

laagrid; isereguleerivad

seadmed;

jalgrattadünamod;

jootekolvid,

kütusepumbad;

jahuveskimasinad; jahvatus seadmed;

jalgrattakoostemasinad;

jootetõlvikud; jootelambid;

maismaasõidukite;

masinatele

juhttrossid

kaevandu sekstraktorid, -ekstraheeraparaadid;

jalatsiliistud (masinaosad);

elektromehaanilised

jaotusmehhanismid;
või

jalatsite

joogivalmistusmasinad;

mootoritele; jäätmepeenestid,

jäätmepressid;

kae vandus vedukid;

kaevandusmasinad; kaevanduspuurid;

jõuülekandemehhanismid,

v.a

kaevemasinad; kalandrid;

kalibreerimispingid, kalibreerpingid; kangastelgede võllid, teljed; kangastelgede ülekandeseadmed, ajamid; kangastelgede,

kangaspuude poolid; kangasteljed, kangaspuud;
karptihendid

katmikud

(masinaosad);

(trükipressi

keevitusaparaadid; keevitusmasinate

osad);

kolvid

(masina- või

(masina- või

katted,

kaitsmed,

klaasilõiketeemandid

mootoriosad);

kolvid

konveierid

konserviavajad; kontsavalmistusmasinad;
kraanid

filtrimismasinate

kassetid,

kapotid

(masinaosad);

(masinaosad);

mootoritele;

keermelõikurid

käärid;

kõnniteed

kõlutustamismasinad;

külmutusseadmete

köögiviljariivimismasinad;

etteandurid

kleeplindi

kompressorid

kraasmasinate

kraasmasinad;

kudumismasinate
kudumismasinate
libistid;
kelgud;
kuumstantsimispingid, kuumstantspingid; käiakivid (masinaosad); käigukastid,

köögimasinad;

kardinaliigutusseadmed;
katlatorud

toiteaparaadid;

elektrilised

(masinad);

(masinad); kohviveskid,

v.a

elektrilised

kondensatsiooniseadmed;

(masinad);

(masinad); konveierilindid; koorelahutid; koorimismasinad, koorlid; kopad; korvpressid; kraanad;

mootoriosad); kraasimismasinad,

elektrilised

keermelõikepingid;

klaasitöötlusmasinad;

kolvirõngad;

kudumismasinate

käsitsi käitatavad;

katlamootorite

padrunid; katalüüskonverterid;

elektroodid; masinate ja mootorite kepsud; kered (masinaosad); ketrusmasinad; kettsaed; masinate ja mootorite

kiirusregulaatorid; kivitöötlusmasinad;
käsiveskid;

olmelised elektrikannmikserid; karburaatorite toiturid; karburaatorid; elektrilised

filtreerimismasinate,

(masinaosad);

kraasid

nihutid;
v.a

(kraasmasina osad);

kultivaatorid

kraavisahad;

kudumismasinad;

(masinad);

maismaasõidukite; kärnid

kuullaagrid;
kuullaagrirõngad;
(mehaanilised tööpingid); käsitööriistad, v.a
elektrilised

(liikurteed); kõrgsurvepesurid; kõrgtrükimasinad; kõrgtrükipressid;

kompressorid;

külvimasinad;

hooldusjaamade

kütusepumbad;

laadimisplatvormid;

laadimisseadmed; laagrid (masinaosad); ladumismasinad (trükindus); elektrilised lambakäärid; lehtmetallitrükimasinad; leivalõikurid; lennukimootorid;
lennumasinate,

lennuaparaatide mootorid; liftid, v.a suusaliftid; liftirihmad; liftiseadmed; lihvimisseadmed; liigendid (mootoriosad); liikurtrepid
liimipüstolid; liimvärvimismasinad; lintkonveierid; loomade karvalõikamismasinad, karvalõikurid; loomapügamismasinad;

(eskalaatorid); elektrilised

loputusmasinad; lubivärvimismasinad;
lõõtsad,

õhupuhurid

(masinad);

lubrikaatorid

lüpsimasinate

(masinaosad); lumesahad; lõikemasinad, lõikurid;
nisakannud;

lüpsiseadmed;

lõiketerahoidikud
olmelised

maagitöötlusmasinad;

(masinaosad);

lõikurid

(masinad);

masinakatelde

elektrimahlapressid;

katlakivikogurid; masinarattad; masinarihmad; masinate antifriktsioonlaagrid; masinate antifriktsioonliuad; masinate hammasajamid; masinate hoorattad;
masinate ja mootorite hüdraulilised juhtimisseadmed; masinate ja mootorite pneumaatilised juhtimisseadmed; masinate ja mootorite karterid; masinate

juhikud;

masinate

pneumaatilised

jõuülekanded, transmissioonid;
mehaanilise

mastiksipüstolid;

kariloomasööturid;

meiereimasinad;

masinate

töötlemise

metallitõmbepingid;

masinate lauad; kontrollseadmed masinatele või

laagritoendid;

seadmed;

masintöötlemisseadmed;
mikserid

metallitöötluspingid;

mehaanilised

(masinad);

tööpingid,

mootoritele; masinateljed;
mehhaniseeritud

töömasinad;

mineraalveevalmistusmasinad;

mootorid,

v.a

maismaasõidukite; mootorisummutid; mootorite heitetorustik; mootorite jahutusradiaatorid; mootorite kütuseökonomaiserid; mootorite silindrid; mootorite
summutid; mootorite ventilaatorid; mootorite ventilaatoririhmad; mootorite õhkjahutusfiltrid; lõõtsad, õhupuhurid (masinad);
motoriseeritud
muruniidukid

kultivaatorid;
(masinad);

nahahööveldusmasinad;
nõelemasinad;
elektrilised

neetimismasinad;

parketivahatamis-poleerimismasinad;

müntkäitatavad

elektrilised

nöörimasinad;

paberivalmistusmasinad; padrunid

määrdekarbid,

niidukiterad; noad
purustid

köögis

määrdetoosid

(masinaosad);
kasutamiseks;

(masinaosad);

elektrilised

paadimootorid;

(masinaosad);

tööstuslikud

v.a

sõidukite;

hõõrdkatted,

pidurite

v.a

sõidukite;

pihustid

mootoritele;

v.a

munainkubaatorid;

määrderõngad

(masinaosad);

lõikurid; nukkvõllid, väntvõllid;

paberietteandeseadmed

painutusmasinad; paisupaagid (masinaosad);
peenestusmasinad, peenestid; peitlid masinatele;

pesemisaparaadid, pesemisautomaadid; pesukalandrid; pesumasinad; pesurullid; piduriklotsid,

pidurisegmendid,

noad,

jalgkäivitid;

mootorrataste

mulgustid (masinad); mulgustusmasinate augurauad; mullatöömasinad;

mutrikeermelõikepingid (masinad); mättalõikurid;
nahatöötlusmasinad;

nõudepesumasinad;

paberimasinad,

(masinad);

mudakogurid

(trükindus);

pakkemasinad, pakkimismasinad;
peittihendliigendid (mootoriosad);

sõidukite; piduriplokid,

pihustusmasinad;

pipraveskid,

v.a

v.a

sõidukitele;
käsiveskid;

pitsikudumismasinad; plastide töötlemise masinad; elektrilised plastipakkeseadmed; plokid; plokid, rihmarattad (masinaosad); plokivinnade liiterihmad;
ukseavajad

prahitihendusmasinad;

pudelipesumasinad;
puhurid;

puhurid

ja

-sulgurid

pneumaatilised

prahipeenestid;

(masinaosad);

pressfiltrid;

elektrilised

pressid

pudelisulgemismasinad; pudelivillimismasinad;
gaaside

kokkusurumiseks,

väljaimemiseks

poleerimismasinad,

(tööstusmasinad);

ja

elektrilised

poleerimisseadmed;

pudeldusmasinad;

puhastusmasinad ja -aparaadid;

transpordiks;

puhurid

teravilja

potikedrad;

pudelikaanetusmasinad;
auru

jõul

kokkusurumiseks,

prahihävitid

(masinad);

pudelikorkimismasinad;

töötavad

imemiseks

puhastusseadmed;
ja

transpordiks;
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puistepunkrid; pulverisaatorid (masinad); pumbad (masina- või mootoriosad); pumbad (masinad); pumbamembraanid;

purustusmasinad, purustid; puuride lõiketerad (masinaosad); ujuvad ja ujumatud puurimistaglased; puuripadrunid (masinaosad); puuripead (masinaosad);
puurmasinad;

põlled

(masinaosad);

põllumajanduselevaatorid;

põllutöömasinad;

põllutööriistad,

käsi-tööriistad; pöördklapid, käänisklapid
-aparaadid; raamketrusmasinad;

v.a

(masinaosad); pügamismasinad; püstolid (lõhkeainetel põhinevad tööriistad); tööstuslikud raamatuköitmismasinad ja
rammid

(masinad);

regulaatorid

rohimismasinad;
(masinaosad);

elektrilised

saepukid(masinaosad);
sidurid

ratineerimismasinad,
rehitsusmasina

rehepeksumasinad;

ropsimasinad;

sepistusvasarad;
silindrid;

rasvaärastusseadmed;

(masinaosad);

ropsimasinad;

mootorite

v.a

raudtee-ehitusmasinad;

rehitsusmasinad;

rotatsioontrükimasinad;

satineerimismasinad,

(masinaosad); sidurid,

silindrikolvid;

ratineermasinad;

piid;

satineermasinad;

reaktiivmootorid,

reketinöörimismasinad;

segumasinad;

segurid,

silumispressid;

supordid

(masinaosad);

segistid;

kütusemuundurid;

sisepõlemismootorite

(masinad);
saelehed

(masinad);

sepalõõtsad;

separaatorid;

mootorite

starterid; stereotüübimasinad;

tööstuslikud

supordipõlled;

surutrükimasinad,

sorteermasinad; staatorid

suhkrumasinad; sulgeklapid, ventiilid

suhkruvalmistusmasinad,

gofreerimispressid,

masinate

süüteküünlad;

sisepõlemismootorite

sisepõlemismootorite süüteseadmed; soojendus seadmete pumbad; soojusvahetid (masinaosad); soonimismasinad;
(masinaosad);

robotid

maismaasõidukite; tööstuslikud sigaretivalmistusmasinad, sigaretimasinad; sildkraanad;

silindripead;

(masinaosad); stantsimispingid, stantspingid;

saed

rull-laagrid; rööpmepaigaldusmasinad;

kalandrid;

maismaasõidukite;

v.a

rihmterituspingid;

gofreerpressid;

suruõhuhaamrid,

pneumohaamrid;

suruõhumasinad,

pneumomasinad; suruõhumootorid, pneumomootorid; suruõhupumbad, pneumopumbad; suruõhutransportöörid, pneumaatilised
transportöörid, pneumotransportöörid; survealaldid, survereduktorid (masinaosad); surveklapid (masinaosad); surveregulaatorid (masinaosad); sõelad;
sõelumismasinad; sõelumisseadmed, sõelurid; sõelurid (masinad või masinaosad); sõidukipesulate seadmed; sõtkumismasinad; söödapressid; süsiharjad,

grafiitharjad (elekter); süstikud (masinaosad); süütemagneetod;
tembeldusmasinad;

teppmasinad,

brošeerimismasinad,

tapimasinad; tee-ehitusmasinad; teerullid; tekstiilitööstuse masinad; telad (masinaosad);

brošeermasinad;

teraviljakombainid; rehepeksumasinad; teraviljalüdimismasinad;
tihendustambid

elektromehaanilised

tolmu

puhastuseks;
tolmuimejad;

tikkemasinate

(masinad);

toidutöötlusmasinad;

imemise

seadmed

tolmuimejakotid;

brodeertrumlid;

pneumaatilised

kronsteinid

toendid,

toiduvalmistusmasinad;

puhastuseks;

toiturid,

(masinaosad);

terasesulatuskonverterid;

toidutaina

dosaatorid

parfüümi

valmistamise

(masinaosad);

desovahendite

ja

tolmu

elektrilised

masinad;

eemaldamise

seadmestik

levitamiseks; tolmuimejate

treipeitlid, treiterad (mehaanilised

pneumotorukonveierid;

teraterituspingid;

teritusmasinad; termilised piigid, termopiigid (masinad);

(masinaosad);

etteandurid,

lisaseadmed

tolmuimejate

torukonveierid,

labad

terad,

terituskettad (masinaosad);

tööpingid);

voolikud;

triikmasinad,

triikrauad; trikotaažimasinad; trimmerid; trumlid (masinaosad); mittesoojendatavad trummelkuivatid; trükimasinad; trükimatriitsid; trükimatriitsikastid,

-karbid

(trükindus);

tuularid;

trüki vormid; tsentraaltolmuimejaseadmestik; tsentrifugaalpumbad; tsentrifugaal veskid; tsentrifuugid

trükipressid; trükisilindrid;

(masinad); tubakatöötlusmasinad;

tuhasõelurid

(masinad); tungrauad (masinad); turbiinid,

tuulutusseadmed, ventilaatorid

tuulegeneraatorid;

maismaasõidukite; turbokompressorid;

v.a

imemiseks

teravilja kokkusurumiseks,

ja transpordiks;

iseliikuvad

tuulamismasinad,

tänavapuhastusmasinad;

tõsteseadmed; tõstukid, kaubaliftid; tõstukiketid (masinaosad); tõstukirihmad; tööriistad (masinaosad); elektrilised ukseavajad; elektrilised uksesulgurid;

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;

valtsid,

valtspinkide

vedrud

varujõugeneraatorid;

valtsrullid;

veinipressid; veoautotõstukid; veomootorid,
(masinad);

gaseerimise

vee

matriitsid

valuvormid,

aparaadid,

gaseerveeaparaadid;

maismaasõidukite; olmelised veskid,

v.a

vihusidumismasinad; viimistlusmasinad;

mehaanilised

valumasinad;

valtspingid,

(masinaosad);

viljaniidukid-vihusidujad;

v.a

varreeraldusseadmed,

(masinaosad);

vee-eraldid; veesoojendid

varre-eraldid;

(masinaosad);

veeturbiinid;

käsiveskid; veskid(masinad); veskikivid; tööstuslikud vibraatorid

viljapeksumasinad; villimisseadmed; vinnad; vintsid; vokid;

voolikute

hasplid; vormimismasinad; vormivalumasinad, valuvormimasinad; vorstimasinad; vulkaniseerimisaparaadid, vulkaniseeraparaadid;
trükimasinate

(masinaosad);

värviaparaadid;

värvimisaparaadid;

värvipüstolid värvimiseks; värvimisseadmed;

võikirnud;

värvipüstolid;

vändad

võimasinad;

võllikaela-tapipuksid (masinaosad); võllitapid, võllikaelad (masinaosad); võrgutõmbamismasinad, võrgutõmbemasinad (kalandus); äkked; ääristusmasinad;
koormateisalduse

õgvendusmasinad;

tuulutusseadmed

õhutusseadmed,

õhuimurid

õhkpadiseadmed;

(masinad);

õlelõikurite,

aparaadid; õllepruulimismasinad; õllepumbad; õmblusmasinad;
maismaasõidukite;

ülekandemehhanismid,

väljaimemise
terad;

seadmed);

õlelõikurid;

õmblusmasinate

maismaasõidukite;

v.a

(õhu

hekslimasinate

õhukondensaatorid;

jalgajamid; ülekanded,

ülekandevõllid,

v.a

õhupumbad

garaažidele;

õlle

suruvillimise

õlipuhastusmasinad; õlituspumbad;
maismaasõidukitele;

v.a

ülekandevõllide

maismaasõidukite;

ülekandeketid,

v.a

ülekuumendid;

laagrid;

ülelaadimi skompres sorid.
Klass

35:

kontoriteenused;

kolmandatele isikutele; andmetöötlus
dokumentide

esinevate

paljundamine;

tellimise

ajalehtede

arvuti abil;

artistide

hinnavõrdlusteenused; hotellide ärialane juhtimine;
kontorimasinate ja

-sisseseadete rentimine,

kaunistamine,

dekoreerimine;

allhanketeenused

teenusena;

arvete esitamine; info

äritegevuse
info

juhtimine;

(ärialane

abi);

arvutifailides

andmeotsing

arvuti andmebaasidesse; bilansi, arvete seisu koostamine;

kogumine

rentimine,

fotokoopiamasinate

süstematiseerimine arvuti andmebaasides;

üürimine;

fotokopeerimisteenused;

kiirkiri, stenograafia; kirjutusmasinal kirjutamine;

üürimine; majandusprognoosid; maksudokumentatsiooni koostamine; müügiautomaatide üürimine, rentimine,

ostutellimuste töötlemine;

laenutus; omahinnaanalüüsid;

organiseerimine

arvepidamine;

pressiülevaateteenused;

palgalehtede koostamine; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; poeakende (vaateakende)
testimine

psühholoogiline

valikuks;

personali

rahvastikuküsitlused;

raamatupidamine;

sekretäriteenused; sponsorite otsimine; spordiinimeste äritegevuse juhtimine; statistika koostamine; suhtekorraldus; teiste omanike kaupade ja

teenuste

litsentsimise korraldamine ärieesmärgil; tekstitöötlus; telefonivastamisteenused kättesaamatute abonentide puhul; telekommunikatsiooniteenuste tellimuste

ekspertiisid;

transkriptsioon (kontoriteenused); turu-uuringud; tööhõivekontorid; tööjõu värbamine; äri auditeerimine;
päringud; ärialased uuringud; äritegevuse hindamine; äritegevuse siirdeteenused; äriuuringud.

sõnumite

korraldamine;

äri

efektiivsuse

ärialased küsitlused,

Klass 38: side; digitaalsete failide edastus; elektronpost; elektroonilise teadetetahvli teenused
faksiaparaatide rent; faksimine; globaalsesse arvutivõrku ühenduse pakkumine

häälsõnumiteenused; info- ja

kuvaedastus arvuti

üürimine, rentimine, laenutus;
võrkude kaudu;

sideinfo;

abil; infoedastus;

infoedastusseadmete üürimine, laenutus;

kaabeltelevisioonisaadete edastamine, kaabellevi;

juurdepääsu pakkumine andmebaasidele;

on-line-õnnitluskaartide

(BBS-teenused)

edastus; raadiolevi, raadiosaadete

summeriväljakutseteenused (raadio-, telefoni- või

telekommunikatsiooniteenused;

globaalsetesse arvutivõrkudesse juurdepääsu pakkumine;

teenusena;

interneti

jututubade

teenuse

pakkumine;

kompuuterside, arvutiside; konverentssideteenused;
edastamine;

satelliitülekanded,

muud elektronsidekanalid);

satelliitside,

side mobiiltelefonide

side

modemite

kiudoptiliste

vahendusel; telefonide

üürimine, rentimine, laenutus; telefoniteenused; telefonside; telegraafiteenused; telegraafside; telegrammide edastamine; telekommunikatsiooni valdkonnas
osutatavad

marsruutimis- ja

hargnemisteenused:

telekommunikatsioonikanalite

pakkumine telepoe

teenuste

jaoks;

telekommunikatsiooniseadmete

üürimine, rentimine, laenutus; teleksiteenused; telesaadete edastamine, telelevi; traadita levi; uudisteagentuurid; videokonverentsiteenused; juurdepääsuaja
rentimine ülemaailmsetele

arvutivõrkudele.

Klass 41: sporditegevus; aedkoolid, spordiüritustel aja mõõtmise teenus; ballide, tantsupidude korraldamine; diskori teenused; diskoteenused;
dubleerimine,

dublaaž

allalaaditavad;

esinemised

etenduste lavastamine,

läbiviimine;

(helifilmid);

produtseerimine;

fotograafia;

korraldamine;

kinonäitamine;

filmide

fotoreporteri teenused;

helisalvestiste

kalligraafiateenused;

elektronraamatute

ja

-ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektron väljaannete pakkumine arvutivõrgus,

elavettekandena; esinemiste korraldamine

üürimine, laenutus;

karaoketeenused;

klubiteenused

üürimine, laenutus; filmiprojektorite ja nende lisavarustuse üürimine,
golfi

võimaluste

mängimise

helitehnikaseadmete

kasiinoteenuste

(meelelahutus);

kohtade

pakkumine

v.a

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

üürimine, rentimine,

(hasartmängud);

broneerimine

etendustele;

meelelahutusvõistluste

laenutus;

iludusvõistluste

kasvatusteenused;

elektrooniline

kehaline

laenutus; fitnessitreeningute

korraldamine;

hasartmängude

korraldamine;

internaatkoolid;

kasvatus;

kinofilmide

kompaktkirjastamine; kongresside

laenutamine;

korraldamine

ja

läbiviimine; kontsertide korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; kunstnikele modelliks olemine; kutsenõustamine (haridusvõi koolitusnõuanded);

küljendusteenused,

v.a

loomade dresseerimine; loteriide korraldamine;
muuseumiruumide

ja

-vahendite

reklaame puudutavad;

pakkumine (esitlused, näitused);

mänguteenused

arvutivõrgus;

(meelelahutus);

piletimüügiteenused

mängu varustuse

raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated,

laenuraamatukogud;

lavadekoratsioonide

lõbustuspargid; meelelahutajateenused; meelelahutusteave,
laenutus;

(meelelahutus);

muusika

komponeerimise teenused;

orkestriteenused;

puhkelaagriteenused

personaaltreeneri
(meelelahutus);

-info;

muusika

teenused

puhketeave,

üürimine, laenutus; loomaaiateenused;
moesõude korraldamine (meelelahutus);

produtseerimine; mänguasjade laenutus;

(fitnessitreening);
-info;

puhke-,

pidude

ajaviitealade

raadiomeelelahutus; raadioprogrammide lavastamine; raadiote ja telerite üürimine, laenutus;

raamatute

korraldamine

pakkumine;
kirjastamine,

avaldamine; religioosne õpetus; rändraamatukoguteenused; spordilaagriteenused; sportimisvõimaluste pakkumine; spordivarustuse üürimine, laenutus,

v.a
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sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine; staadionite üürimine, laenutus; stsenaristi teenused; subtiitrimine; sukelseadmete, -seadiste,
sukeldusvahendite üürimine,

laenutus; suulise tõlkimise teenused; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;

taasestavate

videokaamerate üürimine,

rentimine, laenutus; teatrietendused (lavastused); teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus; tekstide,

kirjutamine; tekstide,
mänguautomaatide
videofilmide

v.a

reklaamtekstide

saalide

üürimine,

teenused;

laenutus;

publitseerimine; tenniseväljakute üürimine, rentimine;

treenimine;

videokaamerate

tsirkused;
üürimine,

tõlkimine;
rentimine,

viipekeele
laenutus;

tõlkimine;

55726
02.05.2018

(151) Regkuup

(210)

201700667
M

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

30.06.2017

kuup
lõppemise kuup

02.05.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, punane,

(730)

Omanik: ECOTRADE
Kesklinna

(511)11-2017Klass

linnaosa,

02.05.2018

201501130
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

09.11.2015
02.05.2028
01.06.2016

(540)

(591)

10143

55727

(151) Regkuup
Taotl

19-82,

Tallinn, Harju maakond,

30: ravioolid, pelmeenid; pelmeenid (lihaga täidetud taignataskud).

(111) Regnr
(210)

valge.

OÜ

Rävala pst

Värvide loetelu: rohekassinine.

uudistereporterite

videomagnetofonide

laenutus; võimlemisõpetus, -juhendamine; ööklubid (meelelahutus).

(111) Regnr

terviseklubiteenused

EE

üürimine,

(tervise- ja

teenused;
laenutus;

v.a

reklaamtekstide

jõusaalitreeningud);

varieteed,

revüüteatrid;

videosalvestiste

üürimine,

138

(730)

EESTI

Omanik:

23:

6/2018

Siimu

Eigo

Kesklinna linnaosa, Asula tn 12-18, 11312 Tallinn,

(511)10-2015Klass

KAUBAMÄRGILEHT

villane

lõng ja

Harju maakond,

EE

niit.

Klass 24: jäme villane riie, kangas; villane riie, kangas; padjapüürid.
Klass 25: kindad (rõivad); labakindad, käpikud; suusakindad; kampsunid; rõivad; kudumid (rõivad); jalatsid.

(111)

55728

Regnr

02.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

kuup

Taotl

M
201700196
21.02.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
(442)

Avaldam

02.05.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: pruun,

(730)

Omanik: JÜRI

kollane, valge, tumesinine,
HARUTŠI

Tuule, 63419 Valgjärve vald, Põlva maakond,
Sheriff Holding OÜ

must.

EE

Sõmeru alevik, Puiestee tn 9-2, 44201 Rakvere vald, Lääne-Viru maakond, EE

(511)11-2017Klass
eelisklientide
külalistele

baariteenused;

pubiteenused;

hotelli- ja

ajutise majutuse
motelliteenused;

pakkumine

puhkekorterites;

ajutise

majutuse pakkumine

puhkekodudes;

hotelli- ja motelliteenuste

pakkumine; hotellimajutus; külalismajateenused;
ajutise majutuse pakkumine; laagriplatsiteenused; pansionaaditeenused; pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine, ettetellimine;

puhkemajutus;
(catering);

43:

hotelliteenused; hosteliteenused;

puhkemajutuse

rentimine;

kaasavõetava kiirtoidu

äritoitlustusteenused;

pakkumise teenused;

einete

kohe söömiseks

pakkumine

ette

kodututele

või

vähekindlustatutele;

nähtud toidu kohaletoomise

hotellide

toitlustusteenused

teenused; kontoritele kohvi pakkumise teenused

(jookide pakkumine); koosolekuruumides söögi ja joogi pakkumisega seotud toitlustusteenused; kostitussviitide toitlustusteenused; messi- ja
näituseruumides
söögi ja joogi pakkumisega seotud toitlustusteenused; näituseruumides söögi ja joogi pakkumisega seotud toitlustusteenused;
puudustkannatavate inimeste toitlustamine heategevuslikul otstarbel; sõidukitest osutatavad toitlustusteenused; sünnipäevapidudele toitlustuse
korraldamine; toidu ja joogi pakkumisega seotud nõustamine; toidu ja jookide pakkumine institutsioonidele; toidu ja jookide pakkumine kokteilipidudel;
toidu ja jookide pakkumine bankettidel; toidu pakkumine
toitlustamine

kiirtoidukohvikutes;

toitlustusteenused
toitlustusteenused

ettevõtete

konverentsikeskustes;

puudustkannatavatele isikutele (heategevusteenused); toiduretseptidega seotud nõustamine;

toitlustusteenused

teenused;

toitlustusteenuse

(catering);

toitlustusteenused

sööklates;

turistirestoranide

vanadekodudes;

toitlustusteenindus

haiglates;

koolides;

välitoitlustusteenused;

pakkumine

toitlustusteenused

toitlustusteenused

klaasnõude

laenutus;

heategevuslikul

haridusasutustes;

seoses

Euroopa

klaasnõude

toitude

rentimine;

otstarbel;

toitlustusteenused;

toitlustusteenused

pakkumisega;

köögi

tööpindade

hooldekodudes;
toitlustusteenused
rentimine

valmistamiseks kohe tarbimiseks; köögivalamute laenutus; söögiriistade laenutus; soojendusnõude rentimine; toitlustusvahendite rentimine.

(111) Regnr

55729

(151) Regkuup

02.05.2018

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201700307
M

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup
lõppemise kuup

kuup

21.03.2017
02.05.2028
02.01.2018

toidu

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

6/2018

139

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Balti Veski AS
Jüri

29:

hapukooreasendaja;

punane.

Mõisa tn 7, 75301 Rae

alevik,

(511)11-2017Klass

sinine,

atsidofiilpiim;

hapupiim;

aedviljapõhised

eelroad;

(piprakonserv);

aloe

jahutatud

aedviljapõhised

vald, Harju maakond,

Cancoillotte'i

juust;

piimamagustoidud;
lihaasendajad;

Cheddari

jogurt;

äädikakurgid,

fermenteeritud

kornišonid;

piim; ghee; hallitusjuust; hapukoor;

aedviljakonservid;

aedviljakonservid,

agar-agarist tehtud tarretise kuivatatud
antipasto-salatid; artišokipasta; baklažaani-parmesani

aedviljapõhised

preparaadid inimotstarbeks; anšoovisepasta;

vera

EE

juust; dipikastmed;

tükid

suupisted;

-hoiused;

(kanten);

ajvar

banaanikrõpsud;

vorm;

banaanilaastud.

30:

Klass

hommikusöögiks

mõeldud

teraviljatooted;

kaerahelbepuder;

kiirpuder;

kiudaineid

sisaldavad

kuumad

hommikusöögihelbed;

teraviljatoidud hommikusöögiks; maisihelbed; maisijahu; maisitang; meega maitsestatud hommikusöögihelbed; mett sisaldavad hommikusöögihelbed;
müsli; müsli, mis sisaldab peamiselt teravilju; müslimagustoidud; pudrukaer; punase oa puder (patjuk); puuvilja- ja kiudainesegusid sisaldavad
hommikusöögihelbed;
teraviljahelveste ja

sisaldavad

puuvilju

kuivatatud

riisist

hommikusöögihelbed;

valmistatud

hommikusöögihelbed;

teraviljahelbed

hommikusöögiks;
sisaldavad

puuviljade segud toiduks; valmisteraviljatoidud; aasiapärased munarullid; aedviljapirukad; aedvilju

pirukad;

banaanisõõrikud; baozi (täidisega kuklid); bibimbap (köögiviljade ja veiselihaga segatud riis); brioche'd (prantsuse nupsusaiad); burritod; calzone (itaalia

pitsapirukas); chalupa'd (rasvas praetud erinevate katetega mehhiko maisitortiljad); chimichanga'd (lihatäidisega mehhiko nisutortiljad); chow mein
(nuudliroad); eelküpsetatud pitsapõhjad; empanada'd (Ladina-Ameerika või Lõuna-Euroopa päritoluga täidetud pirukad); enchilada'd (täidetud tortiljad
tšillikastmes); äädikas;

achar

maitseained makaronitoitudele;

pachranga (marineeritud puuviljad); aedviljal põhinevad

tsuyu (jaapanipärane puljongipõhi);

angeelika (kikkaputk); aniis;

dashi-

essentsid toiduvalmistamiseks (v.a eeterlikud õlid); glasuur singile; hakitud küüslauk; hakitud küüslauk (maitseaine);

hautiste kuivad maitseainesegud; hautiste maitseainesegud; homaarist valmistatud maitseained; ingver (maitseaine); ingver (maitseainepulber); alkoholiga

šokolaad; apelsinipõhised maiustused; beseed; beseemagustoit;
läätsejahust

õhulised vahvlid India

sisaldavad

jäätist

külmutatud

maiustused;

kaetud

juustumaitselised küpsised;

pähklid

kohviube

jahvatatud
(maiustused);

koostisained; kakaopõhised kreemid võietena; kakaotoidud;
keedetud

keedist

maiustused, kondiitritooted;

maiustused

(batoonid)

ja närimiskumm;

koorekompveki laastud;

dessertsufleed; dessertvahud (maiustused); ravitoimeta dražeed; frititud

sisaldavad

maiustused; külmutatud

sisaldavad

kakaod

sisaldavad

kanapeed;

söödavad

šokolaadimaiused;
toiduained

(põhikomponent

keeksid (kasutera); kondiitrijäätis;

jõulupuuehted;

kakao);

jõulupuumaiustused;
kondiitritoodete

kakaopõhised

kaneelirullid; karamellid, kompvekid; karamellikreem; kartulijahumaiustused;

maiustused; kheer mix (riisipuding); kiirpudingid (magustoidud); kompvekid; kompvekid,

kondiitrikreemid

Korea traditsioonilised maiustused

külmutatud

jogurtipirukad;

biscotti-tainas;

köögist (poppadum'id); glasuuršokolaad; halvaa; jääkommid; jäämaiustused; Jaapani

(küpsetatud magustoidud); kondiitritooted,

ja küpsised (hankwa); kristallsuhkur;

krõbeda

koogid,

tordid

ja

biskviidid

kattega ahjumagustoidud (crumble);

kondiitritooted; aperitiivina pakutavad küpsised; aurutatud

(küpsised);
külmutatud

leivad; eelküpsetatud leib; gluteenivaba

leib; hapendamata leib; Hollandi kuivikud; hushpuppy'd ehk maisileivapallid (leivakesed); Inglise muffinid; inglisepärased pärmikuklid (barm cakes);

jämedad leivapulgad; kääritamata leib; kaerakoogid inimtoiduainena; kaeraküpsised inimtoiduainena; keedisega täidetud brioche'd (Prantsuse nupsusaiad);
ameerika pähkli-šokolaadikoogid (brownie'd); apelsinipõhised kondiitritooted; aurutatud keeksid (fagao); Bayeri kreem; biskviidid; biskviidid, küpsised;
brüleekreem;

ekleerid;

juustuga

söödavad

kevadrulliümbrised;
tainas;

glasuuriga tordid;
Jaapani stiilis

hommikusöögikoogid;

küpsised;

kauasäilivad

koogipõhjad

(korvikesed);

sisaldavad

kondiitritooted;

kreeme

hispaaniapärased

sõõrikud

Hollandi

(churrod);

piparkoogid

(taai

taai);

hommikueinekoogid;

(mushi-gashi); jäätisetorbikud; jahust valmistatud maiustused, kondiitritooted; jõulupudingid;
keelekese

kondiitritooted;

kohupiimakoogid; kommidega

kondiitritooted;

kondiitritooted;

griljaaž;

aurutatud koogid

kaetud tordid;

küpsised

kompvekitordid;

köögiviljatäidisega

külmutatud

kreemikuklid;

kreemikoogid;

(biskviidipulgad);
väikesed

kondiitritooted;

krepid

kevadrullide

taignalehed

(kondiitritooted);

kondiitrikoogid; kondiitrikreemikoogid;
kõrvitsakoogid;

(õhukesed

kreeme

ülepannipannkoogid);

ja

kondiitritoodete

puuvilju

kaerakliidest

sisaldavad
koosnevad

teraviljavalmistised; kaerakliisid sisaldavad teraviljavalmistised; kliidest koosnevad teraviljavalmistised; müslibatoonid; müslil põhinevad einebatoonid;
müslist suupisted; müslitahvlid; nisubatoonid; peamiselt pressitud teravilju sisaldavad suupisted; peamiselt riisist koosnevad suupisted; peamiselt riisist
valmistatud suupisted; peamiselt teraviljast valmistatud suupisted; riisikoogisuupisted; riisist suupistetooted; riisist valmistatud suupisted; dulce de leche
(piimamagustoit); glasuursuhkur; glükoosipreparaadid toiduks; glükoosipulber toiduainena; granuleeritud suhkur; invertsiirup; invertsiirupikreem

(tehismesi);

karamelliseeritud

magusained;

looduslikud

kartulitärklis

(toiduaine);

suhkur;

karamellsuhkur;

magusainegraanulid;

magus

kartulijahu, kartulitärklis

kristallsuhkur

võileivakate

toiduks;

(v.a maiustus); kuldsiirup,

(mesi);

hariliku

kondiitritoodete

vürtsköömne

lõhnaained;

melass;

looduslik

mesi

inimtoiduks;

looduslikud

pulber; jahutoidud; jahvatatud teravili; kartulijahu,

kondiitritoodete

valmistamiseks

mõeldud

segud; kookide

lõhnaained; kookosjahu inimtoiduks; köömned maitseainetena; kuivatatud köömneseemned; kuivatatud nisugluteen; kulinaarne tärklisesiirup; kulinaarsed

gluteenilisandid;
(toiduaine);

kulinaarsed

linnasepõhised

linaseemned maitsestamiseks;

toidupreparaadid;

küpsetusvürtsid;

linnased inimtoiduks; linnased toiduks; toidulinnaseekstrakt, linnaseekstrakt

magusad asukioa-želeesegud (mizu-yokan-no-moto); makarontooted, nuudlid,

klimbid

ja pelmeenid,

sh

värsked; maltodekstriin toiteotstarbeks (v.a meditsiiniline); modifitseeritud eeltarretatud toidutärklised (v.a meditsiinilised); modifitseeritud toidutärklised
(v.a meditsiinilised); naturaalsed tärklised toiduainena; jäätisekokteilid.

(111)

Regnr

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

55730
02.05.2018

M
201700505

140

(220)

EESTI

Taotl

6/2018

10.05.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

KAUBAMÄRGILEHT

Avaldam kuup

02.05.2028
02.01.2018

(540)

(730)

Omanik: KATRIN KRAVTSOV

Tartu linn, Uus tn 36, 50603 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(511)11-2017Klass

16: kaaned,

ümbrised

(kantseleitarbed); kalendermärkmikud; kalenderpäevikud; kirjutustarbed,

kirjatarbed.

Klass 18: kandekotid; ostukotid, turukotid.
Klass 21: suveniirtaldrikud; joogiklaasid, jooginõud ja baarinõud; keraamilised kruusid.

55731

(111) Regnr

02.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201700506

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

10.05.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

02.05.2028
02.01.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, punane.

(730)

Omanik: KATRIN KRAVTSOV
Tartu

linn,

(5 11) 11-2017 Klass
Klass

16:

Uus tn

36,

50603 Tartu

linn,

Tartu

maakond,

EE

14: ripatsitega võtmerõngad (võtmehoidjad).
illustreeritud

märkmikud; järjehoidjad;

kaaned,

ümbrised

(kantseleitarbed); kalendermärkmikud; kalenderpäevikud; kirjatarbed,

kirjutustarbed; kirjutusvihikud; kleebised, kleepsud (kantseleitarbed).
Klass

18: kandekotid; kotid; õlakotid; ostukotid, turukotid; peenrahakotid; peenrahakotid (v.a väärismetallist); rahakotid; rahataskud;

vaba

aja

kotid.

Klass 21: keraamilised karbid; klaasist sildid; maalitud, värvitud klaasnõud; portselanist lauanõud; portselanist sööginõud; suveniirtaldrikud;
joogiklaasid; kannud; kandepudelid; keraamilisest materjalist kruusid; kruusid (v.a väärismetallist); likööripudelid; õllekannud; õlleklaasid; õllekruusid;
plastkruusid; savikruusid; tassid, kruusid (v.a väärismetallist); joogipitside komplektid.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

55732

(111) Regnr

02.05.2018

(151) Regkuup
(210)

141

6/2018

201700157
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

08.02.2017
02.05.2028

lõppemise kuup

01.11.2017

kuup

(540)

LAY'S TEEB
(730)

PAREMAKS

Omanik: PEPSICO, INC.
700 Anderson Hill

(740)

PÄEVA

Esindaja: Olga

(511)11-2017Klass

29:liha; kalad,

tarretised; moosid, keedised,
töödeldud

pähklid;

10577

Road,

Purchase,

New

York,

US

Treufeldt
v.a

elusad; kodulinnud; ulukid,

v.a

elusad; lihaekstraktid; konserveeritud, kuivatatud ja keedetud puu-ja köögivili;

džemmid; kompotid; munad; piim; piimatooted; õlid ja rasvad; dipikastmed; juustutooted; jogurt; söödavad pähklid;

töödeldud seemned;

pähklipõhised einebatoonid; puuviljade ja pähklite segud; kartulilaastud, kartulikrõpsud; kartulipõhised snäkid;

sojasuupisted; sojalaastud; puuviljadest valmistatud suupisted; puuviljalaastud, puuviljakrõpsud; jukakrõpsud; töödeldud loomaliha; kuivatatud loomaliha;
õhuline seakamar; köögiviljasalatid;

pähklitest, pähklitoodetest,

puu- ja köögiviljamäärded; köögiviljapõhised

seemnetest,

puuviljadest või

Klass 30:kohv; tee; kakao; kohvi

muudest

aedviljadest

suupisted ja krõpsud; suupisted, mis koosnevad peamiselt kartulitest,

või nende kombinatsioonidest;

kaunviljapõhised

snäkid

ja võided.

aseained; suhkur; riis; tapiokk, maniokitärklis; saago, saagotangud; jahu; teraviljasaadused; leib, sai;

köögi-või

kondiitritooted; maiustused; jäätised; mesi; toidumelass; pärm; küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas; töödeldud

puuviljadest maitsekastmed;

maitseained; teraviljad, töödeldud teravili; teraviljajahust valmistatud suupisted; kartulijahust valmistatud suupisted; riisijahust suupistetooted; küpsised,
kuivikud;

taco-krõpsud;

tortillakrõpsud; teraviljakrõpsud,

-laastud;

jahust valmistatud laastud, krõpsud; teraviljast

valmistatud

suupisted; teraviljabatoonid

toiduks; teraviljabatoonid, energiabatoonid; riisist valmistatud suupisted; riisikrõpsud; riisilaastud; riisikuivikud; paisriis; riisikoogid; maisist valmistatud

suupisted;

töödeldud

mais;

popkorn, paismais;

röstitud

mais;

leivakesed; krõbedad soolakringlid; müsli; müslil põhinevad
pähklite ja kuivatatud puuviljade

segu

maisi

sisaldavad

pressitud suupisted;

nende kombinatsioonist koosnevad valmis

suupistetoidud.

02.05.2018

(151) Regkuup
Taotl

suupisted;

55733

(111) Regnr

(220)

maisist

M
201700174

nr

15.02.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

02.05.2028

(442) Avaldam kuup

02.01.2018

(540)

(730)

Omanik: Rosamunde OÜ

Surju küla,

(511) 11-2017 Klass

(111)

86401 Saarde vald, Pärnu maakond, EE

27: vaibad.

55734

Regnr

02.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

õhukesed

vürtsikad

(maiustused); salsakastmed; kastmed; kaetud pähklid (maiustused); kaerapõhised suupistetoidud; maisipõhised

suupistetoidud; peamiselt teradest, maisist, teraviljast või

(210) Taotl

paisutatud

einebatoonid; töödeldud teraviljaseemned; suupistebatoonid, mis sisaldavad teraviljade,

M
201700272

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

02.05.2028

(442)

Avaldam kuup

02.01.2018

kuup

10.03.2017

(540)

Krautmani Terviseakadeemia
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Joandu küla,

45202

Põdralõpe,

Haljala vald,

Lääne-Viru maakond, EE

Raivo Koitel

Esindaja:

(511)11-2017Klass 41:haridus;

väljaõpe; koolitusteenused; koolituste korraldamine ja läbiviimine; kursuste läbiviimine.

Klass 44: hügieeni-ja iluhooldusteenused inimestele; loodusravi; massaaž; massaažiteenused; massaažialane

(111)

03.05.2018

(210) Taotl

nr

(220)

kuup

Taotl

teraapiateenused.

teave;

55735

Regnr

(151) Regkuup

M
201700239
02.03.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
(442)

6/2018

Omanik: Alar Krautman

(730)
(740)

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

Avaldam

03.05.2028
02.01.2018

kuup

(540)

OÜ Lily Invest
Pärnu-Jaagupi alev, Kergu

(730)

Omanik:

(740)

Esindaja: Mart

Enn

23, 87201 Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, EE

mnt

Koppel

(511)11-2017 Klass 9: teadusotstarbelised,

merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, kontrolli-,

pääste- ja õppevahendid

-seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis-ja -kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestamise,
edastamise ja taasesitamise aparatuur; andmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid;

ning

kassaaparaadid,
allalaaditavad

andmetöötlusseadmed

arvutusmasinad,

allalaaditavad

muusikafailid;

ja arvutid;

arvutitarkvara;

audiovisuaalsed

pildifailid;

tulekustutusseadmed;
elektroonilised

õppevahendid;

allalaaditavad

allalaaditavad

helinad

mobiiltelefonidele;
hiired

publikatsioonid;

(arvuti

välisseadmed); hiirematid; hologrammid; joonisfilmid, multifilmid, animafilmid; märkmikarvutid; nutikellad; nutikäevõrud (mõõteseadmed); nutiprillid;
nutisõrmused; nutitelefonid; nutitelefonide kaitsekiled; nutitelefonide katted; nutitelefonide ümbrised; objektiivid; objektiivikatted; prillid; prilliketid;

selfie-pulgad

prilliklaasid; prillipaelad; prilliraamid; prillitoosid; päikeseprillid; sammumõõturid; satelliitnavigatsiooniaparatuur;
sukeldumismaskid;

spordiprillid;
ümbrised;

taskukalkulaatorid;

sülearvutid;

sülearvutiümbrised

sülearvutikotid;

humanoidrobotid;

tehisintellektiga

(kotid);

USB-mälupulgad;

taasestavad

videokaamerad;

valguskopeeraparaadid;

(käsistatiivid); slaidid;
tahvelarvutite

tahvelarvutid;

valgust

dioodid

kiirgavad

(LED);

videoekraanid; videokassetid; videolindid; videomagnetofonid; videomängude kassetid; videomänguseadmete mälukaardid; videosaatjaga beebimonitorid;
videotelefonid; vilkurid (signaaltuled); virtuaalreaalsuse peakomplektid; võimendid; välklambid (fotograafia); õppeaparaadid, õppeseadmed.
Klass 14: väärismetallid ja nende sulamid; juveeltooted, ehted, poolvääriskivid ja vääriskivid; kellad ja kronomeetrilised riistad.
KIaSS 16: paber ja

sh

(kartong),

papp

tarbepaber, kirjapaber, joonistuspaber; paberist laudlinad, salvrätikud, käterätikud, taskurätikud, lipud,

pudelialused, kohvifiltrid, etiketid, pakkematerjal, kotid; trükised,
atlased,

sh raamatud,

ajakirjad, ajalehed, albumid, koomiksid, käsiraamatud, kalendrid, infolehed,

mustri-ja lõikelehed, õmbluslõiked, märkmikud, märkmeplokid, sildid, plakatid; raamatuköitematerjal;

fotod, maalid,

v.a

jalutusrihmad

ja rõivad;

päikese- ja vihmavarjud; jalutuskepid;

alpinistikepid; alpinistikotid;

nahast

või

nahkpapist

nahast mööblikatted; nahast

mapid, karbid, toosid;

nahast

paelad;

õlarihmad;

piitsad,

rakmed

diplomaadikohvrid; jahikotid; karusnahad;

koolikotid, ranitsad; kotid väikelaste kandmiseks; kotid; rahataskud; käekotid; toornahk;

jaluserihmad; nahast kübarakarbid;

trükitüübid,

seadmed.

Klass 18: nahk ja tehisnahk; loomanahad; kohvrid ja kandekotid;
loomade kaelarihmad,

moe-ja

modelleerimisvaha;

-kiled ja -kotid;

värvipintslid, pliiatsid, kriidid, sulepead, pastapliiatsid, pliiatsisüdamikud; õppematerjalid ja näitvahendid; plastist pakkelehed,
klišeed; õnnitluskaardid, sh helilised õnnitluskaardid; õppematerjalid,

sh

gravüürid,

disainiteemalised; kirjatarbed ja kantseleitarbed (v.a mööbel); majapidamis- või kantseleiliimid; kunstniku- ja joonestustarbed,

nahast reisitarvikute

nahketiketid;

ja sadulsepatooted;

ketiga

ridikülid;

kohvrid;

matkakotid; mööbli nahkkaunistused, nahkmanused; nahast

komplektid; nahast sadulavööd;

nahast või

nahast

korrutatud

nahkklapid; nahknöör, nahkniit,

nahkpapist karbid;
nöör;

nahkpapp;

nahkrihmad; ostukotid, turukotid; piitsad, nuudid; portfellid; rahakotid; rannakotid; ratastega kohvrid; ratastega ostukotid; reisikirstud; reisikohvrid;
reisikotid; rõivakotid, riidekotid reisimiseks; sadulad; spordikotid; suukorvid; kunstnahk; töödeldud parknahad;

visiitkaardihoidjad;

töötlemata või pooltöödeldud

nahk;

võtmetaskud.

Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted; alusrõivad; ehisvööd, õlavööd,

suka- ja sokihoidjad;

kasukad, mantlid; kingad; traksid,

trikootooted (rõivad); kunstnahast rõivad; kätised,
loorid (rõivad); lühikeste

rõivaste

juurde; gabardiinmantlid; karuskeebid; karusrõivad;
trikotaaž,

mansetid; kübarad, vormimütsid; kübararaamistikud, kübarakarkassid; labakindad, käpikud; livreed;

varrukatega särgid; magamisel

nahkrõivad; naistesärgid, lühikesed kodujakid;

särbid

kleidid; kombinesoonid; kontsad; korsetid (alusrõivad); kraed (rõivad); kudumid,

nina

kasutatavad silmakatted; maskeraadikostüümid; mootorratturirõivad,

suud katvad

ja

kaelasallid;

jalgratturirõivad; muhvid;

nöörsaapad; paberriided, -rõivad; pudipõlled,

v.a

paberist; puukingad;

põlled; rannakingad; rannarõivad; ratsapüksid; retuusid; rinnahoidjad; rinnataskurätid; saapad; saapasääred; sallid, rätikud; sandaalid;

saunasandaalid;

saunasussid; seelikud; silinderkübarad; sisetallad, jalatsite vahetallad; sokid; sokihoidjad; spordikingad; spordisaapad; spordisärgid; spordisärgikud; suka-,

põlve- või

püksipaelad; sukad; sukahoidjad; sukakannad; sukkpüksid; supelmütsid; sussid, tuhvlid; suusakindad; suusasaapad; sviitrid,
kampsunid; särgid, päevasärgid, särkpluusid; särgipassed; säärised; taskud rõivastele; toetavad vööd, korsetid; toogad; trikookaubad, trikotaaž;
turbanid;

töörõivad,

valmisrõivad,

-türbid,

-riided;

-tunked,

vannimütsid;

kitlid,

kittelkleidid;

veekindlad

rõivad;

ujumispüksid, supelpüksid;
türbid;

veesuusatajate

vestid;

vahetatavad

ujumistrikood, supelkostüümid;
vormirõivad,

vormiriided;

võimlemisrõivad;

kraed,

kinnised

T-särgid;

lahtkraed;

võimlemissussid;

võimlemistrikood; vööd, rihmad (rõivad); ülerõivad; ülikonnad, kostüümid.
Klass 35: reklaam,

sh

tele-, raadio-, välis- ja

raamatupidamisteenused; jae- ja hulgimüük
esinevate

vahendusel;

hinnavõrdlusteenused;
ärikontaktiinfo
reklaamimine;
korraldamine

artistide

äritegevuse

info kogumine

pakkumine;

juhtimine;

ettevõtete

administratiivhaldus

tööstusalane

ja äritehingute

personalijuhtimisalased

sh loomemajanduse

ettevõtetele;

kontori teenused;

alltöövõtuna;

kaubandus- ja

hanketeenused

reklaamnäituste

teistele

korraldamine;

ettevõtetele;

kaubandus- ja

juhtimisabi; kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; klikipõhine

sõlmimine

kolmandate

poolte

turunduseesmärkidel; müügikampaaniad ja -reklaam teenusena;

müügiedendusena;

-nõustamine,

veebireklaam; ärijuhtimine,

isikutele, sh rõivaste, peakatete, jalatsite, moe- ja disainitoodete jae- ja hulgimüük, sh veebipoe

ja süstematiseerimine arvuti andmebaasidesse;

kaubandus- või

läbirääkimised

kolmandatele

konsultatsioonid;

poe- ja

jaoks;

näidiste

vaateakende

messide

korraldamine

äri

või

reklaami

eesmärgil;

moesõude

(proovide) levitamine; oksjonid; otsingumootorite optimeerimine
kaunistamine,

dekoreerimine;

posti

teel

reklaami

levitamine;

EESTI
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postimüügireklaam;
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pressiülevaateteenused;

testimine

psühholoogiline

valikuks;

personali

reklaamfilmide

haldamine;

püsikliendiprogrammide

produtseerimine; reklaami kommunikatsioonistrateegia alased konsultatsiooniteenused; reklaami või müügi modelleerimine; reklaamiagentuuride teenused;
reklaamiaja rentimine massiteabevahendites; reklaamide küljendamine

teenusena; reklaamipindade

(reklaamitahvlid); reklaamipindade

rent

üürimine;

reklaammaterjali üürimine; reklaammaterjalide ajakohastamine, moderniseerimine; reklaammaterjalide levitamine; reklaammaterjalide väljatöötamine ja
reklaamtekstide

kujundamine;
juhtimine;

reklaamtekstide

kirjutamine;

statistika koostamine;

stsenaariumide

publitseerimine, avaldamine; sekretäriteenused; sponsorite otsimine; sportlaste äritegevuse

kirjutamine

reklaami

suhtekorraldusliku

eesmärgil; suhtekorraldus;

alased

kommunikatsioonistrateegia

konsultatsiooniteenused; sõnumite transkriptsioon (kontoriteenused); teaberegistrite koostamine kaubanduslikel või reklaami eesmärkidel; teiste omanike
kaupade

ja

litsentsimise

teenuste

uuringud;
reklaami

turu-uuringud;
äri

auditeerimine;

tellimuste

veebilehe

eesmärgil;

liikluse

efektiivsuse

veebilehekülgedel;

korraldamine

ärieesmärgil;

telefonivastamisteenused

tekstitöötlus;

kättesaamatute

abonentide

puhul;

telemarketingiteenused; telepoeprogrammide produtseerimine; telereklaam; turundus; turutööhõivekontoriteenused; tööjõu värbamine; vabakutseliste teenuseosutajate äritegevuse juhtimine; veebi indekseerimine äri või

telekommunikatsiooniteenuste

optimeerimine;
ärialased

ekspertiisid;

-teave;

äriinfo,

korraldamine;

ärijuhtimisabi;

veebipõhise

müügikeskkonna pakkumine kaupade
ärialased

konsultatsiooniteenused;
alased

ärilepingute

läbirääkimised

küsitlused,

ja

äriteave

teenusena;

ostjatele ning

teenuste

ärialased

päringud;

ja klientide

äriline

müüjatele;

äriinfo

uuringud;

äri

pakkumine

nõustamine

(klientide

nõustamise keskus);

juhtimise

äritegevuse hindamine; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; äritegevuse
nõustamine; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse siirdeteenused;
äriuuringud; ärivahendusteenused potentsiaalsete

erainvestorite

ja rahastamist vajavate ettevõtjate

kokkuviimiseks.

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus; elektron väljaannete, sh moe-ja disainiteemaliste väljaannete kirjastamine

arvutivõrgus,

allalaaditavad; elektrooniline kompaktkirjastamine; erialane ümberõpe; esinemised elavettekandena; etenduste korraldamine, lavastamine,

v.a

filmide

produtseerimine;

(v.a allalaaditavate)

v.a

filmitootmine, -produtseerimine,

nõudevideo

pakkumine

reklaamfilmide

edastusteenuste

läbiviimine; golfi mängimise võimaluste pakkumine;

haridus- või

filmide

vahendusel;

tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine;

üürimine,

laenutus;

filmistuudioteenused;

fotograafia; fotoreporteriteenused; giidiga

ekskursioonide

meelelahutusvõistluste korraldamine; haridusalane eksamineerimine; haridusteave,

-info;

hasartmängude korraldamine; helisalvestiste üürimine, laenutus; helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus; iludusvõistluste korraldamine;
internaatkoolid; juhendamine; kalligraafiateenused; karaoketeenused; kasiinoteenuste pakkumine (hasartmängud); kaugõpe; kehaline kasvatus;
kinoseadmete

kinonäitamine;

laenutus; klubiteenused

rent,

või

(meelelahutus

kohtade

haridus);

broneerimine

etendustele;

etenduste, kollokviumide,

kongresside, kontsertide, konverentside, kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine ja läbiviimine; koolitusteenused simulaatoritega; kunstiteoste

(haridus-või

rentimine; kunstnikele modelliteenuste pakkumine; kutsenõustamine
lavadekoratsioonide

kirjutamine;

-info;

meelelahutusteave,
(esitlused,

teenused;

komponeerimise

orkestriteenused;

haridusfoorumite

personaalsete

piletimüügiteenused
raadiote

telerite

ja

sado-juhendamine

spordivarustuse

laenutus,

üürimine,

subtiitrimine; sukelseadmete,

-seadiste,

teatrietendused

teatritele

tekstide,

(lavastused);

reklaamtekstide

v.a

väljaõpe,

seminaride

juhendamine);

spordivõistluste

korraldamine;

stsenaariumide

üürimine, rentimine;

produtseerimine;

telestuudiotele

kirjastamine,

avaldamine;

valgustusseadmete
teleprogrammide

videosalvestiste

spordiüritustel

religioosne

õpetus;

spordilaagriteenused;

aja

laenutus; tekstide toimetamine

üürimine, rentimine,

(v.a allalaaditavate)

uudistereporterite teenused;

avaldamine;
läbiviimine;

mõõtmise

teenused;

kirjutamine, v.a reklaami eesmärgil;
teenused; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;
nõudevideo

pakkumine

terviseklubiteenused

televisioonimeelelahutussaated, tele(visiooni)meelelahutus; tenniseväljakute üürimine, rentimine;
toaakvaariumite rentimine; treenimine; tsirkused; tõlkimine;

pidude korraldamine

stsenaariumide

kirjutamine;

sukeldusvahendite üürimine, laenutus; suulise tõlkimise

ja

ja

rent;

teenused;

allalaaditavate) pakkumine;

puhke-, ajaviitealade pakkumine;
raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated,

kirjastamine,

korraldamine

spordiväljakute

(v.a

(fitnessitreening);

(demonstratsioonid);

raamatute

saalide

mänguautomaatide

on-line-videote

teenused

personaaltreeneri
treening

raamatukoguteenused;

(teetseremoonia

laenutus;

mänguasjade

allalaaditava) pakkumine;

ja läbiviimine;

laenutus;

reklaame puudutavad; laulude

lõbustuspargiteenused; meelelahutajateenused;
(meelelahutus); muuseumiruumide ja -vahendite pakkumine

-info; raadio- ja teleprogrammide lavastamine,

sõidukid;

v.a

staadionite

(v.a

v.a

loteriide korraldamine;

produtseerimine;

praktiline

üürimine,

rändraamatukoguteenused;

sportimisvõimaluste pakkumine;

korraldamine

(meelelahutus);

puhkelaagriteenused (meelelahutus); puhketeave,
raadiomeelelahutus;

muusika

on-line-muusika

mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus;
(meelelahutus);

koolitusnõuanded); küljendusteenused,

lindistusstuudioteenused;

meelelahutusteenused; mikrofilmimine; moesõude korraldamine

muusika

näitused);

üürimine, laenutus;

varietee-etenduste

(v.a reklaamtekstid);

edastusteenuste

(tervise- ja

vahendusel;

fitnessitreeningud);

esitamine; videofilmide montaaž; videofilmide,

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

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

Klass

42: teaduslikud

teenusena; arvutiriistvara
füüsiliselt

ja

ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine

-tarkvara projekteerimine ja arendus;

kujult elektroonilisele;

andmete

graafiline disain; kujundamine,

stiliseerimine

pakendidisain, pakendikujundus; pilvandmetöötlus; pilveteenused (SaaS);
sisekujundus;

teadusnõustamine

ning

teaduskonsultatsioonid;

veebisaidipõhiste teaberegistrite loomine ja kujundamine

majutamine, hostimine;
KIaSS

veebisaitide

45: juriidilised

autoriõiguse juhtimine,

lapsendamisagentuuri teenused; lemmikloomahoid;
üksikisikute

disainialane

moe-ja

koosviibimiste

korraldamine;

nõustamine;

rõivaste

piduliku

laenutus, rent;

uute

vara

ja

alal

saatmine

seltskonnas;

04.05.2018

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

04.05.2028

(442)

Avaldam

02.01.2018

29.12.2016

kuup

(540)

PIZZAPOISID
(730)

Omanik: FAST FOOD GRUPP
Tabasalu

(511)10-2016Klass

alevik, Klooga

mnt

30: pitsad; pitsataskud.

OÜ

10b,

76901 Harku

matusetalituste

seifide

201601153
M

Taotl

(210)

ja

arendamine

teenusena;

teenus; veebisaitide

vald, Harju maakond,

EE

abieluagentuuriteenused;

nõustamine; krematsiooniteenused;

üürimine, rentimine; pulmatseremooniate

saateteenindus,

55736

(151) Regkuup

uuringud

tõestamine;

sidetehnikanõustamine;

loomise ja haldamise

isikute füüsiliseks kaitseks; abielukontoriteenused,

teenused arvutivõrgus; teadmata kadunute otsimine; tutvumisteenused.

(111) Regnr

taieste ehtsuse

veebiserverite rent; villa kvaliteedi hindamine.

juriidiline haldus; matusekorraldus;

rõivastuse

toodete

veebisaitide

ja uuringud

andmete või dokumentide muundamine

serveri hostimine;

moedisain;

tootekujundus;

litsentsimine; isikliku riietumisstiili

litsentside

teenusena; tööstuslikud analüüsid

krüpteerimine;

tööstusdisain); kunstiteoste,

(tootekujundus,

(infotehnoloogiateenused);

projekteerimise konsultatsioonid;
intellektuaalomandi

andmete

rõivaste kavandamine,

tööstusdisain,

teenusena

teenused; turvateenused materiaalse

haldamine;

kaugvarundus;

rent;

lapsehoidmine;

läbiviimine; matusetalitusteenused;

planeerimine ja korraldus; religioossete

spirituaalne

nõustamine;

suhtlusvõrgustike

144
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Klass 43: toitlustusteenused.

(111)

55737

Regnr

04.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201700325

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

24.03.2017
04.05.2028

(442)

Avaldam kuup

01.03.2018

kuup

(540)

OUR GENERATION
(730)

Omanik: Maison Battat Inc.
8440

(740)

Darnley Road,

Esindaja:

(511)11-2017Klass
sisustuselemendid,

H4TIM4

Montreal, Quebec, CA

Martina Böckler-Lorvi
28:

nukud,

nukumööbel

nõudekomplektid,

ja nukutarvikud,

nimelt

nukumajade

toiduvalmistamiskomplektid, toidukomplektid,

voodipesu,

koolitarvikute

kodukaubad,

kodumasinad,

komplektid,

lambid,

vaibad,

majapidamistarvikud,
eesriided,

kardinad,

põrandad, vaipkatted ja arvutid; nukuriided ja spordi-, õue- ning vabaajavarustus nukkudele, nimelt jalgrattad, telgid ja matkavarustuse komplektid;
puhkekomplektid nukkudele, nimelt mängukeeglisaalid ja

(111)

mänguklassiruumid; mänguköögid ja mängujäätisekauplused.

55738

Regnr

04.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

-rajad;

M
201700593

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

04.05.2028

18.02.2013

(442)

Avaldam kuup

01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: David Rio Coffee & Tea, Inc.
P.O. Box

(740)

885462,

Esindaja:

(511)11-2017Klass

Anneli
30:

tee;

sinine, helesinine, kuldne,
94188 San

pruun,

Francisco, California,

valge.
US

Kang
taimeteed

ja chai-teed; teejoogid;

leotised,

v.a

kohvimaitseained; kohvi-piimajoogid; kakaojoogid; kakao-piimajoogid; šokolaad.

meditsiinilised;

šokolaadi-piimajoogid;

šokolaadijoogid; kohvijoogid;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55739

(111) Regnr

07.05.2018

(151) Regkuup
(210)

145

201700544
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup

23.05.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup

Omanik:

Osaühing

lõppemise kuup

07.05.2028
02.01.2018

(540)

(730)

Tuula küla,

(511)11-2017Klass

Kopli,

RW-ESTILO

76603 Saue vald,

Harju maakond,

EE

16: trükitud kalendrid; trükitud juhendid; trükitud auhinnad; trükitud autasutunnistused; trükitud fotod; trükitud reklaamid; raamatud.

Klass 18: reisipagas; reisitarvikute komplektid; reisikotid; reisikohvrid.
Klass 21: keraamilisest materjalist kruusid; tassid, kruusid (v.a väärismetallist).
Klass

kaelasidemed,

25:

trükitud

-rätid, -sallid,

T-särgid;

mütsid

(peakatted); fliisrõivad,

Klass 41: meelelahutus filmikatkenditena veebisaidi kaudu;

(111) Regnr

55740

(151) Regkuup

07.05.2018

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

fliisid;

fliisvestid;

lühikesed

-sallid;

fliispüksid; joped; pearätikud,

sallid;

lipsud jms kaelaaksessuaarid; nokamütsid, spordimütsid.

tele-, raadiosaadete ja filmide tootmine.

201700178
M
15.02.2017

kuup
lõppemise kuup

07.05.2028
02.01.2018

kuup

(540)

LENOR
(730)

Omanik: The Procter & Gamble
One Procter & Gamble

(740)

Esindaja: Olga

(511)11-2017Klass
lõhnataimede

Plaza,

Company

45202

US

Cincinnati, Ohio,

Treufeldt

3:pesuained kangaste

segud; viirukid;

õlid

hoolduseks

ja töötlemiseks; pesemispreparaadid kangaste

parfüümidele ja lõhnaõlidele;

majapidamise aroomiained; parfüümide lõhnaained;

aroomide

lõhnastatud vesi

lõhnaained;

majapidamises

eeterlikud

värvi

ja

kasutamiseks

õlid; suitsu,

auru

või

konditsiooni

aromaatsed

säilitamiseks;

ning kangastel kasutamiseks; lõhnapuu;
gaasina õhku,

atmosfääri

või

kangastele

kantavad parfüümi- või lõhnastustooted.

Klass 4: küünlad; tööstuslikud õlid; tööstuslik vaha; vaha (toore); valgustusvaha; karnaubavaha; mesilasvaha ja tahid.
Klass 5: õhuvärskendajad; õhupuhastusained; deodorandid,

v.a

inimestele või loomadele;

kangaste,

mööblikatete

ja

ruumiõhu

deodorandid;

lõhnade neutraliseerimise preparaadid.

Klass

11:

õhudesodoraatorid;

õhujahutid;

-masinad; õhusterilisaatorid; elektrilised õhulõhnastid,

õhueelsoojendid;
v.a

kasutamiseks.

(111)

55741

Regnr

07.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

nr

M
201700592

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

õhukuivatid; kliimaseadmed;

õhufiltreerimisseadmed; õhupuhastusseadmed

inimestele või loomadele; desinfitseerimisseadmed; fumigeerimisseadmed,

05.06.2017
07.05.2028
02.01.2018

v.a

ja

meditsiiniliseks
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(540)

XYLOCAIN
(730)

Omanik: AstraZeneca AB

SE-151

Södertälje,
(740)

Esindaja: Olga

85

Södertälje,

SE

Treufeldt

(5 11)11- 2017 Klass 5: farmatseutilised preparaadid

55742

(111) Regnr

07.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

ja ained.

M
201700860

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

01.09.2017

kuup

07.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, roheline, sinine, oranž, lilla.

(730)

Omanik: TARTU

ÜLIKOOL

Ülikooli 18, Tartu, 50090 Tartu maakond, EE
(740)

Esindaja: Sirje

(511)11-2017Klass
Klass

Kahu

16:trükitud auhinnad;

35:

testimine

trükitud autasutunnistused; trükised.

ametioskuste

hindamise

eesmärgil;

ametialase

pädevuse

psühhomeetriline testimine personali valikuks; ettevõtete analüüsimine ja hindamine;

testimine;

psühholoogiline

testimine

personali

valikuks;

ettevõtte hindamise konsultatsioonid; kultuuri- ja haridusalaste

vahetusprogrammide haldamine; võistluste korraldamine reklaami eesmärgil; ettevõtte hoiakute analüüs; ettevõtte kuvandi arendusega seotud nõustamine.
Klass
korraldamine;

41: võistluste korraldamine hariduslikel
auhinnatseremooniate

korraldamine

eesmärkidel; võistluste korraldamine kultuurilistel

saavutuste

tunnustamiseks;

haridusauhindade

eesmärkidel; võistluste ja auhindamiste

andmine;

haridusalased

hindamisteenused;

koolitusstandardite kehtestamine; hariduslikud testimised; haridustestide tulemuste ja andmete analüüsimine teenusena; ametialane testimine; haridusalased

professionaalsed nõustamisteenused;

haridusalane

juhendamine; haridusuuringud;

haridusalased informatsiooniteenused;

koolitusvajaduste analüüsi

alased

konsultatsiooniteenused.

Klass
kvaliteedi

42: teaduslik analüüs;

hindamine;

kvaliteedi

teadusuuringud; testimismeetodite väljatöötamine; testimismeetodite arendamine; haridusteenuste sertifitseerimine;

auditeerimine;

kolmandate

vasta vustestimine.

(111)

55743

Regnr

07.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201700861

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(540)

kuup

lõppemise kuup

kuup

01.09.2017

07.05.2028
01.03.2018

isikute

teenuste

katsetamine,

analüüs

ja

hindamine

sertifitseerimise

eesmärgil;

EESTI
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(591)

Värvide loetelu: must, roheline, sinine, oranž, lilla.

(730)

Omanik: TARTU

6/2018

ÜLIKOOL

Ülikooli 18, Tartu, 50090
(740)

Esindaja: Sirje

(511)11-2017Klass
Klass

147

Tartu

maakond,

EE

Kahu

16:trükitud auhinnad; trükitud autasutunnistused; trükised.

35:

testimine

ametioskuste

hindamise

eesmärgil;

ametialase

pädevuse testimine; psühholoogiline

psühhomeetriline testimine personali valikuks; ettevõtete analüüsimine ja hindamine;
vahetusprogrammide haldamine; võistluste korraldamine reklaami eesmärgil;
Klass
korraldamine;

41: võistluste korraldamine hariduslikel
auhinnatseremooniate

korraldamine

ettevõtte hoiakute

analüüs;

ettevõtte kuvandi

eesmärkidel; võistluste korraldamine kultuurilistel

saavutuste

haridusauhindade

tunnustamiseks;

testimine

ettevõtte hindamise konsultatsioonid;

personali valikuks;

kultuuri- ja

haridusalaste

arendusega seotud nõustamine.

eesmärkidel; võistluste ja auhindamiste

andmine;

haridusalased

hindamisteenused;

koolitusstandardite kehtestamine; hariduslikud testimised; haridustestide tulemuste ja andmete analüüsimine teenusena; ametialane testimine; haridusalased

professionaalsed nõustamisteenused;

haridusalane

juhendamine; haridusuuringud;

haridusalased informatsiooniteenused;

koolitusvajaduste analüüsi

alased

konsultatsiooniteenused.

Klass
kvaliteedi

42: teaduslik analüüs; teadusuuringud; testimismeetodite väljatöötamine;
kvaliteedi

hindamine;

auditeerimine;

kolmandate

isikute

testimismeetodite arendamine; haridusteenuste sertifitseerimine;

katsetamine,

teenuste

analüüs

ja

hindamine

sertifitseerimise

eesmärgil;

vastavustestimine.

(111) Regnr

55744

(151) Regkuup

07.05.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

201700863
M
01.09.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

07.05.2028
01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, roheline, lilla.

(730)

Omanik: TARTU

ÜLIKOOL

Ülikooli 18, Tartu, 50090
(740)

Esindaja: Sirje

(5 11)11- 2017 Klass 16: trükitud
Klass

35:

Tartu

maakond,

EE

Kahu

testimine

auhinnad; trükitud autasutunnistused; trükised.
ametioskuste

hindamise

eesmärgil;

ametialase

pädevuse testimine; psühholoogiline

psühhomeetriline testimine personali valikuks; ettevõtete analüüsimine ja hindamine;
vahetusprogrammide haldamine; võistluste korraldamine reklaami eesmärgil;
Klass
korraldamine;

41: võistluste korraldamine hariduslikel
auhinnatseremooniate

korraldamine

ettevõtte hoiakute

analüüs;

ettevõtte kuvandi

eesmärkidel; võistluste korraldamine kultuurilistel

saavutuste

tunnustamiseks;

testimine

ettevõtte hindamise konsultatsioonid;

haridusauhindade

personali valikuks;

kultuuri- ja

haridusalaste

arendusega seotud nõustamine.

eesmärkidel; võistluste ja auhindamiste

andmine;

haridusalased

hindamisteenused;

koolitusstandardite kehtestamine; hariduslikud testimised; haridustestide tulemuste ja andmete analüüsimine teenusena; ametialane testimine; haridusalased

professionaalsed nõustamisteenused;

haridusalane

juhendamine; haridusuuringud;

haridusalased informatsiooniteenused;

koolitus vajaduste analüüsi

alased

konsultatsiooniteenused.

Klass
kvaliteedi

42: teaduslik analüüs;

hindamine;

kvaliteedi

teadusuuringud;

auditeerimine;

testimismeetodite

kolmandate

vasta vustestimine.

55745

(111) Regnr

07.05.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(210)

201700864
M
lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.09.2017

07.05.2028
01.03.2018

isikute

väljatöötamine;
teenuste

testimismeetodite

katsetamine,

analüüs

arendamine;

ja

haridusteenuste

hindamine

sertifitseerimine;

sertifitseerimise

eesmärgil;
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(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: TARTU

roheline, oranž, valge.
ÜLIKOOL

Ülikooli 18, Tartu, 50090

(740)

Esindaja: Sirje

Tartu

maakond,

EE

Kahu

(5 11)11-2017 Klass 16: trükised.
Klass

35:

testimine

ametioskuste

hindamise

eesmärgil;

ametialase

pädevuse testimine, psühholoogiline

psühhomeetriline testimine personali valikuks; ettevõtete analüüsimine ja hindamine;

vahetusprogrammide haldamine;
Klass
analüüsimine

ettevõtte hoiakute

41: haridusalased

teenusena;

analüüs;

ettevõtte kuvandi

arendusega seotud

hindamisteenused; koolitusstandardite kehtestamine;

ametialane

haridusalased

testimine;

professionaalsed

testimine

ettevõtte hindamise konsultatsioonid;

personali valikuks;

kultuuri- ja

haridusalaste

nõustamine.

hariduslikud testimised; haridustestide tulemuste

nõustamisteenused;

haridusalane

juhendamine;

ja

andmete

haridusuuringud;

haridusalased informatsiooniteenused; koolitusvajaduste analüüsi alased konsultatsiooniteenused.

Klass 42: teaduslik analüüs; teadusuuringud; testimismeetodite väljatöötamine; testimismeetodite arendamine; haridusteenuste sertifitseerimine;
kvaliteedi

kvaliteedi

hindamine;

auditeerimine;

kolmandate

isikute

katsetamine,

teenuste

analüüs

ja

hindamine

sertifitseerimise

eesmärgil;

vastavustestimine.

(111)

55746

Regnr

07.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

M
201700862

nr

01.09.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

07.05.2028
01.03.2018

(540)

oranž, lilla.

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: TARTU ÜLIKOOL

Ülikooli 18, Tartu, 50090

(740)

Esindaja: Sirje

(511)11-2017Klass
Klass

Tartu

maakond,

EE

Kahu

16:trükitud auhinnad; trükitud autasutunnistused; trükised.

35:

testimine

ametioskuste

hindamise

eesmärgil;

ametialase

pädevuse testimine; psühholoogiline

testimine

personali valikuks;

psühhomeetriline testimine personali valikuks; ettevõtete analüüsimine ja hindamine; ettevõtte hindamise konsultatsioonid; kultuuri- ja haridusalaste
vahetusprogrammide haldamine; võistluste korraldamine reklaami eesmärgil; ettevõtte hoiakute analüüs; ettevõtte kuvandi arendusega seotud nõustamine.
Klass
korraldamine;

41: võistluste korraldamine hariduslikel
auhinnatseremooniate

korraldamine

eesmärkidel; võistluste korraldamine kultuurilistel

saavutuste

tunnustamiseks;

koolitusstandardite kehtestamine; hariduslikud testimised; haridustestide tulemuste

professionaalsed nõustamisteenused;

haridusalane

juhendamine; haridusuuringud;

haridusauhindade

ja andmete

eesmärkidel; võistluste ja auhindamiste

andmine;

haridusalased

hindamisteenused;

analüüsimine teenusena; ametialane testimine; haridusalased

haridusalased

informatsiooniteenused; koolitusvajaduste analüüsi alased

konsultatsiooniteenused.

Klass 42: teaduslik analüüs; teadusuuringud; testimismeetodite väljatöötamine; testimismeetodite arendamine; haridusteenuste sertifitseerimine;
kvaliteedi

hindamine;

vastavustestimine.

kvaliteedi

auditeerimine;

kolmandate

isikute

teenuste

katsetamine,

analüüs

ja

hindamine

sertifitseerimise

eesmärgil;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(111) Reg

6/2018

55747

nr

08.05.2018

(151) Reg kuup

(210)

149

201700466
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

27.04.2017
08.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

LOOND
Omanik: LoondSPA

(730)

Pentremäe, 79831

(511)11-2017Klass

3:

küla,

pleegitusained

eeterlikud

parfümeeriatooted,

OÜ

Loone

ravitoimeta

õlid,

massaažipreparaadid; kosmeetilised

Kohila
muud

ja

vald, Rapla maakond,

pesuained;

EE

puhastus-, poleer-,

küürimisained

ravitoimeta

kosmeetikavahendid,

ja

juukseveed;

massaažiküünlad; ravitoimeta looduskosmeetikavahendid;

abrasiivtöötlusvahendid;

ravitoimeta

kosmeetilised

ravitoimeta

hambapuhastusained;
ravitoimeta

koorijad;

seebid;

ravitoimeta

mudasisaldusega

kosmeetikatooted; kehaõlid (kosmeetikavahendid); kosmeetilised vahatooted; ruumide lõhnastajad.
Klass 4: tööstuslikud õlid ja rasvad; määrdeained; tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütused (k.a autobensiin) ja valgustusained;
küünlad ja tahid; lõhnaküünlad; aroomiteraapia lõhnaküünlad; küünlakomplektid; taastäidetavad küünlad.

KIaSS
dieetained,

5:

farmaatsia-, meditsiini-ja
toidulisandid

imikutoidud;

desinfektsioonivahendid;

kahjuritõrjepreparaadid;

ja

loomadele;

fungitsiidid,

plaastrid,

herbitsiidid;

sidemematerjalid;

ravitoimega

hambaplommimaterjalid,

kosmeetikavahendid;

meditsiiniline muda; meditsiinilised mudatooted; meditsiiniline tee, sh

ravitoimega looduskosmeetikavahendid;
Klass 44:

veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja

inimestele

meditsiiniteenused; veterinaarteenused;

hügieeni- ja

iluhooldusteenused

ravitoimega

hambajäljendivaha;
massaažipreparaadid;

kanepitee.

inimestele või

loomadele;

põllumajandus-, aiandus- ja

metsandusteenused; massaaž; massaažialane teave; spaateenused.

(111) Regnr

55748

(151) Regkuup

08.05.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

M
201700711
12.07.2017
08.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

Õlu

Kaali
Omanik:

(730)

Osaühing
linn,

Kuressaare

(511)11-2017Klass

Haakeri

Talve

tn

77, 93816

Saaremaa

vald,

Saare

maakond,

EE

32: ale (õlu); alkoholivaba õlu; alkoholivabad õllemaitselised joogid; hele

jook); käsitööõlled; kohvimaitseline

ale-tüüpi

ale-tüüpi

õlu; hele õlu;

IPA-tüüpi

must õlu

või

õlu; kali (alkoholivaba

õlu; kohvimaitseline õlu; laagriõlu; linnaseõlu; linnasevirre; maitsestatud õlu; mineraalidega rikastatud õlled;

(pruunistatud linnaseõlu); nisuõlu; odravein (õlu); õlleimitatsioon; õllepõhised joogid; õllepõhised kokteilid; õllevirre; õlu;
ingverijoogiga; porter (tume õlu); stout (iiripärane tume õlu); vähese alkoholisisaldusega õlu.

(111) Regnr

55749

(151) Regkuup

08.05.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

õlu sidrunilimonaadi

M
201700712
12.07.2017

08.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

Kaali Trahter
(730)

Omanik:

Osaühing

Haakeri

Kuressaare linn, Talve tn 77, 93816 Saaremaa vald, Saare maakond, EE

(511)11-2017Klass
bistroodes

toidu

teenused

veebilehe

43:

alkoholjookide serveerimine; baariteenused;

ja joogi pakkumine; delikatessirestoranid;

püstijalabaariteenused;

kaudu;

isikliku

kiirtoidurestoranide

meisterkoka

baariteenuste

firmaüritustel

teenused;

teave;

banketiteenused; bankettide

toitlustamine; hotellide restoraniteenused;

jäätisebaariteenused;

jookide

pakkumise

korraldamine;
individuaalsed

teenused;

bistrooteenused;

eineplaneerimise

kiirtoidukohvikuteenused,

teenused; kohvikuteenused; kokandusnõuanded; kokteilibaaride selvelauateenused; kokteilibaaride

teenused;

150

EESTI

külalistele

toidu

grillrestoranid;

ja jookide

majutus

serveerimine

pidulikeks

restoranides;

restoranide ja toitlustuse reserveerimine ja broneerimine;

jookide pakkumine
valmistamine

külalistele restoranides; toidu

ning pakkumine

külalistele

üritusteks; õlleaiateenused;

toidu

serveerimine;

ja jookide

õllebaariteenused;

KAUBAMÄRGILEHT

lepingulised

õllerestoraniteenused;

toitlustusteenused;

liharestoranid,

toitlustamise

pulmapidude

6/2018

korraldamine;

teisaldatava restorani teenused; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; toidu ja

ja jookide pakkumine külalistele;

toidu

ja jookide

serveerimine restoranides

ja baarides;

toidu

ja jookide

koheseks tarbimiseks; toiduvalmistamine; toiduvalmistamine kolmandatele isikutele allhankena; toitlustamise korraldamine

hotellides; toitu kaasa müüvad restoranid; toitude ja jookide serveerimine; toitude ja jookide valmistamise

teenused; valmistoidu kaasamüügi

teenused;

valmistoitu kaasa müüvad restoranid; võõrustamisteenused (toitlustamine).

55750

(111) Regnr

08.05.2018

(151) Regkuup

(210)

201700812
M

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

18.08.2017

kuup
lõppemise kuup

08.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: kollane, must.
Omanik: Jaan Adamson

Otepää linn,
(511)11-2017 Klass

Oru tn

1,

67404

Otepää vald, Valga maakond,

(111) Regnr

55751

(151) Regkuup

08.05.2018

(210)

Taotl

201700713
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

EE

39: taksoteenused.

Kehtivuse

12.07.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

08.05.2028
01.03.2018

(540)

Kaali
(730)

Omanik:

Pagar

Osaühing

Haakeri

Kuressaare linn, Talve tn 77, 93816 Saaremaa vald, Saare maakond, EE

(511)11-2017Klass
(maiustused);
Jaapani

30:

alkoholiga

šokolaad;

ravitoimeta dražeed; frititud

keeksid

apelsinipõhised

läätsejahust

(kasutera); kondiitrijäätis;

jäätist

maiustused;

õhulised vahvlid India

sisaldavad

külmutatud

beseed;

beseemagustoit;

biscotti-tainas;

dessertsufleed;

dessertvahud

köögist (poppadum'id); glasuuršokolaad; halvaa; jääkommid; jäämaiustused;
maiustused;

jahvatatud

kohviube

jõulupuuehted; jõulupuumaiustused; juustumaitselised küpsised; kaetud pähklid (maiustused); kakaod

sisaldavad

sisaldavad

šokolaadimaiused;

söödavad

toiduained (põhikomponent

kakao);

kondiitritoodete

kakaopõhised koostisained; kakaopõhised kreemid võietena; kakaotoidud; kanapeed; kaneelirullid; karamellid, karamellikreem;
kartulijahumaiustused; keedetud maiustused, kondiitritooted; keedist sisaldavad maiustused; kheer mix (riisipuding); kiirpudingid (magustoidud);
kompvekid,

maiustused

(batoonid) ja närimiskumm;

kondiitrikreemid

(küpsetatud magustoidud); kondiitritooted, koogid,

tordid

ja

biskviidid

(küpsised);

koorekompvekilaastud; Korea traditsioonilised maiustused ja küpsised (hankwa); kristallsuhkur; krõbeda kattega ahjumagustoidud (crumble); külmutatud
jogurtipirukad;

külmutatud

maiustused, kondiitritooted;

külmutatud

maiustused, mis sisaldavad

pulgamaiustused; küpsised, kuivikud; lagritsamaitsega maiustused; leib; sai;
oapastamarmelaadi

tahvlid

koogid (mochi-gashi);
mandlimaiustused;

maapähkli-,

jäätist; külmutatud

piimamaiustused; külmutatud

arahhisemaiustused; maapähklivõist kondiitrilaastud;

magusa

(yohkan); magusad muna-ja koorekastmed; magusad pärmi-või lehttainapirukad (viennoiserie'd); magusad purustatud

maitsestatud

mannapuding;

suhkrumaiustused; maiustused; maiustused (vedelikud); maiustuslaastud küpsetamiseks; maiustuste

marmelaadi- ja

kummikompvekid;

martsipan;

(pähklimaiustus); õhukesed vürtsikad leivakesed; õhumullidega šokolaadid;

martsipani

aseained;

õunasõõrikud; pagaritooted;

moosikuklid;

riisist

valmistusained;

müslimagustoidud;

pähkleid sisaldavad šokolaadivõided;

nugat

pähkli-

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

151

karamellikommid; pähklimaiustused; Pandoro keeksid (tüüpilised Itaalia jõulukoogid); panettone (pärmitainast valmistatud suhkurdatud puuvilju sisaldav
magus Itaalia

jõulukeeks); pannkoogid; papa'd (krõbedad india leivad); papadum'id (õhukesed India krõbeleivad); peamiselt kondiitritoodetest koosnevad

suupisted; peamiselt kondiitritooteid sisaldavad suupisted; piima sisaldavad ravitoimeta maiustused; piimamaiustused; ravitoimeta piparmündimaitselised
maiustused;

šokolaadi

põhiliselt

sisaldavad

toiduained;

šokolaadimaiustused; pudingid; pudingid magustoitudena;

puuviljamaitselised kreekerid;

ravitoimeta

maiustused, kondiitritooted (tarretised);

jahumaiustused;

ravitoimeta

pralinee-maitselised

praetud keerusaiad;

purustatud

riisist

ravitoimeta

pehmed

rullitud

maiustused, kondiitritooted
ravitoimeta

maiustused, kondiitritooted;

šokolaadimaiustused;

sisaldavad

pralineed

koogid (gyuhi); puuviljadega odra-, kaera- või nisukakud;
(piiratud kalorsusega

munakujulised

dieedi

tarbeks);

ravitoimeta

maiustused; ravitoimeta piimamaitsega

maiustused; ravitoimeta piparmündimaiustused; ravitoimeta šokolaad; ravitoimeta, šokolaadi sisaldavad jahumaiustused; ravitoimeta, šokolaadiga kaetud

jahumaiustused; ravitoimeta šokolaadimaiustused; ravitoimeta, tehisšokolaadiga kaetud jahumaiustused; ravitoimeta, tehisšokolaadi sisaldavad
jahumaiustused; riisijahust kuivatatud suhkurdatud koogid (rakugan); riisikreem; riisipudingid; rummitrühvlid (maiustused); saiavorm; sarapuupähklitega
maitsestatud Pavlova beseetordid;
sisaldavad

ravitoimeta

sarapuupähklitega

valmistatud Pavlova beseetordid; sarvesaiad; šokolaadi aseained; šokolaadi-liköörikommid;

maiustused; šokolaadi vahvlid; šokolaadid ja šokolaadikommid;

šokolaadid

šokolaadi

(maiustused ja võileivamäärded); šokolaadifondüü;

šokolaadiga kaetud kondiitritooted; šokolaadiga kaetud maiustused; šokolaadiga kaetud mandlid; šokolaadiga kaetud nugatibatoonid; šokolaadiga kaetud

pähklibatoonid; šokolaadiga
mandliterakesi

kaetud

pähklid; šokolaadiga kaetud puuviljad; šokolaadiga kaetud sitkest magusast pastast koosnevad, pähkli- ja
(Türgi maiustused); šokolaadigarniirid; šokolaadiglasuurid; šokolaadiglasuuriga vahvlid; šokolaadikastmed;

sisaldavad kondiitritooted

šokolaadikattega

makadaamiapähklid;

šokolaadikattega

pähklid;

šokolaadikaunistused

kookidele;

šokolaadikreemid;

šokolaadimaitseained;

šokolaadimaitselised kondiitritooted; šokolaadimaitselised maiustused; šokolaadimartsipan; šokolaadist ja pähklitest valmistatud võileivavõie; šokolaadist

jõulupuuehted;

šokolaadist

šokolaadist kaunistused maiustuste jaoks; šokolaadist tordikaunistused;

jõulupuukaunistused;

šokolaadist ströslid; šokolaaditooted;

šokolaaditrühvlid; šokolaadivahud; šokolaadivõided; šokolaadivõided

leivale

söödavad jõulupuukaunistused;
söödavad kreekerid, kuivikud; soolaküpsised; soolased küpsised;
pudingid; sopapilla'd (küpsetatud leivad); sopapilla’d (küpsetatud kondiitritooted); Šoti iiris (tablet); suhkruga

riisipaber;
koogid

(okoshi'd);

sultanirosinaid

suhkrustatud

übadest

ja muskaatpähkleid

valmistatud

sisaldavad

teraviljabatoonid, energiabatoonid; tiramisu;
magusast pastast koosnevad,

pähkli- ja

pehme koorikuga

riisipudingid;

toffee-täidisega

kaetud

täisteraküpsised;

magusad oakeedised
tarretist

sisaldavad

soolased
seotud

vahvliküpsised;

hirsist või

(nerikiri); suhkruvatt;

trühvlid

söömisvalmis

paisriisist

valmistatud

suhkurdatud kohvioad;

maiustused; tehiskeedukreemid;

ravitoimeta maiustused, kondiitritooted;

mandliterakesi sisaldavad

šokolaadist valmisdesserdid;

määrimiseks; söödav paber; söödav

tehisšokolaadid;

(maiustused); Türgi maiustused (sitkest

kondiitritooted); vaht (magus); vahud; vahukommikate; vahumaiustused;

vahvlipralineed; valmismagustoidud (kondiitritooted); valmismagustoidud (maiustused);

vedela

piiritusjoogitäidisega maiustused;

vedela

vahvlid;

puuviljatäidisega

kondiitritooted; vedela puuviljatäidisega maiustused; veinitäidisega maiustused; vla (magus keedukreem); wasabi'ga šokolaad; Yorkshire'i pudingid (Inglise

küpsetised); ženšennist maiustused.

55752

(111) Regnr

09.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

M
201700551

nr

25.05.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

09.05.2028
01.03.2018

(540)

(591)

(730)

Värvide loetelu: oranž, punane.
Omanik: AS Saare Erek
Kuressaare linn, Pihtla tee 28, 93815 Saaremaa vald, Saare maakond, EE

(5 11) 11-2017 Klass

19:

puithooned; puitliitmikud; puitpostid; puit ja tehispuit;

töödeldud

puit;

konserveeritud

puit (mittekõdunev puit);

osaliselt

töödeldud

puit; pooltöödeldud puit; puitraamistus; puitvormid; saetud puit; vormitud puit; puitluugid; puituksed; puit ehituse tarbeks; puitmassiplaat
(ehitusmaterjal); puitpalgid; puitpaneelid; puitprofiilid; puitsarikad; puitsillutis; puittalad; puitvaiad; puittahvlid; ehituses kasutatavad kõvad
puitkiudplaadid;
puit;

ehituses kasutatavad

lamineeritud

puitkiudplaadid;

tuletõkke-puitlaastplaadid;
lamineeritud

puidukiududest ja vaigust puitkiudplaadid;

puit

helikindlad

puitlaastplaat;

puitpaneelid lagede jaoks;

mitmekihiline

puit;

helikindlad

mittemetallist

majatarvete valmistamiseks; puitehitusplaadid;

puitpaneelid

ogaplaadid

seinte

jaoks;

puitkonstruktsioonide

puitkiudpaneelid;

puitkiudplaadid;

lamineeritud

ehitamiseks;

puitkiudplaadid

(ehitusmaterjal); puitlaastpaneelid; puitlaastplaadid; puitparkettpõrandad; puitpinna aukude paranduskips; puitpinna pragude paranduskips; puitplaadid;

puitpõrandad; puitspooniga parketid.
Klass 37: remonditeave; ehitusjärelevalve; ehitustegevus, sh üldehitus ja ehituse peatöövõtt; elamute ja muude ehitiste rajamine; ehitusseadmete
ja

-tehnika

üürimine ja rentimine.

Klass 42: ehitiste projekteerimine; eelnimetatud

teenuste

alased

konsultatsiooni-, nõustamis- ja

ehitustehnika inseneriteenused; insener-tehnilised konsultatsioonid; insener-tehnilised teenused.

informatsiooniteenused;

inseneri teenused;

152
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6/2018

55753

(111) Regnr

09.05.2018

(151) Regkuup
(210)

KAUBAMÄRGILEHT

201700284
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

14.03.2017

lõppemise kuup

09.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline, sinine.

(730)

Omanik:

Ilya Dyagelev

Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 60, 13421 Tallinn,

(511)11-2017Klass

läbiviimine; ärimesside ja

-näituste korraldamine

eesmärgil.

M
201700299

nr

(220) Taotl kuup

17.03.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

(521)

äri

09.05.2018

(151) Regkuup

Kehtivuse

ja messide korraldamine

55754

(111) Regnr

(181)

EE

ja juhtimine; messide, näituste ja esitluste korraldamine ja läbiviimine majanduslikul eesmärgil; näituste

korraldamine kaubanduseesmärkidel; ürituste, näituste

(210) Taotl

Harju maakond,

35: ärialaste näituste läbiviimine; ärialaste või kaubanduslike näituste korraldamine; ärilistel eesmärkidel näituste korraldamine ja

09.05.2028
01.03.2018

Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime

köögi-, vannitoa-ja
naha-, juukse-, küünehoolduskaupade, parfüümide, lõhnaainete, puhastus-, poleer- ja pesuainete,

Klass 35: toidukaupade, alkoholivabade jookide ja alkoholjookide, rõivaste, jalatsite, majapidamises kasutatavate

majahoolduskaupade, kosmeetikatoodete,

valgustus-, kütte-, külmutus-, kliima-, ventilatsiooni-, veevarustusseadmete, -seadmestike ja -instrumentide,

sanitaarseadmete,

-seadmestike ja

-instrumentide, mööbli, ehitusmaterjalide, veevärgi-, kütte-, külmutus-, kliima-, ventilatsioonikaupade ja muude kodu remondiks kasutatavate

kaupade, sisekujunduskaupade, juveelkaupade, aksessuaaride (peakatete, sallide, rätikute, kinnaste, käekottide, peenrahakottide, rahakottide,
kottide, seljakottide, vööde, rihmade, kaelasidemete, lipsude, kaelasallide,
farmatseutiliste

juuste-, kaela-, kõrva-, jala-ja rõivaaksessuaaride), ravimite,
tervishoiualaste kaupade, laste-ja imikukaupade,

preparaatide, toidulisandite, vitamiinide, sanitaarpreparaatide ja -kaupade,

mängude, mänguasjade ja mängutarvikute, lemmikloomakaupade (sh toidu, aksessuaaride, veterinaarpreparaatide, mänguasjade ja
mängutarvikute), kirjatarvete,

raamatute,

trükiste, majapidamisaparaatide, -seadmete ja -elektroonika, elektroonikaseadmete ja -aparaatide, spordi-

ja vabaajakaupade, autokaupade, autoosade ja -tarvikute, arvutite ja arvutiosade, -tarvikute ja -aksessuaaride, mobiiltelefonide ja nende osade,
tarvikute ja aksessuaaride,

köögi-, majapidamis-ja

aiakaupade, käsitöökaupade ja

„tee-ise projektide“ („do-it-yuorself projects/diy projects“)

kaupade, kingituste pakkimise kaupade, erootikakaupade jae-ja hulgimüügiteenused.

(540)

Kaup24.ee
(730)

Omanik: Dlb

Trading OÜ

Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn,

(740)

Harju maakond,

EE

Esindaja: Elle Mellik

(511)11-2017Klass

35: reklaam; äritegevuse juhtimine; toidukaupade, alkoholivabade jookide ja alkoholjookide, rõivaste, jalatsite, majapidamises

köögi-, vannitoa- ja majahoolduskaupade, kosmeetikatoodete, naha-, juukse-, küünehoolduskaupade, parfüümide, lõhnaainete, puhastus-,
poleer- ja pesuainete, valgustus-, kütte-, külmutus-, kliima-, ventilatsiooni-, veevarustusseadmete, -seadmestike ja -instrumentide, sanitaarseadmete,
-seadmestike ja -instrumentide, mööbli, ehitusmaterjalide, veevärgi-, kütte-, külmutus-, kliima-, ventilatsioonikaupade ja muude kodu remondiks
kasutatavate

kasutatavate

kaupade, sisekujunduskaupade, juveelkaupade,

aksessuaaride

(peakatete, sallide, rätikute, kinnaste, käekottide, peenrahakottide, rahakottide,

kottide, seljakottide, vööde, rihmade, kaelasidemete, lipsude, kaelasallide, juuste-, kaela-, kõrva-, jala- ja rõivaaksessuaaride), ravimite,

farmatseutiliste

preparaatide, toidulisandite, vitamiinide, sanitaarpreparaatide ja -kaupade, tervishoiualaste kaupade, laste- ja imikukaupade, mängude, mänguasjade ja
mängutarvikute, lemmikloomakaupade (sh toidu, aksessuaaride, veterinaarpreparaatide, mänguasjade ja mängutarvikute), kirjatarvete, raamatute, trükiste,

majapidamisaparaatide,

-seadmete

ja

arvutite

-tarvikute

ja -aksessuaaride,

ja arvutiosade,

käsitöökaupade

-elektroonika,

ja „tee-ise-projektide“

hulgimüügiteenused.

elektroonikaseadmete
mobiiltelefonide

ja

ja -aparaatide,

spordi- ja vabaajakaupade, autokaupade, autoosade ja -tarvikute,

nende osade, tarvikute

(„do-it-yourself projects/DIY projects“) kaupade,

ja aksessuaaride, köögi-, majapidamis- ja aiakaupade,

kingituste

pakkimise kaupade,

erootikakaupade

jae- ja
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55755

(111) Regnr

09.05.2018

(151) Regkuup
(210)

153

201700355
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

03.04.2017

lõppemise kuup

09.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Premia Tallinna Külmhoone AS

Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 4, 11415 Tallinn,

(740)

(511)11-2017Klass

EE

Harju maakond,

EE

30:jäätised; jää.
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(111) Regnr

09.05.2018

(151) Regkuup

201700356
M

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

09.05.2028

(442)

Avaldam

01.03.2018

(210)

Harju maakond,

Esindaja: Almar Sehver

03.04.2017

kuup

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: kuldne.
Omanik: Premia Tallinna Külmhoone AS
Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 4, 11415 Tallinn,

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

(111)

Almar Sehver

30:jäätised;

jää.

55757

Regnr

09.05.2018

(151) Regkuup
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(220)
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Taotl

M
201700507

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)
(540)

Avaldam kuup

10.05.2017
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(591)

Värvide loetelu: sinine, must,

(730)

Omanik: Riho Rõuk
Luha tn

(740)
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valge.

vald, Harju maakond,

EE

Reet Maasikamäe

Esindaja:

habemenoad;

75501 Saku

10,

KAUBAMÄRGILEHT

8: käsi-tööriistad

aedviljahakkurid;

käsi-töövahendid

ja

aedviljalõikurid;
habemenoa

habemeaj amis vahendite karbid;

lusikad; vööl kantavad

(käsitsi käitatavad); noad, kahvlid,

aedviljanoad;

teritamise rihmad;

aedviljaviilutid;

aiakäärid;

ahjuroobid;

külmrelvad

(mõõgad, täägid);

(käsi-tööriistad);

haamrid

aiakühvlid;

habemenoakarbid, -vutlarid; hangud; höövlid; jahinoad; juustulõikurid,

elektrilised;

v.a

jääkirkad; jõhvsaed; jõhvviilid; kabjanoad; kablid (käsi-tööriistad); kangid, hoovad, vändad, käepidemed; kellud; ketasnoad (käsi-tööriistad); kirkad (käsitööriistad); kirved;

kiviraiduri vasarad; kivivasarad; klompimisvasarad, klompimishaamrid; klupikomplektid; kohrutid (käsi-tööriistad); konserviavajad,
elektrilised;
(käsi-tööriistad); kraabid, kaabitsad (käsi-tööriistad); kruustangid; kruvikeerajad, kruvitsad,
v.a

elektrilised; koorimisnoad; koorimisrauad

(käsi-tööriistad);

kumminuiad; käristipuurid

tööriistad; käsifreesid; käsikopad,
käärid;

käsitungrauad;

v.a

kopad

(käsi-tööriistad);

kärnid

oksakäärid; oksatangid; käsitsi käitatavad
käsitsi käitatavad

(käsi-tööriistad); käsipumbad;
kobestid

lõiketerad; kõplad,

kühvellabidad

(käsi-tööriistad);

elektrilised või mitteelektrilised küünepoleerijad; küünetangid; küüneviilid;

aiatööriistad; käsitsi käitatavad
käsitrellid

põllutööriistad; käsisaeraamid;
elektrilised

(käsi-tööriistad);

elektrilised küüneviilid;

või

mitteelektrilised

(käsi-tööriistad);

labidad

käsi-

(käsi-tööriistad);
küünelõikurid;

lauahõbe (noad, kahvlid ja

(käsi-tööriistad); luisuhoidlid; lõhkumiskirved; lõikeriistad (käsi(käsi-tööriistad); lõiketerade teritid; lõikurid; lõikelatid (käsi-

lusikad); lauanõud (noad, kahvlid ja lusikad); liivarehad; lokitangid; luisud; luisud

tööriistad); söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad); lõiketangid, naelatangid; lõiketerad
lõikuriterad

tööriistad);

löökterad

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistade

osad);

lühikese

vikatid;

löega

maakirved;

elektrilised

maniküürikomplektid;

v.a
(käsi-tööriistad); mutrivõtmed (käsi-tööriistad); mõõgaterad, noaterad (relvad); mõõgad; mõõgatuped; mündikarbid,
korjanduskarbid; naasklid; naelatangid (käsi-tööriistad); naelatornid; käsitsi käitatavad naelatõmbajad; nahast teritusrihmad; neetide, tihvtide
väljalöömise stantsid; neetimishaamrid (käsi-tööriistad); neetimisriistad (käsi-tööriistad); nuiad; numbritemplid,-stantsid; nurgikud (käsi-tööriistad);
metallist noateritid;

maniküürikomplektid; matšeeted; meislid, peitlid;

mullakobestid

mullatambid

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); munalõikurid,

murukäärid

elektrilised;

vms

näpitsad; näpitstangid; oksaharvendusnoad;
pintsetid; pistodad; pitsalõikurid,

oksasaed;

pahtlilabidad;

pediküürikomplektid;

peitelpuurid

(käsi-tööriistad);

pihid, tangid;

piikvasarad;

elektrilised; plekikäärid; politsei kumminuiad; pookeriistad (käsi-tööriistad); poolümarad peitlid (käsi-tööriistad);

v.a

käsi-tööriistad); puitvasarad (käsi-tööriistad); puurid (käsi-tööriistad); puuviljakogurid (käsi-tööriistad); püstolid (käsi(käsi-tööriistad); rappimisnoad; rasplid (käsi-tööriistad); raudkangid; rehad (käsi-tööriistad); ripsmekoolutajad; saablid; saed

pressrauad (mitteelektrilised
tööriistad); rammivasarad

(käsi-tööriistad);

-raamid;

saehoidlid,

(käsi-tööriistade

saelehed

osad); sahkkaevajad

silumisriistad, lihvimisriistad (käsi-tööriistad); sirbid; sirpnoad; smirgelkäiad;
stantsseadmed

tööriistad); stantsimisseadmed,
tööriistad); tambitsad
tihtimisrauad;

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); sulenoad,

(käsi-tööriistad); sepavasarad, suurvasarad;

väikesed taskunoad; tahikäärid; tahumiskirved

(tööriistad); tambid,

(käsi-tööriistad); teritusriistad; teritusvahendid;
(käsi-tööriistad); traadipingutid ja metall-lindipingutid (käsi-tööriistad);

tööriistad); traaditangid, lapiktangid; triikrauad, pressrauad; tätoveerimisseadmed; täägid; tööriistavööd (hoidevööd); uhmrid
valtsimisriistad

umbrohurohimishargid (käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); vanutid,

silmastusnoad, pooknoad;

(käsi-tööriistad); spaatlid, värvilapitsad (käsi-tööriistad);

tapikirved; tapipeitlid; terituskettad

torulõikurid

torulõikeseadised;

soad

rennihaamrid

stantsid

(käsi-

rammid

(käsi-

(käsi-tööriistad);
traadikoorimistangid (käsi(käsi-tööriistad); uhmrinuiad;
tigupuurid

viilid

(käsi-tööriistad); vibusaed;

(tööriistad); viilunoad;

vikatid; vikatiluisud; vikativõrud; voltimisrauad; vormiliistud, vormimisliistud; väikekirved (käsi-tööriistad); õmblemiskisuga kõvernaasklid; noapead,

metallist; vikativarred,

v.a

merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, kontrolli-, pääste-ja

Klass 9: teadusotstarbelised,
-seadmed;

-kontrollseadmed

elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja

edastamise ja

taasesitamise aparatuur;

magnetandmekandjad,

CD-d, DVD-d

heliplaadid;

ja muud

helilised

salvestatud

klahvistikud;

autoraadiod,

sõidukiraadiod;
elektroonilised

hologrammid;

seadmed

uksekellad;

elektrilukud;

helkurid

hääletusseadmed,

multifilmid, animafilmid; kaasaskantavad

pildiraamid;

teadetetahvlid;

jalakäijatele

diktofonid;

ja

asbestrõivad;

disketid,

karbid;

individuaalkaitsevahendid;

publikatsioonid;

(fototarbed);
elektroonilised

kaubasildid;

säritatud

filmid;

füüsikaaparaadid ja -seadmed; globaalse
hiired

(arvuti välisseadmed);

integraalskeemkaardid,

sh kiirguskindlad

pleierid; juhtmeta telefonid; kaitsejalanõud,

õppevahendid;

ekraanid

ümbrikkettad;

allalaaditavad

fotoriistade

CD-seadmed; arvutite

audiovisuaalsed

elektroonilised

helkur-turvavestid;

(rõivaste juurde);

hääletusmasinad;

salvestamise,

DNA-kiibid; DVD-mängijad; USB-

salvestatud arvutitarkvara; arvutite

elektroonilised

fotoseadmete

õppevahendid ning

kujutise

häireseadmed; alkomeetrid; arvelauad; arvutid, raalid;

tulekindlad

kaitsekindad;

või

digisalvestusvahendid; müntkäitatavate aparaatide

elektronpliiatsid (kuvarimanused);

fotokaamerad, fotoaparaadid;

(GPS-seadmed);

hääletamisseadmed,

digitaalsed

elektroonilised

taskusõnaraamatud;
ekraanid;

asbestist

perifeerseadmed;

dekoratiivmagnetid;

elektrilised

filmikaamerad; fluorestseerivad

positsioneerimise

välisseadmed,

binoklid;

elektrikarjused; elektrikilbid;
märkmikud;

arvutiprogrammid; arvutiprogrammid (allalaaditav tarkvara);

arvutite

klaviatuurid,

heli

ja -vahendid;

mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad; andmetöötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; tulekustutusseadmed;

mälupulgad; elektriakud; elektripatareid; patareid, akud; akulaadurid; patareilaadurid;
arvutimängutarkvara;

v.a

metallist; tööriistakäepidemed (v.a metallist) käsitsi käitatavatele tööriistadele.

kiipkaardid;

hiirematid;

joonisfilmid,

ja tulekindlad; kaitsekiivrid; kaitsekiivrid

ratsutamiseks; kaitsekiivrid sportimiseks; kaitsekindad; kaitsemaskid; kaitsepresendid, ohutuspresendid; kaitseprillid; kaitserõivad, sh kiirguskindlad ja
tulekindlad; kaitsevõrgud,
kodeeritud

(audio-video);
kõlarid,

identifitseerivad

valjuhääldid;

kõlarikastid;

mannekeennukud

mobiiltelefonide
ninaklambrid

rihmad;

kõrvaklapid;

autoõnnetuste

munakellad

sukeldujatele

ja

kindad

(häireseadmed, hoiatusseadmed);

magnetkaevõrud; kompaktplaadid,

CD-ROM-id

sukeldujatele;

säritatud kinofilmid;

(püsimälu); kompaktplaadid, laserplaadid,

CD-d

laserplaadimängijad; kompassid; kontaktläätsed; kontaktläätsekarbid, kontaktläätsevutlarid; kuulikindlad vestid;

kompaktplaadimängijad,

isikukaardid;

kellad

ohutusvõrgud; keevitajate kaitsekiivrid;

magnetkaardid; kodeeritud,

kõrvatropid

(liivakellad);

ujujatele;

sukeldujatele;

helendavad

näpitsprillid,

lornjetid;

laserkaardikepid;

mehaanilised

läbimängimiseks;

märgid;

elektroonilised

märkmikarvutid;

näpitsprilliketid,

liivakellad;

mikrofonid;

märgid;

lornjetiketid;

magnetilised

identifitseerimiskaardid,

mobiiltelefonide

hands-free-komplektid;

märkmikud;

neoonmärgid,

näpitsprillipaelad, lornjetipaelad;

neoontähised;

näpitsprilliraamid,

lornjetiraamid; näpitsprillitoosid, lornjetitoosid; ohukolmnurgad (autotarvikud); parkimisautomaadid; peeglid, peegeldid (optika); allalaaditavad pildifailid;

fotograafilised pildinäidikud; prillipaelad; prilliraamid; prillitoosid; päikeseprillid; päästeparved; päästepoid; päästevestid; päästevõrgud; päästevööd;
arvutikasutajatele; rööbitsad (puutöö); signaallaternad; helendavad või mehaanilised signaalpaneelid; signaalpoid; helendavad või mehaanilised

randmetoed

sisekommunikatsiooniseadmed;

signalisaatorid;

sukeldumisaparaadid;

sukeldumismaskid;

slaidiraamid

slaidid;

sõidukiakud,

autoakud;

sülearvutikotid;

(fototarbed);

sülearvutid;

sülearvutiümbrised

spordiprillid;

(kotid);

suitsudetektorid,

helendavad

või

suitsuandurid;

mehaanilised

teetähised;

totalisaatorid; tulekahjualarmid; tulekindlad kaitseriided, tulekindlad kaitserõivad; tulekustutid; tulematerdusvahendid; tuletõrjevaibad; turvatõkked,

v.a

sõidukiistmetele ja sporditarvetele; tööliste näokaitseekraanid; tööliste põlvekaitsmed; uksesilmad; valgusfoorid (signaalseadmed); vargavastased seadmed;
elektrilised

vargust ennetavad seadmed; elektrilised

varjestusseadmed; videoekraanid; videokassetid; videolindid; videomagnetofonid; videomängude

kassetid; videotelefonid; vilkurid (signaaltuled); õppeaparaadid, õppeseadmed.

11:

Klass

veevarustus- ja
ahjud,

v.a

soojendid;

valgustus-, kütteseadmed,

sanitaarseadmed;

laboratoorsed; ahjude
akvaariumide

bakterihävituslambid,

WC-de

tuhakastid;

valgustid;

aurugeneraatorid,

toiduainete

bakteritsiidlambid

elektriventilaatorid

hüdrandid;

hügieenitoad

jalgrattalaternad;
elektriküünlad;

dušikabiinid;

isiklikuks tarbeks;

auruakumulaatorid,

õhupuhastuseks;

bakterihävituspõletid,

joogijahutusaparaadid,

ehispurskkaevud;
istevannid,

joogijahutid;

elektriradiaatorid;

sisekaminad; keetlid ja küpsetid;

bideed;

elektrilised

joogiveefiltrid;

toiduainete

niisutid; keskkütteseadmete paisupaagid; kliimaseadmed,
elektrilised

(küte); akvaariumide

isiklikuks

elektrilised

kuumtöötlusnõud;

filterseadmed;
seadmed

barbeque-ahjud;

tarbeks;

akvaariumide

(lambitarindid);

bensiinipõletid;

bideed;

desinfitseerimisaparaadid; destillaatorid,

jogurti valmistamiseks; elektrisoojendusega vaibad;

helendavad

majanumbrid; helgiheitjad; prožektorid; hõõgpõletid;

mitteelektrilised

juuksekuivatid;

elektrilised

v.a

elektriseadmed

ja

pimestusvastased

bakteritsiidpõletid;

desodoraatorid,

jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-,

klosetipotid; ahjud; ahjud (soojendusseadmed);

autode

aurukogurid;

grillid (köögiseadmed); heitveepuhastusseadmed;

(sanitaarseadmed);

seadmed,

WC-potid,

ahjude tuharestid; ahjukestad; ahjusiibrid, ahjupeldid

näoaurusaunad;

dekoreerimisvalgustid, ehisvalgustid, iluvalgustid; deodoreeraparaadid,

destilleeraparaadid; dušid;

kuumtöötlemise

desinfektsioonivahendijaoturid; WC-loputuskastid;

jalasoojendid;

elektrilised

jääkastid; jäämasinad

keedurõngad;

ja

jalasoojendusmuhvid;
-aparaadid;

jõulupuude

keskkütteradiaatorid; keskkütteradiaatorite

klimaatorid; kliimaseadmete filtrid; klosetiistmed; elektrilised kohvikeetlid, kohvimasinad;

kohviperkolaatorid; kohviröstrid; korstnalõõrid; korstnasiibrid; kraanipihustid; kraanitihendid; veesoojendusseadmed; kuumaveepudelid;
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kuumaõhuahjud; kuumaõhuaparaadid;
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kuumaõhuvannigarnituurid;

teisaldatavad

kuumutusplaadid;

käimlad, klosetid; kätepesukausid

(sanitaarseadmete

osad); köökide tõmbekapid; külmkambrid, külmutuskambrid; külmkapid, külmutuskapid, külmikud; külmutid, külmutusseadmed; külmutuskonteinerid;
külmvitriinid;
laavakivid

grilliplaadid

(köögiseadmed);

lambid

grillahjudele;

leivaröstrid;

leivaküpsetusmasinad;

küttekatlad;

elektrilised

kütteradiaatorid;

kütteseadmed;

kütuseökonomaiserid,

kütusesäästuseadmed;

(valgustid); lambiklaasid; lambikuplid; lambipeegeldid; lambipirnid; lambipõletid; lambivarjud; lambivarjuhoidikud;
liimisoojendid,

linnaseröstrid;

liimisoojendusseadmed;

veeuhtimisseadmed;

elektrilised

tööstuslikuks kasutamiseks;

mullivannide

loputusseadmed,

lutipudelisoojendid; lühtrid; hüdromassaživannid; mikrolaineahjud (toiduvalmistusseadmed); mikrolaineahjud

seadmed; paberlaternad; pagariahjud; pastörisaatorid, pastöriseerimisseadmed, pastöörseadmed; elektrilised pesukuivatid; pesumajakatlad, pesulakatlad;
pesuruumide kätekuivatusaparaadid,

kätekuivatid; piimajahutusseadmed,

piimajahutid;

piirituspõletid;

pissuaarid

(sanitaarseadmed);

pliidid,

ahjud;

polümeerimisseadmed; pöörlevad praevardad; purskkaevud; puuviljaröstrid; päevitusseadmed, solaariumid; päikeseahjud; päikesekollektorid (küte);
põletid; põletusahjud, kuivatusahjud; põrandalambid; radiaatorikorgid; soojusgeneraatorid; reservuaaritaseme kontrollkraanid; riideaurutajad;
röstimisseadmed; röstrid; elektrilised röstrid;

soengulambid;
sõidukiklaaside

v.a

sõidukitele

meditsiinilised;

soojusakud; soojuspumbad;

soojusvahetid,

sõidukite ventilatsiooni-,

masinaosad; spaavannid

v.a

(anumad);

survekeetlid, kiirkeetlid; autoklaavid

sõidukite kliimaseadmed, klimaatorid;

(lambitarindid); valgustus seadmed;

veetorud; saunaseadmed;

soojendus seadmed

soojenduspannid; soojendusplaadid;

elektrilised

meditsiinilised; sukelkeetlid;

kiirkeetlid); sõidukite jääst vabastamise seadmed;
seadmed

v.a

soojenduspadjad,

sulatamiseks; soojusakumulaatorid,

steriliseeraparaadid; suitsutusseadmed,

sanitaarseadmete

pöörleva praevardaga röstrid; röstrivardad; sanitaarseadmed;

elektrilised

kütteelemendid;

sõidukite kütteseadmed;

kliimaseadmed;

jäätunud

sterilisaatorid,

(elektrilised

survekeetlid,

sõidukihelkurid; pimestusvastased

söödakuivatid, söödakuivatusseadmed; süüteseadised;

tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavad soojendusseadmed; taldrikusoojendid; taskulambid; elektrilised taskulambid; taskusoojendid; elektrilised tekid,
tilkvihmutid

meditsiinilised;

(kastmisseadmed);

torujuhtmeventiilid, torukraanid,
teisaldatavad

Türgi

sauna

taskulambid

veesisselaskeseadmed;

tuhastusseadmed,

dioodidel

sanitaarseadmete

seadmed;

tuletõkkevõred;

krematsiooniahjud;

kabiinid; ujumisbasseinide kloreerimise seadmed; ultraviolettlambid,

valgushajutid; valgustkiirgavatel
(suunatuled);

toruventiilid;

dehüdreerimise

toidujäätmete

v.a

veetorud;

turvalambid;

tänavalaternad;

vannide

veesurvereservuaarid;

sanitaarseadmed;

veefiltrimis seadmed;

vannid;

vannitarvikud;

veejahutus seadmed,

tõmbekapid;

meditsiinilised; elektrilised vahvliküpsetajad; valamud;
mootorsõidukite

põhinevad (LED-)valgustid; valgustusaparaadid ja -seadised; valgustuslaternad;

(valgustusseadmed);

v.a

torujuhtmekraanid,

veejahutid;

vannisooj endid;

signaaltuled

vedelikujahutusseadmed;

veejaotusseadmed;

veejuhtmestiku

ventilaatorid

(kliimaseadmed);

ventilaatorid

teisaldatavad

ääsid; tulekolded;

veeklosetid;

(kliimaseadmete osad);

õhudesodoreerseadmed;

ventilatsiooniseadmed

õhueelsoojendid;

-masinad;

õhupuhastusseadmed ja

õhu- või

ja -aparaadid,

kliimaseadmed

veeioniseerimisaparaadid;

ja -aparaadid; voodisoojendid;

õhufiltrimisseadmed,

-masinad;

seadmed;

veemagestusaparaadid; veepehmendusaparaadid ja -seadmed; veepuhastusseadmed
veesoojendusaparaadid; veesoojendusseadmed; veesterilisaatorid; veetorustiku segistite kraanid; ventiilid (kraanid);
elektrikannud;

ja

õhupuhastid;

veesoojendid;

õhujahutid;

õhukuivatid;

õhusterilisaatorid; õlilambid; õlipuhastusseadmed, õlipuhastid; õlipõletid; ühekordse kasutusega steriliseerimiskotid;

elektrisoojendusega sokid.
Klass

14: töötlemata või pooltöödeldud väärismetallid; väärismetallid ja nende sulamid; väärismetallist pooltooted ehete valmistamiseks;

väärismetallide

sulamitest

valmistatud

väärismetallist

juveeltooted;

väärismetallist

taiesed;

kujukesed;

väärismetallist

väärismetallist

ehisnõelad;

medaljonid; väärismetallist prossid, preesid, sõled, rinnanõelad (juveeltooted); väärismetallist kaunistused (kujud); väärismetallidega kaetud trofeed;
väärismetallidest mansetinööbid;

vääriskividega

kaetud

väärismetallidega

meetrilised instrumendid

väärismetallidega plakeeritud juveeltooted;

väärismetallidest

võtmeripatsid;

ehtekarbid;

väärismetallidest
valumetallist

(kellad ja kronomeetrid); prossid (juveeltooted);

väärismetallidest käekellad;

traadid;

väärismetallidest kellakarbid;

juveeltooted, vääriskivid;

horoloogilised ja

krono-

ripatsehted; äratuskellad; käekellad, randmekellad; taskukellad;

päikesekellad; stopperid; amuletid (juveeltooted); mündid; väärismetallmärgid; väärismetallkarbid; käevõrud (juveeltooted); kellakapslid; ketid

(juveel-

tooted); kellaketid; kellarihmad; kronograafid (kellad); mansetinööbid; teemandid; kõrvarõngad; vandel, elevandiluu (juveeltooted); ahhaadid; gagaatehted;
väärismetallist ehtekarbid; ehtekarbid (laekad);

merevaigust juveeltooted; võtmerõngad (juveeltooted), võtmehoidjad, uuriripatsid; medaljonid
nõelad

tooted); medalid; kaelakeed; ehisnõelad; pärlid (juveeltooted); merevaigust pärlid;

sõrmused

(juveeltooted);

(juveel-

(juveeltooted); väärismetallivalandid;

väärismetallist kujukesed; väärismetallist büstid; lipsuklambrid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); väärismetallist taiesed; vaskžetoonid.

Klass 18: nahk ja tehisnahk; loomanahad; reisikohvrid ja reisikotid; päikese- ja vihmavarjud; jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted;
alpinistikepid;

alpinistikotid;

diplomaadikohvrid,

käsikohvrid;

jalutuskepikaepidemed; jalutuskeppistmed; kandelinad;
nahast

käepidemed;

kotid

pakkimiseks

(ümbrised,

portfellid;

nahkpapist karbid;

vutlarid);

kotid

nahast või

nahkpapist mapid, karbid, toosid; matkakotid;

koolikotid;

rannakotid;

v.a

seemisnahk,

turukotid; ratastega

mööbli

puhastuseks; seljakotid; spordikotid; kunstnahk;

kandmiseks;

nahast

tondinahk

(jahi varustus); jalutuskepid;

kotid;

kullavaltsimisnahk;

kohvrite

paelad; kohvrid;
käekotid;

käekotiraamid,

lemmikloomade rõivad; loomakaelarihmad; loomade kattevaibad; suukorvid;

nahkkaunistused,

ostukotid;

glassee; jahikotid, jahitaskud

vulkaanfiibrist karbid; karusnahad; nahast

väikelaste

-kohvrid;

käekotiraamistik; nahast kübarakarbid; lahtriteta kosmeetikakarbid,

ostukotid,

glasseenahk,

nahast või

nahkmanused; piitsad, nuudid; rahakotid; rahataskud; ranitsad,

reisitarvikute

riidekotid

komplektid; rõivakotid,
töödeldud

(kunstnahk); toornahk;

parknahad;

reisimiseks;

nahkrihmad;

nahast täitmata tööriistakotid;

uisurihmad; vedrude nahkkotid, nahkkatted; veisenahad; vihmavarju- või päikesevarjuraamid; vihmavarju- või päikesevarjuribid; vihmavarjukäepidemed;
vihmavarjutuped;

Klass

traksid

visiitkaardihoidikud;

padrunivööd; nahkohelikud,

väikelaste

kandmiseks;

ketiga

ridikülid;

võrkkotid

(ostukotid);

nahast

võtmetaskud;

õlalkantavad

nahast koerarihmad.

20: mööbel, peeglid, pildiraamid; ladustus- või transportkonteinerid, v.a

metallist; töötlemata või pooltöödeldud luu,

sarv, vaalaluu või

pärlmutter; teokarbid; merevaht, sepioliit; merevaik; ajakirjaalused, ajakirjahoidlid; ajalehehoidlid, ajalehealused; akende sisemised liistrulood, liistluugid;
aknamanused,
võtmete

metallist; aknapiirikud,

v.a

riputamiseks,

helmeseesriided;

hinged,

diivanid;

liigendid,

eemaldatavad

metallist;

v.a

v.a

metallist või kummist; aknarulood siseruumides kasutamiseks (mööbel); aknasulused,

metallist; arvutusmasinate

v.a

identifitseerimiskäevõrud,

v.a

alused; bambus, bambuskepid;

valamumatid

hirvesarved,

või -katted;

põdrasarved;

fikseeritud

ehtehoidjad;

hõbetatud

metallist; isikuandmete sildid, samastusplaadid,

bambuseesriided, bambuskardinad;

klaas

(mööbel);
v.a

kasside

v.a

kraapimispuud;

tekstiilist; kardinapuud;

kastid

hällid,

metallist; istesohvad;

v.a

joonestuslauad; juuksuritoolid; kaelkoogud, kandmispuud; kalasumbad, vitsmõrrad;
kardinakonksud; kardinahoidlid,

käterätijaoturid,

(peegelklaas);
kaminavõred

kardinarullikud; kardinarõngad;

mänguasjadele, mänguasjakastid; kastid, kirstud,

korvid,

v.a

metallist; kontorimööbel; koolimööbel; korall; korgid, sulgurid, tropid,

metallist; kruustangilauad; kruvid,

laadimisplatvormid,

v.a

v.a

kandikud,

v.a

kaubaalused,
v.a

v.a

loomakabjad,

metallist; kirjakastid,

v.a

helendavad

või

merevaigust plaadid;

kaabliklambrid,

v.a

loomasarved;

v.a

mähkimislauad; mähkimismatid; mördikastid,

pagarileivakorvid; pakk-korvid

lugemispuldid, kõnepuldid;

sulused,

v.a

metallist; koerakuudid; koerte väljaheite kottide

v.a

metallist;

esemete

v.a

lukud,

metallist; madratsid;

õmblejamannekeenid;

metallist; vannikäepidemed,

v.a

elektrilised

v.a

autonumbrid, registrinumbrimärgid,

mitteelektrilised

v.a

v.a

v.a

metallist;

metallist; linnutopised;

ja metallist; lukustatavad
v.a

metallist;

massaažilauad, masseerimislauad; matuseurnid;
uksekellad,

v.a

v.a

metallist;

toru- või

metallist; mobiilid (kergliikuvatest

metallist; mähkimislauad, seinale kinnitatavad

metallist; mööbli puitvaheseinad; mööbliesemete uksed; mööblimanused,

numbriplaadid,

v.a

magamismatid; mahutisulgurid,

metallist; võtmerõngad,

metallist; mõõtevardad raudteevagunite laadimiseks,

v.a

pudelikorgid,

metallist või kivist;

metallist; korgipuust korgid; korgipuust pudelikorgid;

merevaigust varvad; metallistmed; metall-lauad; metallmööbel;

detailidest tarindatud skulptuurid); mutrid,

needid,

loomatopised;

lükandakende

metallist; mannekeenid, rätsepamannekeenid,

metallist; torukinnitusrõngad,

metallist; mööbliriiulid;

v.a

metallist; kummutid; kunsttisleritööd; kuulutustahvlid; käsipeeglid (tualettpeeglid); kübaravarnad;

lõngade, siidlõngade, paelte puitpoolid;

majanumbrid,
meekärjed;

loomaküünised;

(töölauad);

dokumendikapiriiulid

v.a metallist; keeratavad

metallist; lamamistoolid; laoriiulid; lattkastid; lauad; lauaplaadid; lemmikloomapadjad; letid, müügilauad; lihakastid,

loomasõrad;

harjaklotsid;

tööpingid

metallist; kardinahaagid,

v.a

liharaiepakud (lauad); liikuvad alused arvutitele (mööbel); lillelauad, -kastid (mööbel); lillepotialused, lillepostamendid; lingid,

hoiukapid;

haiglavoodid;

võrevoodid;

sohvapadjad; jalapingid, järid, taburetid;

(mööbel);

v.a metallist;

kirjutuslauad, kirjutuspuldid; koolipingid; kirjutusmasinariiulid; kirstud, puusärgid; kirstumanused,
v.a

metallist;

laste

istme-,

metallist; alused
helmeskardinad,

kardinasidumispaelad; kardinasiinid;

metallist; kergvaheseinad (mööbel); kilpkonnakilbid; kilpkonnakilbiimitatsioonid; kinnituspoid,

paiksed jaoturid,

v.a

v.a

dekoratiivsed

metallist;

v.a

metallist; mööblirattad,

näitusestendid; paberrulood;

v.a

padjad;

transportimiseks; peatoed (mööbel); peegelmosaiigid, mosaiikpeeglid; pehmed tugitoolid; pesakastid; pesulauad

(mööbel); pildiraamiliistud; pildiraamitoed; pilliroog (punumismaterjal); pingid (mööbel); plastikplokid ribakardinatele, ruloodele; plastist mööbliliistud;
plastist pakkekonteinerid, veopakendid; plastist võtmekaardid,

pudelistellaažid; pudeli sulgurid,

v.a

v.a

kodeeritud ja magnetilised;

poldid, riivid,

v.a

metallist; pudelikorgid,

v.a

metallist;

metallist, klaasist või kummist; puhvetkapid; puiduribad; puidust pudelipakendid; puidust veinidekanteerimisvaadid;
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puidust

EESTI

või

plastist kuulutustahvlid; puidust, vahast, kipsist

või

KAUBAMÄRGILEHT

plastist kunstiteosed, taiesed; puit- või plastkarbid, puit- või plastkastid; puit-, vaha-, kips-

või plastbüstid; puit-, vaha-, kips- või plastkujud; puit-, vaha-, kips- või plastkujukesed; pukid, pukkalused, pukkjalad (mööbel);

metallist; punutud,

põimitud

puitrulood

(mööbel);

raamatukoguriiulid; ravimikapid; reservuaarid,
rotangkepid;

rõivakatted

rullpadjad;

v.a

metallist või kivist; ridvad, teibad,

v.a

rõivakatted

ladustamiseks;

sirmid

v.a

v.a

metallist; trepid (redelid),

v.a

v.a

õhkpadjad,

tühjad tööriistakirstud,
seinatüüblid,

meditsiinilised;

vaadikraanid,

metallist;

v.a

isiklikuks tarbeks,

v.a

vitriinid (mööbel);

paindtorupoolid,

v.a

metallist; uksekoputid,

metallist või kummist; ukseriivid,

v.a

vedelkütusemahutid,

v.a

metallist

ja mehaanilised;

suured

mahutid vedelike

(mööbel);

hoidmiseks,

v.a

toitekude; taldrikuriiulid; tarud, mesipuud; tarude,

töötlemata või

v.a

v.a

v.a

plastventiilid; ventiilid, klapid,

v.a

metallist

21: aiatöökindad; alustassid; autopesukindad; ehisvaagnad;

meditsiinilised; täispuhutavad

metallist; uksemanused,

v.a.

metallist; vaadialused,

metallist; vesivoodid,

metallist; voodipõhjad;

v.a

vooliku-, paindtorurullid,

v.a

v.a

v.a.

v.a

tühjad tööriistakastid,

metallist; tüüblid, kinnitused, pulgad, tihvtid,

v.a

metallist; ukselingid,

metallist; veetorude

v.a

elevandiluu;

pooltöödeldud

v.a

v.a

masinaosad

metallist;

metallist; tüüblid,

metallist; uksenupud,

metallist; vaadid,

v.a

või

v.a

v.a

metallist;

metallist; ventilaatorid

meditsiinilised; vihmavarjualused, vihmavarjuhoidlid;

voodirattad,

v.a

metallist; vooditarbed,

v.a

Hiina kolmevärviline

glasuuritud

v.a

keraamika

vooliku-,

voodipesu;

väikelaste kõndimistoolid; väikelaste

ja mehaanilised;

matid; väikelaste mänguaiad; väikelaste söötmistoolid; väikesed riiulid (mööbel); õlgmadratsid; õlgpalmikud; õlgpunutised,
Klass

rätikuvarnad

metallist;

metallist; tekstiilist aknarulood siseruumides kasutamiseks; telgivaiad,

metallist; uksesulused,

elektrilised; veokonteinerid, ladustuskonteinerid,

vitspunutised; voodid; voodimanused,

v.a

metallist; riidepuud; riidevarnad;

v.a
v.a.

meditsiinilised; täispuhutavad madratsid, õhkmadratsid,

metallist; tünnivitsad, vaadivitsad,

v.a

metallist; ujuvkonteinerid,

v.a

metallist; uksepiirikud,

v.a

täispuhutavad reklaamvahendid;

metallist; tünnid,

v.a

v.a

kõva

seemnete

v.a

pesakastid; lemmikloomakuudid; toiduainete plastkaunistused; toolid (istmed);
metallist; trepivaibavardad; trepptaburetid, v.a metallist; tualettlauad; tugitoolid; tuulekellad (kaunistus);

täispuhutav mööbel; täispuhutavad istmepadjad, sohvapadjad,
padjad,

riidenagid,

punnid, prundid,

raamatualused (mööbel);

tünnilauad;

lemmikloomade

metallist; tikkimisraamid; lemmikloomaasemed;

transpordialused,

metallist; riidenagid,
konksud,

(mööbel); sohvad, diivanid;

metallist; sõimed, söödakünad; taimeluu, vandlipalmi

mesipuude puitvaheseinad; tehiskärjed tarudele; teisaldatavad trapid reisijatele,

püti-,

püssihoidikud;

v.a

säilitamiseks; rõivasiinide

serveerlauad; serveerlauad (mööbel);

saagimispukid; saepukid (mööbel);
metallist; sõidukilukud,

või plastist redelid; puuvoodid;

puust

6/2018

mänguaedade

matid.

(Tang sancai); joogiklaasid,

jooginõud ja baarinõud; jooginõualused, v.a paberist või tekstiilist; joogisarved; kaanega joogikannud; kandikud (majatarbed); kannud; kausid, vaagnad;
keraamilised majatarbed, kodukeraamika; majapidamiskindad; klaasmosaiigid, vitraažid, v.a ehitusmaterjalid; maalitud klaastooted; kohvikruusid;
kohvitassid; kohviserviisid (lauanõud); kompvekikarbid, -toosid; kruusid; küpsisepurgid; küünlajalad; lapikud pudelid (plaskud); lauamatid,

tekstiilist; lauanõud,

v.a

v.a

kindad; majoolika; menüükaaned, menüühoidikud; õllekannud; õlleklaasialused,

v.a

paberist või tekstiilist; õlleklaasid; õllekruusid; paberist

kandikud;

pabertaldrikud; pabertassid; plastiktassid; plasttaldrikud (nõud); plastkruusid; plastist taldrikualused; portselanist, savist,
materjalidest või klaasist kunstiteosed, taiesed; portselanist, savist, keraamilistest materjalidest või klaasist kujukesed; portselanist, savist,
või klaasist

materjalidest

büstid; portselanist,

serviisid

(lauanõud); sportimisel

kasutatavad

kruusid

(v.a

teeserviisid

väärismetallist);

savist, keraamilistest

materjalidest

joogipudelid; taldrikud; taldrikud,
(lauanõud);

tualett-tarvete

v.a

kotid;

või klaasist

savinõud;

kujud; portselantooted;

25:

või

rõivad,

majapidamiskeraamilistest
keraamilistest

serveerimiskandikud;

väärismetallist; tassid, kruusid; teekannud; teekannusoojendajad; tassid,

ühekorrataldrikud;

vaasid;

pähklitangid;

T-särgid;

jalatsid, peakatted; spordisärgid; võimlemissärgid;

kulbid

suhkrutangid;

serveerimiseks; väärismetallist puudritoosid; väärismetallist majapidamiskonteinerid; väärismetallist majapidamisnõud; luuavarred,
Klass

paberist

noad, kahvlid ja lusikad; lauanõude kaaned; maalitud, värvitud klaasnõud; maiustustekarbid; majapidamiskandikud; majapidamis-

v.a

veini

metallist.

aluspesu; aluspüksid, püksikud; alusrõivad, alusriided;

alusseelikud, undrukud; autojuhirõivad; baretid; džemprid (pulloverid); ehisvööd, õlavööd, särbid (rõivaste juurde); gabardiinmantlid; higiimav aluspesu;
hommikumantlid, hommikukleidid; ihupesu; imikupesu; imikupüksid, väikelapsepüksid (rõivad); jakid, joped; joped; kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid;
kaelasidemed,

lipsud; kalastus vestid; kalossid; kampsunid

kindad (rõivad);

kraekaitsmed; kudumid, trikotaaž, trikootooted

või villased

kombineed

kingad; kitlid, kittelkleidid; kleidid;

(rõivad);

jakid; kapuutsid (rõivad); karuskeebid; karusrõivad; kasukad, mantlid; kedrid;

(naiste aluspesu); kombinesoonid,

kunstnahast

rõivad;

türbid (rõivad); korsetid (alusrõivad); kraed (rõivad);

kätised, mansetid; kõrvaklapid (rõivad);

labakindad, käpikud; livreed; loorid (rõivad); lühikeste varrukatega särgid; maniskid,

särgi-rinnaesised;

kübarad, vormimütsid; baretid;

mantiljad; maskeraadikostüümid;

meeste

pikad

missarüüd; mitrad, piiskopimütsid; mootorratturirõivad, jalgratturirõivad; muhvid (rõivad); mütsid (peakatted); mütsinokad (mütsi osad);

aluspüksid;
mütsisirmid

(peakatted); nahkrõivad; naistesärgid,

lühikesed

lastemantlid;

pontšod;

pudilapid,

pudipõlled,

v.a

-rõivad;

kodujakid; paberist peakatted (rõivad); paberriided,

peakatted (rõivaste juurde); peapaelad (rõivad); pearätikud; peleriinid; pidžaamad;
paberist;

pulloverid,

palitud, mantlid; parkad;

pigimütsid; pihikseelikud; pihikud (naistepesu); pikad naiste- või

kampsunid;

puukingad;

põlled

(rõivad);

põlvpüksid;

püksid;

püksitripid;

püksseelikud; rahavööd (rõivad); randmepaelad (rõivad); rannakingad; rannarõivad; retuusid (püksid); rinnahoidjad; rinnatasku ilurätid; saapad; sandaalid;
sarid; saunasandaalid; saunasussid; seelikud; silindrid (peakatted); magamisel kasutatavad silmakatted; sisetallad, jalatsi vahetallad; soe aluspesu; sokid;
higiimavad sokid; sokihoidjad; spordikingad; spordisaapad; suka-, põlve- või püksipaelad; sukad; sukahoidjad; sukakannad; sukkpüksid; supelmantlid;
supelmütsid; supelpüksid; suusakindad; suusasaapad; sviitrid,

kinnised

taskud rõivastele;

kampsunid; särgid, päevasärgid, särkpluusid; säärised;

traksid;

trikookaubad, trikotaaž; kingad; tuhvlid, toakingad; turbanid; töörõivad, -türbid, -tunked; ujumispüksid; ujumistrikood, supelkostüümid; vahetatavad kraed,

lahtkraed;

valmisrõivad,

-riided;

vannimütsid;

veekindlad

rõivad;

veesuusatajate

türbid;

vestid;

vormirõivad,

vormiriided;

võimlemiskingad;

võimlemisrõivad; vööd, rihmad (rõivad); toetavad vööd, korsetid; õlarätid, õlasallid; ülekuued, kerged mantlid; ülerõivad; ülikonnad, kostüümid.
Klass

26:

aplikatsioonid (pudukaubad); ehismärgid, ehisnööbid;

elastikpaelad;

dekoratiivsed

riidepaigad;

juuksepaelad, juukselindid;

kaelapaelad; käelindid (sõjaväevormide osad); käisemärgid, käisesidemed; kardinapaelad; kaunistuslindid; kingituste pakkepaelad; kübarakaunistused;
kübarapaelad; kunstvanikud; märgid, rinnamärgid rõivaste juurde,

v.a

väärismetallist; mobiiltelefonide kaunistusripatsid; õlakud, pagunid; ordenilindid,

auhinnalindid; paelad, lindid, ribad, narmad (pudukaubad); prossid, preesid, sõled, rinnanõelad (rõivamanused); rõivaste õlandid; rosetid (pudukaubad);
tekstiilist lehvid

kingituste pakkimiseks; tekstiilmaterjalidest rosetid; pits ja tikandid, paelad ja punutised; nööbid, haagid ja aasad; nõelad; kunstlilled;

juuksekaunistused; valejuuksed;

väärismetallist

kübarakaunistused; väärismetallist kingakaunistused;

valumetallist

prossid, preesid, sõled,

rinnanõelad

(rõivamanused); väärismetallist vöö-, rihmapandlad, väärismetallist kingapandlad, väärismetallist pandlad rõivastele.
Klass

28:

lõbustusparkides

kasutatavad

mänguautomaadid

ja

-aparaadid;

mänguasjad;

nukud;

go-mängud;

täringud;

täringutopsid;

teemandimängud; malemängud; kabemängud; mustkunsti seadmed; mängukaardid; mänguautomaadid ja -seadmed; piljardimänguvarustus; spordi vahendid
(v.a ronimiseks); spetsiaalsed kotid

suuskade

lainelauarihmad; ujumislestad; karussellid

ja lainelaudade

tarvis; kõhulauad;

ujumislestad; trapetsid purjelaudadele;

õhupallid (mänguasjad); mängukuulid, pallid (mänguvahendid); kaitsepadjad (spordiriietuse osad); reketid;
mudelid

kokkupandavad
suusad;

kelgud

(mänguasjad);

(spordikaubad);

aerusurfilauad;

lõbustusparkidele; kalastustarbed; trükitud loteriipiletid; võimlemisriistad; lauamängud;

sõidukimudelid;

müntkäitatavad

laste

tõukerattad

mänguautomaadid;

(mänguasjad);

lumelauad;

raadio teel

säärekaitsmed

juhitavad mängusõidukid; rulluisud;

(sporditarbed); rulad;

lumekingad, räätsad; pehmed

purjelauad;

seltskonnamängud;

mänguasjad;

uiskudega uisusaapad;
lainelauad,

surfilauad;

ujumisvestid; mängukarud; mängukujukesed; mudelmänguasjad; fantaasiategelasi kujutavad mänguasjad; lemmikloomade mänguasjad; veesuusad;

ammu-

ja vibulaskmisvahendid; batuudid; beebide tegelustekid; bingokaardid; bobikelgud; doominod; ehitusklotsid (mänguasjad); ehituskonstruktorid (mängud);
elektroonilised

märklauad;

kaugjuhitavad mänguasjad;
õppemänguasjad;

elektroonilised
elektroonilised

elektroonilised

sõidukid

mängud; elektroonilised lauamängud; elektroonilised kaugjuhitavad mängusõidukid;
mänguasjad; elektroonilised mängu- ja spordimärklauad; elektroonilised mängusõidukid;

(mänguasjad);

elektroonilised

tegevusmänguasjad;

elektrooniliselt käitatavad

elektroonilised
elektroonilised

mängusõidukid; Euroopa

nukkude

rõivad; Euroopa stiilis nukud; golfikepid; floretid; golfikeppide kotid; golfikindad; golfikotid; golfilipud (spordivarustus); golfimängu vahendid; golfipallid;
hasartmänguautomaadid; hasartmängude žetoonid; hokikepid; hokikindad; hokilitrid; jõulupuuehted.
Klass

32: õlu; mineraal-ja

Klass

41: haridus; väljaõpe;

Klass

42: teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega

gaseervesi ning

muud alkoholivabad

joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus.

teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.

seotud

uuringud ja projekteerimine

teenusena; tööstuslikud analüüsid

ja uuringud

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55758

(111) Regnr

09.05.2018

(151) Regkuup
(210)

157

201700586
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

02.06.2017

lõppemise kuup

09.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, roheline, punane,

(730)

Omanik: Monefit Estonia

valge,

Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2, 11415 Tallinn,

(511)11-2017Klass

36: kindlustus; rahalised,

finantstehingud.

201700587
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

EE

09.05.2018

(151) Regkuup
Taotl

Harju maakond,

finants-ja kinnisvarateenused; krediitkaarditeenused;

55759

(111) Regnr
(210)

sinine.

OÜ

Kehtivuse

02.06.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

09.05.2028
01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, roheline, punane, sinine,

(730)

Omanik: Monefit Estonia

Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2, 11415 Tallinn,

(511)11-2017Klass

55760
09.05.2018

(151) Regkuup
(220)

Taotl

Harju maakond,

EE

36: kindlustus; rahalised, finants-ja kinnisvarateenused; krediitkaarditeenused;

(111) Regnr
(210) Taotl

valge.

OÜ

nr

M
201700588

kuup

02.06.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

09.05.2028

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

finantstehingud.

158

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Monefit Estonia

linnaosa,

Lasnamäe

(511) 11-2017 Klass

kollane, roheline,
OÜ
Lõõtsa tn

11415

2,

36: kindlustus; rahalised,

Tallinn, Harju maakond,

55761

(151) Regkuup

09.05.2018

finantstehingud.

201700657
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

EE

finants-ja kinnisvarateenused; krediitkaarditeenused;

(111) Regnr
(210)

sinine, valge.

punane,

Kehtivuse

28.06.2017
09.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.02.2018

(540)

Langebraun
(730)

Omanik: KRISTIN PEDAK
Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 10, 10117 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

9: elektroonilised allalaaditavad brošüürid; allalaaditavad filmid; allalaaditavad digiraamatud; allalaaditavad digifotod; allalaaditavad

digiajakirjad.
Klass

16: graafikatrükised; graafilised kujutised; kunstitrükised; kirjutamis-ja joonistamisraamatud; papp-või paberkarbid; kaaned, ümbrised

(kantseleitarbed);

kingipakendid;

paberkotid;

illustreeritud

kollektsioonialbumid;

mapid, paberiköitmikud;

papist

pakkematerjalid;

plastist

märkmikud; järjehoidjad; kalendermärkmikud,

märkmeraamatud; õppevahendid;

pakkematerjalid;

trükitud

päevikud; trükitud kalendrid;

vihikud, kaustikud,

inforaamatud; ilukirjandusteosed; juhendiraamatud; kinkeraamatud; kokaraamatud; kohvilauaraamatud;

pildiraamatud; retseptiraamatud;
KIaSS

35:

paberist

pakkematerjalid;

agendad; kirjatarbed, kirjutustarbed; kleebised;

foto-ja

külalisteraamatud;

märkmeplokid; viltpliiatsid, vildikad;

lasteraamatud; mitteilukirjandusteosed; õpikud;

teatmeteosed.

jae- ja hulgimüügiteenused; koduste elektriseadmete jaemüügiteenused; koduste elektroonikaseadmete
jae-ja hulgimüügiteenused; lauanõude jae-ja hulgimüügiteenused; mööbli jae-ja hulgimüügiteenused; mööbli jaemüük
pagaritoodete jaemüük; sisustusesemete jae- ja hulgimüügiteenused; söögiriistade jae- ja hulgimüügiteenused; trükiste jae- ja
kööginõude

jaemüügiteenused; kunstiesemete
kolmandatele isikutele;

hulgimüügiteenused;
hulgimüügiteenused;

valgustite
küpsetiste

jae- ja

elektrooniliste

hulgimüügiteenused;

jaemüügiteenused;

maiustustega

hulgimüügiteenused; šokolaadi jae- ja hulgimüügiteenused;
audiovisuaalsete esitluste koostamine reklaami tarbeks;

tee

seotud

allalaaditavate

jaemüügiteenused;

väljaannete

magustoitude

jaemüügiteenused;

jaemüügiteenused;

kööginugade

õppetarvete

jae- ja

jae- ja hulgimüügiteenused; ajakirjandusreklaam; ajakirjareklaam; ajalehtede reklaam;

e-kaubandusteenused,

nimelt info pakkumine toodete kohta telekommunikatsioonivõrkude kaudu

ja müügi eesmärgil; elektrooniliste reklaamivate kirjastus- ja trükitoodete väljaandmine; ettevõtte reklaam; ettevõtte reklaam arvuti kaudu;
graafiliste reklaamide valmistamine; inforeklaamide tootmine; internetiturundus; kaubandusnäituste korraldamine; kaupade müügiga seotud

reklaami

reklaamiteenused; kolmandate isikute kaupade ja

teenuste

müügiedendus

ülemaailmse

arvutivõrgu kaudu;

reklaam

ajakirjades, ajalehtedes ja brošüürides;

reklaam igasuguste avalike sidevahendite kaudu; reklaamfilmide produtseerimine.

Klass

41:

aastaraamatute

ajakirjandusväljaannete ja
raamatute

avaldamine;

raamatute

brošüüride

väljaandmine;
väljaandmine

ajakirjade

elektroonilisel

ja

avaldamine

ajalehtede

kujul; ajalehtede,

avaldamine; digitaalsed video-, audio- ja

multimeedias;

ajakirjade

ajakirjade, kataloogide ja

multimeediameelelahutuse

kirjastamine

brošüüride

avaldamisteenused;

ja

väljaandmine;

avaldamine;
arvustuste

ja

elektrooniliste raamatute

ja

perioodika väljaandmine internetis; haridusalaste konverentside korraldamine ja läbiviimine; haridusalaste messide organiseerimine; hariduslike näituste
korraldamine; haridusnäituste organiseerimine;

ajaviite- ja koolitusteenused; disainialased koolituskursused; haridus- ja õpetusteenused; harivate esitluste
haridus-, koolitusteenused; näituste korraldamine väljaõppe eesmärgil; õppe eesmärgil näituste

korraldamine; harivate näituste korraldamine; kunstialased
seminaride

korraldamine;

korraldamine

ja

läbiviimine;

väljapanekute,

näituste,

demonstratsioonide

korraldamine

hariduslikel

eesmärkidel;

ajaviiteinformatsiooni pakkumine; audiovisuaalsed esitlused; dokumentaalfilmide tootmine; festivalide korraldamine; giidiga ekskursioonide läbiviimine;
heli, video ja multimeedia tootmine, fotograafia; kinofilmide ja filmide näitamine;
korraldamine

ja läbiviimine;

kultuuriteemaliste esitluste korraldamine;

muuseumide haldamine; muuseumiruumide
Klass

kultuuri-ja

kunstigaleriiteenused;

kunstiürituste organiseerimine; kultuuri- või haridusmesside
meelelahutus- ja kultuuriürituste korraldamine; muuseumid;

ja -teenuste pakkumine.

43: baariteenused; kohvikuteenused;

kokakunstialased konsultatsiooniteenused; restoraniteenused;

toitlustusteenindus; hotellid, hostelid ja pansionaadid, puhkajate ja turistide majutus.

teemajateenused; veinibaariteenused;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55762

(111) Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

159

201700590
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

02.06.2017
10.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, roheline, punane, sinine,

(730)

Omanik: Monefit Estonia

linnaosa,

Lasnamäe

(511)11-2017Klass

Lõõtsa tn

2, 11415 Tallinn, Harju maakond,

36: kindlustus; rahalised,

finants-

55763

(151) Regkuup

10.05.2018

(210)

201700598
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

06.06.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

10.05.2028
01.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: kuldne, must, hall.

(730)

Omanik: AS LIVIKO

(740)

Esindaja: Villu Pavelts

Masina tn 11, 10144 Tallinn,

(511)11-2017Klass

33:alkoholjoogid

Harju maakond,

(v.a õlu); vein.

EE

ja kinnisvarateenused; krediitkaarditeenused; finantstehingud.

(111) Regnr
Taotl

valge.

OÜ

EE

160

EESTI

6/2018

55764

(111) Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

KAUBAMÄRGILEHT

201700599
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

06.06.2017
10.05.2028

lõppemise kuup

01.02.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, kuldne, hall.

(730)

Omanik: AS LIVIKO

(740)

Esindaja:

Masina tn 11, 10144 Tallinn,

(511) 11-2017 Klass 33: alkoholjoogid

(111)

Harju maakond,

(v.a õlu);

10.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

kuup

M
201700626
20.06.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

vein.

55765

Regnr

Taotl

EE

Villu Pavelts

10.05.2028

Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION
(730)

Omanik: The

Ritz-Carlton

Hotel Company, L.L.C.

10400 Fernwood Road, Bethesda, 20817

(740)

Maryland,

US

Esindaja: Riina Pärn

(511)11-2017Klass
teenused,

nimelt

39: reisijate ja kaupade vedu; kaupade pakendamine ja ladustamine; kruiisiteenused; kruiisilaevade teenused; reisiagentuuride

reisijate ja kaupade

veo,

kruiiside, kruiisilaevade

teenuste,

ekskursioonide, ringreiside, puhkusereiside

ja reiside korraldamine,

reserveerimine, ettetellimine ja broneeringute tegemine; ekskursioonide, ringreiside, puhkusereiside jakruiiside korraldamine ja läbiviimine;
reisiinfoteenused; ürituste planeerimise ja haldamise teenused, nimelt puhkusereiside korraldamine,
kõikide eelnimetatud teenustega seotud teabe

ja

nõustamise

pakkumine.

(111) Regnr

55766

(151) Regkuup

10.05.2018

(210)

201700638
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

21.06.2017
10.05.2028
01.02.2018

organiseerimine,

reisijuhi- ja

ajakavastamine ja kavandamine;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

161

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, must,

(730)

Omanik: AS LIVIKO

kuldne, valge, hall, roheline,

pruun,

beež.

Masina tn 11, 10144 Tallinn, EE

(740)

Esindaja:

Villu Pavelts

(511)11-2017Klass 33:alkoholjoogid (v.a õlu); rumm

ning rummi baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid.

(111) Regnr

55767

(151) Regkuup

10.05.2018

(210)

Taotl

201700671
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

10.02.2012

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

85394998

(320)

10.05.2028
01.03.2018

andmed:

10.08.2011

(330)

US

(540)

HYVE SOLUTIONS
(730)

Omanik: SYNNEX

Corporation

44201 Nobel Drive, 94538 Fremont, CA, US

(740)

Esindaja: Elle Mellik

(511)11-2017Klass

9:

arvutid

kasutamiseks

andmesäilituskeskustes,

arvutiserverid

andmesäilituskeskustele,

arvutitarkvara

arvuti- ja arvutivõrgukomponendid eelnimetatutele; suurarvutid andmesäilituskeskustele.
35: andmesäilituskeskuste opereerimiseks ja haldamiseks mõeldud arvutite, arvutisüsteemide ja -komponentide

andmesäilituskeskuste

opereerimiseks ja haldamiseks ning
Klass

vahendamine, hankimine

ja tarnimine; andmesäilituskeskustele arvutite, arvutisüsteemide ja -komponentide vahendamise, hankimise ja tarnimise alased konsultatsiooniteenused.
Klass 37: andmesäilituskeskuste arvutiriistavara paigaldus, hooldus ja parandus; andmesäilituskeskuste arvutiriistvara uuendamine.
42:

Klass

andmesäilituskeskuste

projekteerimine teistele;

andmesäilituskeskuste

testimise

projekteerimise, arendamise ja testimise alased konsultatsiooniteenused; tehnilised konsultatsioonid ja
tootmise ja montaaži alal; arvutiriistvara kohandamine andmesäilituskeskustele; andmesäilituskeskuste
parandus; konsultatsiooni-, nõuande-ja

infoteenused

10.05.2018

(151) Regkuup
Taotl

201700672
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup
(540)

eelnimetatud

55768

(111) Regnr
(210)

kõigi

30.06.2017
10.05.2028
01.03.2018

teenuste

osas.

alased

teenused

teistele;

andmesäilituskeskuste

insenerikonsultatsioonid andmesäilituskeskuste
arvutitarkvara

paigaldus, hooldus,

uuendus

ja

162

EESTI

(591)

Värvide loetelu: sinine, oranž,

(730)

Omanik: Ferratum

(511)11-2017Klass
DVD-d

valge.

00520

A,

Helsinki,

FI

Kaie Puur

Esindaja:

heliplaadid;

6/2018

Oyj

Ratamestarinkatu 11

(740)

KAUBAMÄRGILEHT

9:

seadmed

või helide salvestamiseks,

ja aparaadid piltide

ja muud digitaalsed salvestuskandjad; arvutusmasinad;

edastamiseks, taasesitamiseks ja kopeerimiseks;

andmetöötlus seadmed,

magnet- ja arvutikettad, optilised plaadid ja laserplaadid; andmetöötlusaparaadid;

arvutusmasinad

seadmed; arvutite mäluseadmed; valerahadetektorid (v.a paberraha); sularahaautomaadid;

magnetandmekandjad,

arvutid; arvutitarkvara; magnetilised kaartide lugerid,
ja summaatorid, summeerimisseadmed,

summeer-

magnetilised kaardid, magnetilised ID-kaardid, mälu- või kiip-

kaardid, krediitkaardid ja pangakaardid, kiipkaardid (integraalskeemkaardid); järelmaksukaardid; allalaaditavad arvutitarkvararakendused; elektroonilised
allalaaditavad

publikatsioonid;

elektrooniliste

pangateenuste

arvutitarkvara; isikliku

informatsiooni haldamise

arvutitarkvara; andmebaasi

haldamise

tarkvara; elektroonilised andmekandjad.

35: reklaam;

Klass

ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused; ärijuhtimiskonsultatsioonid; majandusprognoosid; omahinnaanalüüsid;

ettevõtte

tegevuse planeerimise ja juhtimise tegevused; ärialane abi; äriinfo, -teave; juhtimisalane abi; ärialased uuringud ja küsitlused; andmetöötlusteenused;
kaarditehingute ja teiste maksetehingute andmete töötlemine; raamatupidamise ja arvutipõhise dokumendihalduse teenused; finantsteenustega seotud
reklaamteenused;

levitamine;

reklaammaterjalide

konsultatsiooni-,

turu-uuringud;

nõustamisteenused,

informatsiooni- ja

mis

seotud

on

kõige

eelnimetatuga.
Klass

36:

krediitkaartide,

rahavahetusteenuste

finantstehingud; rahalised

kindlustusteenused;

deebetkaartide,
ja

maksekaartide,

rahaülekandeteenuste

pangakaartide

pakkumine;

tehingud; kinnisvaratehingud;

ning

investeerimise

ostukaartide

ja

hoiuste

väljastamine,

teenused;

finants- ja pangandusteenused; krediiditeenused;

makse- ja

nõustamisteenused;

investeeringute haldamine;

maksete

finantsteenuste,

kogumise teenused;

finantsuuringud; finantsteabe pakkumine; pangandus; finants-ja pangandusteenused interneti ja telekommunikatsioonivõrkude vahendusel; pangateenused,
sh elektroonilised pangateenused;
ettevõtete

elektrooniline rahaülekanne;

finantskonsultatsioon; konsultatsiooni-,

seotud

kõige eelnimetatuga.

201700676
M

nr

(220) Taotl kuup
Kehtivuse

(181)

on

10.05.2018

(151) Regkuup
Taotl

nõustamisteenused, mis

55769

(111) Regnr
(210)

finantslaenude ja tarbimislaenude pakkumine; tagatisteenuste pakkumine ja kinnitamine;

informatsiooni-ja

01.07.2017
10.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

MARMEL
Omanik: Marmel Kinnisvara

(730)

Kesklinna linnaosa, Viru

(511)11-2017Klass
pakkumine;

alalise

36: abistamine

seoses

elupaiga pakkumine;

kinnisvarahaldusteenused;

OÜ

väljak 2,

10111 Tallinn,

EE

Harju maakond,

kinnisvara omandamise ja finantsosalustega kinnisvarasektoris; alalise elamispinna üürimine; alalise elukoha

äriruumide rent; äriruumide

üürimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); ärihoonetega seotud

äripindade haldamine; arvutipõhine kinnisvarainfo; büroopindadega

seotud kinnisvarahaldusteenused;

ehituse finantseerimise

korraldamine; elamispindade haldamine; elamispindade otsimise teenused; elamispinna pakkumine; elamukinnisvara agentuuriteenused; eluaseme

renti-

mine; elumajadega seotud kinnisvarahaldusteenused;
talude üürimine, rentimine; hoonete

elurajoonidega seotud kinnisvarahaldusteenused; ettevõtete kinnisvaraalane nõustamine; farmide,
haldamine; hoonete ostu ja müügi kinnisvaraagentuuriteenused; hoonete rentimine, üürimine; hoonete rentimise agen-

tuurid või vahendamine; hoonete rentimise

pinna

üürimine;

kinnistute

kaubanduskeskuste

haldamine,

või maaklerlus; hoonete rentimise

agentuurid

juhtimine; kaubanduspindade,

poepindade

kinnisvaraagentuuriteenused;

üürimine;

üürileandmine; kaubanduskeskuste ruumide rent; jaemüügipindadega

hoonete üürimise teave;

kaubanduskeskustega

jaekaupluse

seotud kinnisvarahaldusteenused;

seotud kinnisvarahaldusteenused;

kinnistute vahendamis- või

rentimisteenused; kinnisvarateenused; kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvara hindamise alane nõustamine; kinnisvara hindamine ja haldamine;
kinnisvara

ja maaomandiga

omandamise
kinnisvara

seotud kinnisvarateabe

(ostu) teenused;

kinnisvara

rendilepingute sõlmimine;

kinnisvara

kinnisvara liisimise

pakkumine; kinnisvaralaenuteenused;

omandijaotus;

kinnisvara

soetamise

alane

ostmine

teenusena; kinnisvara

nõustamine; kinnisvara

ja rendilepingute korraldamine;

ostmise abi;

soetamise

alased

kinnisvara

uuringud;

kinnisvara

puhkuseosakute pakkumine;

kinnisvara

tinglik deponeerimine;

kinnisvara ühisomandi korraldamine; kinnisvara üürileandmine; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvara üürimise korraldamine; kinnisvara

vahendamine;
omandi

aiandusalased

kinnisvarahaldusteenused;

valdamiseks; hooldekodumajutuse üürimisega

kinnisvaraalane

finantskorraldus;

kinnisvaraalane

kinnisvaraalased konsultatsioonid; kinnisvaraarenduse

(220)

Taotl

M
201700681

nr

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)
(540)

Avaldam

finantsvahendus;

finantseerimine.

10.05.2018

(151) Regkuup

kuup

ametiruumide

tegelev agentuur;

55770

(111) Regnr
(210) Taotl

äri- või

03.07.2017
10.05.2028
01.03.2018

rentimine

kinnisvara

kinnisvaraalane

ühiskasutuseks; finantsesindajateenused

valimine

ja

ostmine

nõustamine;

teenusena;

kinnisvaraalase

üürimise

kolmandate

isikute

kinnisvaraagentuuriteenused;
informatsiooni

pakkumine;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: MAYERI INDUSTRIES AS

6/2018
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Tabivere alevik, 49124 Tabivere vald,

(511)11-2017Klass
töötlemata

Jõgeva maakond,

1: tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses,

EE
aianduses

ja

metsanduses

kasutatavad

kemikaalid;

töötlemata

tehisvaigud,

plastid; väetised; tulekustutusained; karastus-ja jooteained; keemilised toidukonservandid; parkained.

Klass 2: värvid, värnitsad, lakid;

roostetõrje-ja

puidukaitsevahendid; värvained; söövitid;

töötlemata looduslikud

vaigud;

metallfoolium

ja

metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks.
Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained;

puhastus-, poleer-, küürimisained

ja abrasiivtöötlusvahendid; ravitoimeta seebid; parfümeeriatooted,

eeterlikud õlid, ravitoimeta kosmeetikavahendid, ravitoimeta juukseveed; ravitoimeta hambapuhastusained.

Klass 4: tööstuslikud õlid ja rasvad; määrdeained; tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütused (k.a autobensiin) ja valgustusained;
küünlad

ja

tahid.

Klass

5: farmaatsia-, meditsiini-ja veterinaariapreparaadid;

meditsiinilised

hügieenitarbed; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjepreparaadid;

fungitsiidid, herbitsiidid.

(111)

55771

Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700685
04.07.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

10.05.2028

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: punane.

OÜ

Omanik:

Vilmix

Riia mnt 52c, 71009

(511)11-2017Klass

Viljandi linn, Viljandi maakond,

EE

30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätised; suhkur,

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

55772

(111) Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

201700693
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

(540)

07.07.2017
10.05.2028
01.03.2018

164

(730)

EESTI

Omanik: The

Ritz-Carlton

Hotel

Company,

10400 Fernwood Road, Bethesda, 20817

(740)

(511)11-2017Klass
nimelt

L.L.C.

Maryland,

US

39: reisijate ja kaupade vedu; kaupade pakendamine ja ladustamine; kruiisiteenused; kruiisilaevade teenused; reisiagentuuride

reisijate ja kaupade

veo,

kruiiside, kruiisilaevade

teenuste,

ekskursioonide, ringreiside, puhkusereiside

ja reiside korraldamine,

reserveerimine, ettetellimine ja broneeringute tegemine; ekskursioonide, ringreiside, puhkusereiside ja kruiiside korraldamine ja läbiviimine;
reisiinfoteenused; ürituste planeerimise ja haldamise teenused, nimelt puhkusereiside korraldamine,
kõikide eelnimetatud teenustega seotud teabe

55773

10.05.2018

(151) Regkuup

M
201700718

nr

(220) Taotl kuup

(181)

reisijuhi- ja

organiseerimine, ajakavastamine ja kavandamine;

ja nõustamise pakkumine.

(111) Regnr
(210) Taotl

6/2018

Riina Pärn

Esindaja:

teenused,

KAUBAMÄRGILEHT

Kehtivuse

13.07.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

10.05.2028
01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline,

(730)

Omanik: Exscudo

valge.

OÜ

Merirahu tn 58, 13516 Haabersti linnaosa, Tallinn,

(5 11)11- 2017 Klass
Klass

36:

elektrooniliste

kanalite

kaudu

pakutavad finantsteenused;

makseteenused; rahavahetus; rahavahetustehingud; valuutavahetus.

(111) Regnr

55774

(151) Regkuup

10.05.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201601107
16.12.2016

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

10.05.2028
01.08.2017

kuup

(540)

TÕLL
(730)

Omanik: TS Laevad

OÜ

Sadama tn 25, 15051 Tallinn, EE

(740)

Esindaja:

(511)10-2016Klass

Harju maakond,

EE

9: andmesidetarkvara.

Villu Pavelts

12:reisiparvlaevad.

maaklerlus,

vahendamine;

rahaülekande- ja -tehinguteenused

ja

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

Klass

6/2018
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16: paber ja papp; trükised; raamatuköitematerjal; fotod; kirjatarbed;

majapidamis- ja

kantseleiliimid; kunstnikutarbed; värvipintslid;

kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); papist ja/või paberist

laua-ja/või

peokaunistused, vanikud,

kaardid, laudlinad, salvrätikud, klaasialused; pakkepaber; trükitüübid; klišeed; piletid; brošüürid, pisitrükised; reklaamtrükised; graafikatrükised; kaardid;
kalendrid;

kataloogid;

kirjutusmaterjalid; perioodilised

väljaanded;

lisa- ning eriväljaanded; sõiduplaanid;
39: reisiparvlaevateenused.

ajakirjad; ajalehtede ja ajakirjade
Klass

pakutuna

seoses

žurnaalid;

raamatud;

ajalehed;

reisiparvlaevateenustega.

10.05.2018

(151) Regkuup

M
201700707

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

12.07.2017

kuup

lõppemise kuup

M-17-478

10.05.2028
01.03.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

kõik eelnimetatud tooted

55775

(111) Regnr
(210) Taotl

plakatid; postkaardid; prospektid; käsiraamatud;

(320)

andmed:

25.04.2017

LV

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu: lilla,

valge.

(730)

Omanik: CITADELE

BANKA,

(740)

Riga,

LV

Urmas Kernu

Esindaja:

(511)11-2017Klass

AS

laukums 2A, LV-1010

Republikas

36:

kindlustus;

finantstehingud;

arvelduskonto avamise ja haldamise teenused,

rahalised

tehingud; kinnisvaratehingud;

finantsteenused

ja pangandusteenused, sealhulgas:

deposiidi võtmise haldamine ja muude tagasimakstavate vahendite haldamine, krediteerimisteenused, sh

äritegevuse finantseerimine, tarbimislaenud, liisingu finantseerimine ja faktooring, makseteenused, sh
väljavõtmine läbi makseterminalide (POS-terminalid) ning sularaha deponeerimine ja väljavõtmine läbi

sularahaautomaatide

teiste

väljastamise ja valdamisega

maksevahendite

makseteenused,

väljastamise ja

finantstehingute

hooldamise

korraldamine

teenused,

teistega

valuutavahetusteenused,

valuutavahetuse

teel

väärtpaberite

või

rahaülekanded

finantsvahendite

või

abil,

ja sularahatehingud,

(ATM-id),

sh sularaha

maksekaartide
seotud

kullainvesteeringute

ja

sularahata

abil,

sh

rahaturuinstrumentidega, finantsfutuuridega ja optsioonidega, valuutavahetus-ja intressimäärainstrumentidega ning vabalt kaubeldavate väärtpaberitega,
fidutsiaarteenused, investeerimisteenuste ja investeerimisteenustega seotud abiteenuste pakkumine,

finantskapitali-ülekanded,

investeerimisportfelli haldamine, väärtpaberite väljastamine ja valdamine, tagatisteenused, käendusteenused,
andmine, mis toob kaasa kohustuse
rentimine,

finantsteenuste

alased

elektroonilised finantsteenused, sh

olla vastutav

konsultatsioonid

võlausaldajate
klientidele,

arvelduskontodega

ees

seoses

kliendi

kolmandale

võlakohustustega

arveldamine globaalse

55776

Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700708
12.07.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

(300)

Konventsiooniprioriteedi

(310)

M-17-479

(320)

10.05.2028
01.03.2018

andmed:

25.04.2017

(330)

LV

seotud

info

arvutivõrgu kaudu, ning

fondihaldusteenused, kindlustusmaaklerlus, maksete kogumine ja võlgade sissenõudmine.

(111)

isikule antud

sh

tagatiste ja

võlgadega,
pakkumine,

finantskapitali pakkumine,
muude siduvate kohustuste

väärisesemete
raha

hoiustamine, seifide

elektrooniline

telefoni- ja faksipangandus,

emiteerimine,

krediidiinfoteenused,

166
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(540)

Omanik: CITADELE

(730)

Republikas
(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

AS

BANKA,

laukums 2A, LV-1010

Riga,

LV

Urmas Kernu

36:

kindlustus;

rahalised

finantstehingud;

arvelduskonto avamise ja haldamise teenused,

tehingud; kinnisvaratehingud;

finantsteenused

ja pangandusteenused, sealhulgas:

deposiidi võtmise haldamine ja muude tagasimakstavate vahendite haldamine, krediteerimisteenused, sh

äritegevuse finantseerimine, tarbimislaenud, liisingu finantseerimine ja faktooring, makseteenused, sh rahaülekanded ja sularahatehingud,

väljavõtmine
teiste

läbi makseterminalide

maksevahendite

makseteenused,

(POS-terminalid)

väljastamise ja

finantstehingute

hooldamise

korraldamine

sh sularaha

deponeerimine ja väljavõtmine läbi sularahaautomaatide (ATM-id), maksekaartide ja
teenused, valuutavahetusteenused, väärtpaberite väljastamise ja valdamisega seotud sularahata
ning

sularaha

teistega

valuutavahetuse

teel

või

finantsvahendite

või

abil,

kullainvesteeringute

abil,

sh

rahaturuinstrumentidega, finantsfutuuridega ja optsioonidega, valuutavahetus-ja intressimäärainstrumentidega ning vabalt kaubeldavate väärtpaberitega,
fidutsiaarteenused, investeerimisteenuste ja investeerimisteenustega seotud abiteenuste pakkumine,

finantskapitali-ülekanded,

investeerimisportfelli haldamine, väärtpaberite väljastamine ja valdamine, tagatisteenused, käendusteenused,
andmine, mis toob kaasa kohustuse
rentimine,

finantsteenuste

alased

olla vastutav

võlausaldajate

konsultatsioonid

klientidele,

ees

seoses

kliendi

kolmandale

võlakohustustega

isikule antud
seotud

elektroonilised finantsteenused, sh arvelduskontodega arveldamine globaalse arvutivõrgu kaudu,

fondihaldusteenused, kindlustusmaaklerlus, maksete kogumine ja võlgade sissenõudmine.

(111)

55777

Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

M
201700709

nr

12.07.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

(300)

Konventsiooniprioriteedi

(310)

M-17-480

(320)

10.05.2028
01.03.2018

andmed:

25.04.2017

(330)

LV

(540)

(730)

Omanik: CITADELE BANKA, AS

Republikas

laukums

2A,

LV-1010 Riga,

LV

info

sh

tagatiste ja

võlgadega,
pakkumine,

finantskapitali pakkumine,
muude siduvate kohustuste

väärisesemete
raha

hoiustamine, seifide

elektrooniline

emiteerimine,

ning telefoni- ja faksipangandus, krediidiinfoteenused,

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

6/2018
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Urmas Kernu
36:

arvelduskonto avamise

ja

kindlustus;
haldamise

rahalised

finantstehingud;

tehingud;

kinnisvaratehingud;

finantsteenused

ja

pangandusteenused,

äritegevuse finantseerimine, tarbimislaenud, liisingu finantseerimine ja faktooring, makseteenused, sh rahaülekanded ja sularahatehingud,

(POS-terminalid)

väljavõtmine läbi makseterminalide
teiste

maksevahendite

makseteenused,

hooldamise

väljastamise ja

korraldamine

finantstehingute

ning sularaha deponeerimine ja väljavõtmine läbi sularahaautomaatide
teenused,

teistega

valuutavahetusteenused,

valuutavahetuse

teel

finantsvahendite

fidutsiaarteenused, investeerimisteenuste ja investeerimisteenustega seotud abiteenuste pakkumine,

abil,

või

finantsteenuste

alased

võlausaldajate

vastutav

konsultatsioonid

elektroonilised finantsteenused, sh

klientidele,

arveldamine

arvelduskontodega

ees

seoses

kliendi

kolmandale isikule antud

võlakohustustega

seotud

info

sh sularaha

maksekaartide ja
seotud

kullainvesteeringute

vabalt kaubeldavate

finantskapitali-ülekanded,

investeerimisportfelli haldamine, väärtpaberite väljastamine ja valdamine, tagatisteenused, käendusteenused,
andmine, mis toob kaasa kohustuse olla

(ATM-id),

väärtpaberite väljastamise ja valdamisega

või

rahaturuinstrumentidega, finantsfu tuuridega ja optsioonidega, valuutavahetus- ja intressimäärainstrumentidega ning

rentimine,

sealhulgas:

teenused, deposiidi võtmise haldamine ja muude tagasimakstavate vahendite haldamine, krediteerimisteenused, sh

sularahata
abil,

sh

väärtpaberitega,

finantskapitali pakkumine,

sh tagatiste ja muude siduvate kohustuste

võlgadega,
pakkumine,

väärisesemete hoiustamine, seifide
raha

elektrooniline

emiteerimine,

globaalse arvutivõrgu kaudu, ning telefoni- ja faksipangandus, krediidiinfoteenused,

fondihaldusteenused, kindlustusmaaklerlus, maksete kogumine ja võlgade sissenõudmine.

55778

(111) Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700710
12.07.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

(300)

Konventsiooniprioriteedi

(310)

M-17-481

10.05.2028
01.03.2018

kuup
(320)

andmed:

25.04.2017

LV

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu: lilla,

(730)

Omanik: CITADELE BANKA, AS
laukums 2A, LV-1010

Republikas
(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

valge.
Riga,

LV

Urmas Kernu
36:

arvelduskonto avamise

ja

kindlustus;
haldamise

finantstehingud;

rahalised

tehingud;

kinnisvaratehingud;

finantsteenused

ja

pangandusteenused,

äritegevuse finantseerimine, tarbimislaenud, liisingu finantseerimine ja faktooring, makseteenused, sh rahaülekanded ja sularahatehingud,
väljavõtmine läbi makseterminalide
teiste

maksevahendite

makseteenused,

(POS-terminalid)

väljastamise ja

finantstehingute

sealhulgas:

teenused, deposiidi võtmise haldamine ja muude tagasimakstavate vahendite haldamine, krediteerimisteenused, sh

hooldamise

korraldamine

ning sularaha deponeerimine ja väljavõtmine läbi sularahaautomaatide
teenused,

teistega

valuutavahetusteenused,

valuutavahetuse

teel

(ATM-id),

väärtpaberite väljastamise ja valdamisega

või

finantsvahendite

abil,

või

sh sularaha

maksekaartide ja
seotud

kullainvesteeringute

sularahata
abil,

sh

rahaturuinstrumentidega, finantsfutuuridega ja optsioonidega, valuutavahetus- ja intressimäärainstrumentidega ning vabalt kaubeldavate väärtpaberitega,
fidutsiaarteenused, investeerimisteenuste ja investeerimisteenustega seotud abiteenuste pakkumine,

finantskapitali-ülekanded,

investeerimisportfelli haldamine, väärtpaberite väljastamine ja valdamine, tagatisteenused, käendusteenused,
andmine, mis toob kaasa kohustuse olla
rentimine,

finantsteenuste

elektroonilised

alased

finantsteenused,

sh

vastutav

konsultatsioonid

võlausaldajate
klientidele,

arvelduskontodega

ees

seoses

kliendi

arveldamine

kolmandale isikule antud

võlakohustustega

55779
10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700720

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

kuup

13.07.2017
10.05.2028
01.03.2018

info

võlgadega,
pakkumine,

väärisesemete hoiustamine, seifide
raha

elektrooniline

emiteerimine,

globaalse arvutivõrgu kaudu, ning telefoni- ja faksipangandus, krediidiinfoteenused,

fondihaldusteenused, kindlustusmaaklerlus, maksete kogumine ja võlgade sissenõudmine.

(111) Regnr

seotud

finantskapitali pakkumine,

sh tagatiste ja muude siduvate kohustuste

168

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

(540)

PINUS
(730)

Omanik: AS PINUS
Haabersti

(740)

linnaosa,

(511)11-2017 Klass
lojaalsus- ja

Paldiski

mnt

107, 10618 Tallinn, Harju maakond,

EE

Almar Sehver

Esindaja:

35:

reklaam;

ärijuhtimine; kontoriteenused; kaupade

boonusprogrammide

organiseerimine,

andmetöötlus

käigushoidmine ja juhtimine;

arvuti

käigushoidmine

abil; arvuti andmebaasides

koostamine; maksudokumentatsiooni koostamine; kaupade
eelnimetatud teenuste

haldamine;
info

müügikampaaniad;

müüki

ja

reklaami

(sh logistikaalase info)

jae- ja

hulgimüügiteenused; klientide

ergutavate

skeemide

süstematiseerimine

organiseerimine,

ja kogumine;

laovarude

impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; inventuuri teostamine; statistika
levitamise ja transpordiga seotud ärijuhtimis- ja administreerimisteenused; transpordipargi
alased informatsiooni-ja nõuandeteenused.

juhtimine arvuti abil; arvepidamine; ostutellimuste töötlemine;

äritegevuse juhtimine teenusena; kõigi

eksponeerimine;

ning

arvete

esitamine;

Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; jaekaupade laialivedu (transport); autotransport;
autoveondus;

transpordilogistika; kaupade

kaupade pakendamine ja markeerimine;
eelnimetatud teenuste alased

edasitoimetamine,

55780

(151) Regkuup

10.05.2018

(210)

kohale-,

kättetoimetamine;

kaupade

ladustamine;

201601051
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

ja pakkide

ladustamine; tollilaod; transporditeave; ladustusteave; transpordimaaklerlus; kõigi

informatsiooni- ja nõuandeteenused.

(111) Regnr
Taotl

ekspedeerimine; kaupade

ladude üürimine, rentimine;

Kehtivuse

01.12.2016
10.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.08.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, kollane,

(730)

Omanik: AS

R-Kiosk

Põikmäe tn 2, 76406 Saku vald,

(740)

valge.

Estonia

Harju maakond,

EE

Esindaja: Kristjan Leppik

(511)10-2016Klass 32:mahlad,
Klass 43:

toitude

vesi (mineraalvesi

ja jookide

(v.a

ja gaseervesi),

smuutid.

õlu) valmistamine,

valmistoidu

kiirtoidukohvikud.

55781

(111) Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

201700669
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

30.06.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

10.05.2028
01.03.2018

(540)

NAROVA
(730)

Omanik: Kenkma

OÜ

Kadastiku tn 57, 21004 Narva linn, Ida-Viru maakond, EE

(511)11-2017Klass

36: kinnisvara üürimine, rentimine.

kaasamüügi

teenused,

kohviku teenused,

restoranid,

selvekohvikud,

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55782

(111) Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210)

169

201700723
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

15.07.2017
10.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

JaPa
(730)

Omanik: Jaak Parkel

Ülikooli

6-8,

tn

(511)11-2017Klass

51003 Tartu

linn,

Tartu

maakond,

(111) Regnr

55783

(151) Regkuup

10.05.2018

(210)

201700727
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup

(181)

EE

28: mängud ja mänguasjad; videomänguseadmed; sporditarbed ja võimlemisriistad; jõulupuuehted.

Kehtivuse

18.07.2017
10.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, punane, roheline,

(730)

Omanik: Ateus

Sääse tn 11, 12916 Tallinn,

(511)11-2017Klass
valmiskohvid

valge.

OÜ
Harju maakond,

EE

30: kohv; kofeiinivaba kohv; jahvatatud kohv; kohv (röstitud, pulbristatud, granuleeritud või jookide koostisosana); kohvikapslid;

ja -kohvijoogid.

Klass 43: kohvikuteenused.

(111)

55784

Regnr

10.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

M
201700732
20.07.2017

lõppemise kuup

10.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: kuldne, must.

(730)

Omanik: CAPITAL GATE OÜ
Tartu mnt 25, Novira Plaza, 10117 Kesklinna linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass
investeerimisfondide

36:

erakapitalifondide

investeerimisteenused;

fondi

investeeringute

juhtimine; kinnised investeerimisfondid; kapitalifondide investeeringud.

juhtimine;

fondide

finantshaldus;

fondijuhtimine;

170

EESTI

6/2018

55785

(111) Regnr

11.05.2018

(151) Regkuup
(210)

KAUBAMÄRGILEHT

201700169
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

13.02.2017
11.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

DAGÖ
(730)

OÜ

Omanik: Ardani
Latika tn

6,

(511)11-2017Klass
hapukoor;

MEIER

13516 Haabersti

linnaosa, Tallinn,

EE

29: alkoholivaba munaliköör; atsidofiilpiim; Cancoillotte'i juust; Cheddari juust; dipikastmed; fermenteeritud piim; hallitusjuust;

hapupiim;

jahutatud

piimamagustoidud;

kontsentreeritud

jogurt; kakaovõi;

või; kookosvõi;

kõrvitsaseemneõli

toiduainena;

kulinaarne

linaseemneõli; küpsetusrasvad; loomsed rasvad toiduainena; eelkeedetud supid; jogurtidesserdid; jogurtimagustoidud; kalapuljong; kanapuljong; kiirsupid;

konservsupid; konsomeed; köögiviljapuljongid; köögiviljasuppide valmissegud; koorikloomadest püreesupid; lihaekstraktid; lihapuljongid; kalavõie;
mereannivõie; suitsukalavõie; maitsevõi; loomsed toiduõlid; meevõi; rapsiõli toiduks; rasvained toiduainetetööstusele; rasvased võileivakatted;
seemnevõid;

selitatud

toiduvalmistamisel;

või;

taimsed

söögiõlid;

toiduõlid;

toiduõlid;

oliiviõli toiduks;

toidurasvad;

trühvlipõhised õlid;

loomalihapuljong; paks

supp,

segahautis;

tšilliõli;

võirasvad;

võitooted;

vürtsõlid;

puljongid, rammuleemed; puljongid,

puljongikontsentraadid; segud puljongite valmistamiseks; supid; supiekstraktid; supikontsentraadid; supikuubikud; supipastad;
supp valmistoiduna; töödeldud

või kasutamiseks

rammuleemed

(supid);

supipulbrid; supisegud;

puljongid.

55786

(111) Regnr

11.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

M
201700721
13.07.2017

lõppemise kuup

11.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, sinine, roheline, must.

(730)

Omanik: AS PINUS
Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 107, 10618 Tallinn,

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass
lojaalsus- ja

Harju maakond,

EE

Almar Sehver
35: reklaam;

boonusprogrammide

ärijuhtimine; kontoriteenused; kaupade
organiseerimine,

käigushoidmine

ning

eksponeerimine;
haldamine;

müügikampaaniad;

müüki

ja

reklaami

jae-ja

hulgimüügiteenused;

ergutavate

skeemide

käigushoidmine ja juhtimine; andmetöötlus arvuti abil; arvuti andmebaasides info (sh logistikaalase info) süstematiseerimine ja kogumine;
juhtimine arvuti abil; arvepidamine; ostutellimuste töötlemine;

arvete

Klass

autoveondus;

teenusena;

kõigi

eelnimetatud

teenuste

alased

laovarude

impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; inventuuri teostamine; statistika
transpordiga seotud ärijuhtimis- ja administreerimisteenused; transpordipargi

esitamine;

koostamine; maksudokumentatsiooni koostamine; kaupade levitamise ja
äritegevuse juhtimine

klientide

organiseerimine,

informatsiooni-ja

nõuandeteenused.

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

transpordilogistika; kaupade edasitoimetamine, ekspedeerimine; kaupade ja pakkide

kohale-,

laialivedu

(transport); autotransport;

kättetoimetamine;

kaupade ladustamine;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

kaupade pakendamine ja markeerimine;

171

ladude üürimine, rentimine;

eelnimetatud teenuste alased informatsiooni-

(111) Regnr

55787

(151) Regkuup

11.05.2018

(210)

Taotl

transporditeave; ladustusteave; transpordimaaklerlus; kõigi

M
201700729

nr

(220) Taotl kuup

20.07.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

ladustamine; tollilaod;

ja nõuandeteenused.

Avaldam

11.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

Hellinn
(730)

Omanik: PEETER
Kase tn

10,

(511)11-2017Klass

LÄÄTS

79804 Kohila

41:

spordi-ja

alev,

Kohila

puhketeenuste

vald, Rapla maakond,

osutamine;

EE
veebisaidi

spordimeelelahutus

spordiürituste korraldamine

kaudu;

ja läbiviimine;

spordiürituste piletite reserveerimise ja broneerimise teenused; spordiürituste vaheajal pakutav meelelahutus; spordiürituste, -võistluste ja -turniiride
organiseerimine;

spordiuudiste

meelelahutusteenused;
korraldamine;

võistluste

pakkumine;

sporditegevusi puudutava

spordi- ja

fitnessiteenused;

teabe

võidusõiduradadel

korraldamine;

pakkumine;

puhkeürituste

spordi- ja kultuuritegevus;

organiseerimine;

pakutavad

meelelahutusteenused;

spordiga

seikluspargiteenused; spordivõistluste ja

puhkuserajatiste pakkumine;

seotud

ratsavõistluste
valmistamine,

raadio- ja teleprogrammide

produtseerimine; raadio- ja teleprogrammide tootmine; raadio- ja telesaadete tegemine; puhke-, ajaviitealade pakkumine; puhke-, ajaviitealade üürimine,
rentimine; puhke- ja vabaajarajatiste pakkumine; puhke-, meelelahutustegevuste korraldamine gruppidele; motospordi võidusõiduraja ääres pakutavad
meelelahutusürituste korraldamine

meelelahutusteenused;

ja läbiviimine;

meelelahutusteenuste pakkumine videofilmide

kujul; meelelahutusteenused

spordiüritustena; meelelahutusteenused võistlustena; meelelahutusteenuste organiseerimine; meelelahutusteenused seoses spordiga; meelelahutusteenused
nimelt heli- ja videosalvestiste jagamine; meelelahutusteenused; meelelahutuslike võistluste organiseerimine
seoses võistlustega; meelelahutusteenused,
telefoni

teel;

meelelahutuslike

väljasõitude korraldamine;

meelelahutus-,

lõbustus-,

ajaviitekeskused;

meelelahutus,

ajaviide,

lõbustus;

galaõhtute

organiseerimine.

55788

(111) Regnr

11.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

M
201700747

nr

(220) Taotl kuup

26.07.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

11.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, sinine,

(730)

Omanik: International Online Transactions

(740)

Lasnamäe

linnaosa,

Esindaja:

Urmas Kauler

Punane tn

valge.
OÜ

24, 13619 Tallinn, Harju maakond,

(511)11-2017 Klass 35: ostutellimuste töötlemine;

EE

püsikliendiprogrammide haldamine; veebi indekseerimine äri või reklaami eesmärgil; turu-uuringud

(market studies); arvamusküsitlused; kaupade demonstreerimine; info kogumine arvuti andmebaasidesse; statistika koostamine; äriteave ja klientide äriline
nõustamine

(klientide

nõustamise

keskus); arvutipõhine dokumendihaldus;

uuringud (market research); veebipõhise

reklaami

müügikeskkonna pakkumine kaupade

ja

kommunikatsioonialased
teenuste

ostjatele ning

konsultatsiooniteenused;

müüjatele;

turundus;

reklaamtekstide

turu-

kirjutamine;

stsenaariumide kirjutamine reklaami eesmärgil; arvutiandmebaasi andmete uuendamine ja hooldus; registritesse talletatud teabe uuendamine ja hooldus;
veebilehe

liikluse

optimeerimine;

kaubandus- ja

reklaamnäituste korraldamine;

messide korraldamine äri või

reklaami

eesmärgil; reklaamipindade

üürimine; kaubandusteabeagentuuride teenused; allhanketeenused (ärialane abi); kaubandusvahendusteenused; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade
ja

teenuste

ostmine); andmeotsing

arvutifailides

kolmandatele

isikutele; otsingumootorite optimeerimine müügiedendusena; kaupade jaemüügi reklaam

meediakanalites; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; reklaam; klikipõhine reklaamimine; arvutivõrgureklaam; info süstematiseerimine arvuti
andmebaasides; müügikampaaniad,

-reklaam teenusena;

telepoeprogrammide produtseerimine.

172

EESTI

55789

(111) Regnr

11.05.2018

(151) Regkuup
(210)

201700717
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup

13.07.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(554)

Ruumiline märk

lõppemise kuup

11.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: pruun, kuldne,

(730)

Omanik:

Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn

(740)

(111)

33:alkoholjoogid

13812 Tallinn,

(v.a õlu).

55790

Regnr

11.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(540)

66-19,

Urmas Kauler

Esindaja:

(511)11-2017Klass

valge.

OÜ Respomar

M
201700753

lõppemise kuup

31.07.2017
11.05.2028
01.03.2018

Harju maakond,

EE

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(591)

Värvide loetelu: tumeroheline, helekollane,

(730)

Omanik:

Osaühing

Kesklinna

173

valge.

Looduskiri
Koidu tn

linnaosa,

(511)11-2017Klass

6/2018

80,

10139

Tallinn, Harju maakond,

EE

35: ürituste, näituste ja messide korraldamine äri ja reklaami eesmärgil.

Klass 39: turismireiside korraldamine; vaatamisväärsustega tutvumine (turism); turismiekskursioonide korraldamine.

Klass 41: meelelahutusürituste korraldamine.

55791

(111) Regnr

11.05.2018

(151) Regkuup

(210)

201700733
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

20.07.2017
11.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, must, kuldne.

(730)

Omanik: AS Linnamäe Lihatööstus

Uugla küla,
(740)

91001

Lääne-Nigula vald,

(511)11-2017Klass 29:liha, kala,
peamiselt

lihast

Lääne maakond, EE

Urmas Kauler

Esindaja:

koosnevad

linnuliha ja ulukiliha; lihatooted; töödeldud lihatooted;

valmisroad;

lihast

suupisted;

lihamäärded;

lihast

hakkliha; lihaekstraktid; liha aseained; valmistoidud lihast;

pirukatäidised;

lihatooted

burgeritena;

lihapasteedid;

lihatarrendid;

konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad ja munatooted; piim ja piimatooted; supid
ning valmissegud nende valmistamiseks, hautised, puljongid ja rammuleemed; toiduõlid ja toidurasvad.

jae- ja

Klass 35:

hulgimüügiteenused;

kaubandusinfo ja vastavasisuline

teenused;

kollektiivsete

ostude

reklaam

ja turundus; ärijuhtimine ja

tarbijainfo; oksjonid, enampakkumised; kaubanduskorraldamine;

kaubandusalased

hinnangud;

ärialane

võistluste

kaubandustehingute ja kaubanduslepingute korraldamine; arvutipõhised laotellimused;
korraldamine teenusena; hinnainfo ja sellealane nõustamine; impordi- ja eksporditeenused;
jaoks; müügiinfo vahendamine; kaubandustehingute
(kaupade ja

teenuste

pakkumine

toodete

vahendamine

ja

sõlmimine

abi; ärikorraldus; ärikonsultatsioonid; kontoriteenused;

ja ärikontaktide vahendamine; ärikontaktide võrgustiku loomise
korraldamine

reklaami

tellimisteenused
läbirääkimised

teenusena;

eesmärgil;

kolmandatele

kaubandusvahendus;

isikutele;

ja äritehingute sõlmimine

hinnavõrdlusteenused;

hanketeenused

kaupade

ostmise

kolmandate

teistele

poolte

ettevõtetele

ostmine); ärijuhtimise ja -korralduse abi ja nõustamine; ärianalüüsi-, -uuringu- ja -infoteenused; e-kaubandusteenused, nimelt info
kohta

telekommunikatsioonivõrkude kaudu

reklaami

ja müügi

eesmärgil; toodete demonstreerimise ja väljapaneku

teenused;

kaubandusnäituste korraldamine;

kaupade ja teenuste elektrooniline esitlemine; sidevahendite abil või elektroonilisel teel pakutud ja tellitud kaupade ja
ja müügikampaaniad; ärialased vahendus- ja nõustamisteenused toodete müügi ja teenuste pakkumise alal; tarbekaubateabe pakkumine

teenuste reklaam
seoses

toidu- ja joogikaupadega;
Klass

eelnimetatud teenuste alased

eelnimetatud teenuste alased

konsultatsiooni-ja

11.05.2018

(151) Regkuup

M
201700735

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

nõuandeteenused.

55792

(111) Regnr
(210) Taotl

konsultatsiooni- ja

nõuandeteenused.

40:toidu- ja joogitöötlus; ulukite töötlemine; toiduainete ja jookide konservimine; toiduainete suitsutamine; materjalitöötlusteave, -info;

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

20.07.2017
11.05.2028
01.03.2018

174

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

Ringi

tn

OÜ

27-5, 74112

(511)11-2017Klass
meelelahutus];
õpetusteenused;

roheline,

oranž.

Animaalia
Maardu

linn, Harju maakond,

EE

41: haridus ja juhendamine; haridusürituste korraldamine ja läbiviimine; koolide haridusteenused; lasteaiateenused [haridus või

algkoolides

õpetamine;

ametialaste

harivate esitluste korraldamine;

oskuste

õpetamine;

haridus- ja juhendmaterjalide

harivate näituste korraldamine;

keskkonna

koostamine

hoidmise alased

ja

laenutamine;

haridus- ja

haridusteenused; keskkonnakaitsealased

koolitusteenused; koolitus ja õpetamine; koolitus koeraga toimetulekuks; kuulekuse õpetamine loomadele; kuulekuskoolitus loomadele; lemmikloomade
hoolduse koolitus; lemmikloomahooldamise
looduskaitsealased

õpetamine;

lemmikloomahoolduse

õpetus;

looduse säästmise

ning keskkonnaga

seotud

väljaõpe ja koolitus;

haridusteenused.

Klass 44: lemmikloomahoolduse alane nõustamine; lindude hooldamisalane nõustamine; loomahoolduse alane

Klass 45: kadunud lemmikloomade asukoha kindlaksmääramisel abistamine;

korra valveteenused;

nõustamine.

loomakaitseteenused; heategevuslikud (pro

bono) juriidilised teenused; juriidiline nõustamine, õigusnõustamine; juriidiline nõustamine ja esindamine; kohtuasjade ettevalmistamine ja esindamine
kohtus; õigusabi; seadusandlusega seotud nõustamisteenused;

(111)

nr

(220)

õigusküsimustega.

kuup

M
201700738
21.07.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
Avaldam

seoses

11.05.2018

(210) Taotl

(442)

nõustamisteenused

55793

Regnr

(151) Regkuup
Taotl

teabe-, nõuande-ja

11.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Mercurius Deal

OÜ

Lasnamäe linnaosa, P. Pinna tn 19-50, 13615 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

Klass 42: dekoratiivsete kompositsioonide kujundamine; kunstiteoste kujundamine.

(111)

55794

Regnr

11.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700741

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam

EE

20: esitlustahvlite raamid; pildi-ja fotoraamid; puidust fotoraamid; kapid (mööbel); dekoratiivsed puidust paneelid, tahvlid (mööbel).

kuup

24.07.2017
11.05.2028
01.03.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

175

(540)

(730)

Omanik: COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass 29:piimatooted, esmajoones

15.05.2018

(151) Regkuup

M
201700748

nr

(220) Taotl kuup

(181)

kultiveeritud piimatooted, hapendatud piimatooted, jogurtid ja valge juust.

55795

(111) Regnr
(210) Taotl

FR

Villu Pavelts

Kehtivuse

26.07.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

15.05.2028
01.03.2018

(540)

möbeck
(730)

Omanik: Retrometroo

OÜ

Laulasmaa küla, Luule vkt 48, 76702

(511)11-2017 Klass

35:

sisustusesemete

jaemüügiteenused.

55796

(111) Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(540)

Lääne-Harju vald, Harju maakond,

M
201700757

lõppemise kuup

kuup

02.08.2017
15.05.2028
01.03.2018

EE

176

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

Värvide loetelu: punane, kollane, oranž, must.

(591)

Omanik: WireGames

(730)

Kesklinna

linnaosa,

(511)11-2017Klass
füüsiline

OÜ

Narva mnt

5,

10117

Tallinn, Harju maakond,

EE

42: andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine,

muundamine;

arvutiprogrammide koostamine;

arvutiriistvara

disaini

ja arenduse konsultatsioonid ja nõuanded;

arvutisüsteemide

v.a

analüüs;

projekteerimine; arvutitarkvara hooldamine; arvutitarkvara installeerimine; arvutitehnoloogia- ja programmeerimisteabe pakkumine
infotehnoloogiakonsultatsioonid; kunstiteoste, taieste ehtsuse tõestamine; pilveteenused (SaaS); tarkvara projekteerimine; tarkvara
toodete
uute
teenusena;
uuringud ja arendamine
veebisaidipõhiste teaberegistrite loomine
ja kujundamine teenusena

arvutisüsteemide

veebilehe kaudu;

uuendamine;

(infotehnoloogiateenused);

veebisaitide loomise

projekteerimise

konsultatsioonid.

15.05.2018

(151) Regkuup
Taotl

haldamise teenus; veebisaitide

55797

(111) Regnr
(210)

ja

201700822
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

23.08.2017
15.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: khakivärvi, pruun,

(730)

Omanik:

valge.

OÜ Säästke

Jõesuu küla, Riisa tee 10, 86802 Tori vald, Pärnu maakond, EE

(511)11-2017Klass
akende

6: metallehitusmaterjalid; metallaknad; metallist aknaraamid;

metallgarnituurid;

metallist

uksetarvikud;

uksepiidad;

terasest

Klass

v.a

metallist

lükandakende

metallosad; aknarullid,
metallist

uksekinnitid;

uksekoputid;

rulood, rullkardinad; metallist välisrulood,

19: ehitusmaterjalid,

v.a

metallist; ukseraamid,

-varjud,

akende

v.a

metallist; aknad,

v.a

metallist

v.a

metallist

elektrilised;

metallist

ukselingid, uksekäepidemed;

uksed; metallist
ukseläved,

uksepaneelid;

künnised;

metallist

metallist voldikuksed, metallist lõõtsuksed; metallist väravad.

metallist; aknaraamid,

metallist; aknaklaas (ehitusmaterjal); aknaklaas,

v.a

v.a

metallist; uksed,

v.a

sõidukite; väravad, tõkkepuud,

metallist; uksepaneelid, uksetahvlid,

v.a

v.a

metallist; akende välisrulood, -katted,

metallist või tekstiilist.

Klass 20: mööbel; metallmööbel; aknamanused,
aknarulood

-katted;

metallist aknasulused; metallist aknatiivad; metallist aknapiirikud;

plokid; aknasulgurid,

siseruumides

kardinahaagid,

kardinakonksud; kardinahoidlid,

metallist; ukselingid,
uksesulused,

kasutamiseks; paberrulood;

v.a

v.a

metallist; uksemanused,

v.a
v.a

v.a

metallist; akende sisemised liistrulood, liistluugid; aknapiirikud,

tekstiilist; kardinapuud; kardinasiinid; kardinarullikud; kardinarõngad;
metallist; uksenupud,

v.a

metallist; uksepiirikud,

v.a

metallist.

uste

ja akende paigaldus.

55798

(111) Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201700755

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

lõppemise kuup

metallist või kummist;

31.07.2017
15.05.2028
01.03.2018

v.a

metallist;

peeglid; uksekoputid,

metallist või kummist; ukseriivid,

Klass 35: reklaam; jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele); hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
KIaSS 37: ehitustegevus;

v.a

punutud, põimitud puitrulood; plastikplokid ribakardinatele, ruloodele; aknasulused,

v.a

v.a

metallist;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

177

(540)

(591)

Värvide loetelu: kuldne.

(730)

Omanik:

Ingrid

Peets

Tähe tn 2a-16, 51010 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(511)11-2017Klass

44:

iluteenused,

ilusalongid, juuksurisalongid, maniküür, jumestuskunstniku ja

stilisti teenused;

massaaž;

solaariumiteenused;

tätoveerimine.

(111)

55799

Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201700804

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

17.08.2017

(442)

Avaldam kuup

kuup

15.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: hall, roheline.

(730)

Omanik: ISIS Medical OÜ
Vaela küla,

(511)11-2017Klass

Kangru

35:

tee

6b, 75413 Kiili vald, Harju maakond, EE

meditsiiniseadmete

hulgimüügiteenused;

meditsiini vahendite j aemüügiteenused.

(111)

55800

Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201700802

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

kuup

lõppemise kuup

(540)

Sinu Elu

17.08.2017

15.05.2028
01.03.2018

meditsiiniseadmete

jaemüügiteenused;

meditsiinivahendite

hulgimüügiteenused;

178

(730)

EESTI

Vaela küla,

Kangru

35:

tee

6b, 75413 Kiili vald, Harju maakond, EE

meditsiiniseadmete

jaemüügiteenused;

meditsiinivahendite

jaemüügiteenused; kosmeetika-ja

veebis.

55801

(111) Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

M
201700772
08.08.2017

lõppemise kuup

15.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

Translux
Omanik:

Osaühing

Translux

Pirita linnaosa, Pärniku tee 12, 11912 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Harju maakond,

EE

Svetlana Sladkova
Pirita linnaosa, Pärniku tee 12, 11912 Tallinn,

(511)11-2017Klass

39: kaubavedu, transpordilogistika,

15.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

transport.

55802

(111) Regnr

M
201700841

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

29.08.2017

kuup

lõppemise kuup

15.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

Earberries
(730)

Omanik: Õhuloss OÜ
Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 11/1, 10118 Tallinn,

(5 11)11- 2017 Klass

(111)

14:

ehted

55803

Regnr

(210) Taotl
Taotl

15.05.2018

M
201700808

nr

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Harju maakond,

(juveeltooted).

(151) Regkuup
(220)

Avaldam kuup

17.08.2017
15.05.2028
01.03.2018

(540)

RUNAPLAX
(730)

Omanik: NOVARTIS AG

4002, BASEL, CH

(740)

6/2018

Omanik: ISIS Medical OÜ

(511)11-2017Klass

(730)

KAUBAMÄRGILEHT

Esindaja:

Kaie Puur

(5 11)11- 2017 Klass 5: farmatseutilised preparaadid,

nimelt kardiovaskulaarsed ravimid.

EE

ilutoodete

jaemüügiteenused

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55804

(111) Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup
(210)

179

201700827
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

25.08.2017
15.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: CREALIA OÜ
Räime tn 17-8, 13516 Haabersti linnaosa, Tallinn,

(511)11-2017Klass

25:

jakid; bleiserid; blusoonid;

Harju maakond,

dressipluusid; dressipüksid;

EE

lühikesed

dressipüksid; džemprid (pulloverid);

džemprid, sviitrid;

juurde); golfisärgid; golfiseelikud; hommikumantlid, hommikukleidid; jooga-T-särgid;
joogapüksid; jooksudresside pluusid; joped; juuksepaelad (rõivad); kaelasidemed, -rätid, -sallid, lipsud jms kaelaaksessuaarid; kasukad, mantlid; kleidid;
eemaldatavad

kraed;

ehisvööd,

koduriided, kodurõivad; kolmeosalised
naistemantlid;

naisterõivad;

särbid

õlavööd,

ülikonnad

õhtukleidid;

(rõivaste

(rõivad);

kombinesoonid

pidulikud rõivad; pruutkleidid,

(rõivad);

kootud rõivad; kudumid

laulatuskleidid;

trikookaubad, trikotaaž; ülerõivad; ülikonnad ja kostüümid; vabaajariided; alusrõivad,

-riided, -pesu.

Klass 42: moedisain; moedisaini konsultatsiooniteenused; moeaksessuaaride kujundamine.

55805

(111) Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup

(210)

Taotl

201700770
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

07.08.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

15.05.2028
01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik:

valge,

punane, halli eri toonid.

American-Cigarette Company (Overseas) Limited

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(740)

Esindaja: Urmas Kernu

(rõivad); meesterõivad; naistekostüümid;

püksid ja seelikud; pulmakleidid;

teksarõivad;

triiksärgid;

180

EESTI

(511)11-2017Klass

(111)

suitsetamistarbed;

paberhülssidesse;

sigaretipaber,

sigaretifiltrid,

taskus kantavad

sigaretikeerajad; käeshoitavad

seadmed

tubaka

kuumutatavad tubakatooted.

55806
15.05.2018

(151) Regkuup

M
201700769

nr

(220) Taotl kuup

(181)

sigaretihülsid,

e-sigaretid; e-sigarettide vedelikud;

Regnr

(210) Taotl

6/2018

34: sigaretid; tubakas, toortubakas või töödeldud tubakas; tubakatooted; tubaka aseained (v.a meditsiinilised); sigarid; sigarillod;

välgumihklid; tikud;
sisestamiseks

KAUBAMÄRGILEHT

Kehtivuse

07.08.2017
15.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(730)

Omanik: Hankook Tire Worldwide

Co., Ltd.

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
(740)

Esindaja: Kaie

(511)11-2017Klass

kleepuvad kummipaigad;
sõidukite

Puur

12:autorehvid; jalgrattarehvid; õhkrehvide, pneumorehvide väliskummid; rehvikatted;
jalgrataste sisekummid;

pakivõrgud; õhkrehvid, pneumorehvid;

sadulakatted;

mootorrataste

rehvinaastud;

sõidukirehvid;

mootorrataste

tihtrehvid; sõidukite rehviventiilid.

sadulakatted;
rehvide

sisekummide

sõidukiistmete

mootorrataste

rehvid; sisekummide, lohvide

siserehvid; õhkrehvide sisekummid (lohvid); sõidukirataste õhkrehvide sisekummid;

parandamise komplektid, lohviparanduskomplektid; sõidukite rattapöiad, veljed; jalgrataste

turvavööd;

protekteerimise veereteed;

sõidukite

sõidukiroomikud

pidurisegmendid;
(lindid),

roomikud

sõidukite
traktori

amortisaatorid;

tüüpi

sõidukitele;

autode

suusahoidjad;

jalgrataste tihtrehvid;

55807

(111) Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup

(210)

mootorrataste

201700843
M

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

29.08.2017

kuup
lõppemise kuup

15.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: TOIVO TAHULA

valge.

Haabneeme alevik, Mereranna tee 2, 74001 Viimsi vald,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

43: toitlustusteenused, baarid, restoranid.

(111) Regnr

55808

(151) Regkuup

15.05.2018

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

201700807
M

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

17.08.2017

kuup
lõppemise kuup

15.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

HarmTex
(730)

Omanik: Harmtex
Pärnu

linn,

(511)11-2017Klass

Design OÜ

Rüütli tn

29,

88301 Pärnu

linn,

Pärnu

maakond,

EE

24: kodutekstiil, majapidamistekstiil; lahtised mööblikatted; riidekardinad; tüllkardinad; voodikatted; voodiseelikud (voodiäärised);

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

vooditekid

(katted);

6/2018

riidest kardinahoidlid;

sohvapatjade katted;

15.05.2018

(151) Regkuup
Taotl

201700564
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

tekstiilist vannikardinad.

55809

(111) Regnr
(210)

181

Kehtivuse

29.05.2017
15.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Mehiläinen OY

tumeroheline,

Pohjoinen Hesperiankatu
(740)

Uno

Esindaja:

(511)11-2017Klass

17

must.

FI-00260 Helsinki,

C,

FI

Jääger

5: farmaatsiapreparaadid; tervisepreparaadid;

meditsiinilised

hügieenitarbed;

meditsiinilised

dieettoidud ja

dieetained; plaastrid,

sidematerjalid.
Klass

10: kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad; ortopeedilised tooted; sutuurmaterjalid.

Klass

35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused;

tervishoiu, tööelu ning raviteenuste alaste õpikute, teatmike ja muu juhendmaterjali müügiga

seotud klienditeave.

Klass 41: haridus, väljaõpe.
Klass

42: teaduslikud

Klass

44: meditsiiniteenused,

ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tervishoiutoodete arendamine.
sealhulgas äritervishoiuteenused, õendusteenused, psühhosotsiaalsed teenused;

inimestele; tervishoiu ja töökeskkonnaga seotud

KIaSS

(111)

konsultatsiooniteenused

ning

hügieeni- ja iluhooldusteenused

nõustamisteenused.

45: juriidilised teenused.

55810

Regnr

15.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

ennetavate meetmete

M
201700778

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

09.08.2017

(442)

Avaldam kuup

kuup

lõppemise kuup

15.05.2028
01.03.2018

(540)

Skillmill
(730)

Omanik: Mest OÜ
Kristiine linnaosa, Mänsaku tn 7, 10620 Tallinn,

(511)11-2017 Klass
juhtimine;

35:

ettevõtete administratiivhaldus

kaubandus- ja

kaubandusteabeagen tuuride
(kontoriteenused);

reklaamnäituste
teenused;

lennureiside

Harju maakond,

EE

alltöövõtuna; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja

korraldamine;

kaubandus- ja

kaubandusvahendusteenused;

püsikliendiprogrammide

ärikontaktiinfo

klikipõhine

haldamine;

pakkumine;

reklaamimine;

läbirääkimised

majandusprognoosid; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; müügikampaaniad,

ja

kohtumiste

ajakava

sõlmimine

äritehingute

-reklaam teenusena;

püsikliendiprogrammide haldamine; reklaam; reklaamiagentuuride teenused; suhtekorraldus;

teenuste

kaubandus- või

ostmine); hotellide
tööstusalane

korraldamise

kolmandate

ärialane

juhtimisabi;
teenused

poolte

jaoks;

personalijuhtimisalased konsultatsioonid;

suhtekorraldusliku

kommunikatsioonistrateegia

alased

konsultatsiooniteenused; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil; turundus; tööhõivekontoriteenused; tööjõu värbamine;
vabakutseliste

teenuseosutajate

konsultatsiooniteenused;

äritegevuse juhtimine;

ärijuhtimisabi; ärilepingute

veebilehe

alased

liikluse

läbirääkimised

optimeerimine;
teenusena;

äri

äriteave

auditeerimine;

ja

klientide

äri

äriline

efektiivsuse

ekspertiisid;

ärialased

nõustamine; äritegevuse hindamine;

äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise nõustamine; äritegevuse korraldamise
konsultatsioonid.

(111)

Regnr

(151) Regkuup
(210) Taotl

nr

55811
16.05.2018

M
201700846

182

(220)

EESTI

Taotl

6/2018

29.08.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

KAUBAMÄRGILEHT

16.05.2028

Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

sinine, kollane,
Nordproduct OÜ

punane,

helesinine, kuldne, roheline,

Lasnamäe linnaosa, Punane tn 72a, 13619 Tallinn,

(511)11-2017Klass

29: ahvenad,

kalapulgad (kamaboko); austrid,
elusad; homaarid, merivähid,
kala

mereannimäärded;

v.a

v.a

v.a

oliiviõlis;

Harju maakond,

elusad; aiu (kala) (v.a elus); angerjad,

elusad; forellid,

v.a

kalad,

elusad;

v.a

jõekarbid,

kalaekstraktid;

v.a

EE

elusad; anšoovised,

v.a

elusad; garneelid, krevetid,

elusad; jahutatud kalatoidud;

must.

v.a

elusad; jõevähid,

kalafilee;

elusad; anšoovisefileed; aurutatud või röstitud

v.a

elusad; harilik lest,
v.a

inimtoiduks;

kalajahu

v.a

elus; heeringad,

v.a

elusad; hõbekarbid,

elusad; kaaviar; kaheksajalad,
kalakonservid,

v.a

konservitud

elusad;

kala;

v.a

kala- ja

kalakotletid;

kalakroketid; kalakudu (töödeldud); kalalihast kuivikud; kalalõigud; kalamari inimtoiduks; kalapallid; kalapasteedid; kalapulgad; kalatarrendid; kalatoidud;

kalavahud; kalavorstid; karpkalad,
teod; kogred,

krevetid; krabid,
bushi);

v.a

elusad); keedetud ja kuivatatud kala; keedetud, suitsutatud ja kuivatatud tuunikala tükid (katsuo-bushi); keedetud

elusad; konserveeritud kala; konserveeritud mereannid; konserveeritud teod; kookoskrevetid; koorikloomad,

v.a

v.a

kuivatatud

punavetikalehed (hoshi-nori);

kuivatatud

tõrikodalaste

liha;

külmutatud

kunstkalamari; kuumtöödeldud kala; kuumtöödeldud mereannid; langustid,
merekarbid,

elusad;

v.a

mereannitooted;
merikogerlased,
mõõkkalad,

v.a

marineeritud

merekarbid,
v.a

v.a

kala;

elusad;

elusad; merikõrvad,

mereannid,

meriahvenad,
v.a

elusad; noalaevad (merekarbid,

peamiselt mereandidest koosnevad

valmistoidud;

inimtoiduks;

v.a

villitud kalatooted;

sinimerekarbid, rannakarbid,

söödavad teod;

v.a

elusad;

v.a

v.a

külmutatud

elusad; lõhe,

kalatooted;
v.a

elusad; koorimata

mereanniekstraktid;

meripurad,

külmutatud

karbid;

külmutatud

keedetud

kala;

elus; lõhekroketid; lõhemari toiduainena; lühikese kaelaga
mereannikonservid;

elusad; meriforellimari toiduainena;

elusad); peamiselt

v.a

kala sisaldavad keedetud

mereannipasta;

mereannitarrendid;

merikogerlased (punased riffahvenad,

elusad; merisiilikud,

v.a

elusad; molluskid,

v.a
v.a

elusad);
elusad;

toidud; peamiselt kalapulkadest, aedviljadest, keedetud

(oden); peamiselt kalast koosnevad jahutatud toidud; peamiselt mereande sisaldavad sügavkülmutatud
põhiroad; peamiselt mereandidest koosnevad

peenestatud küpsetatud kalalihakiud;

friikartulitega; pudelisse

v.a

kala;

elusad; meripoisurimarjast salatid;

munadest ja puljongist koosnevad valmisroad

suupisted;

v.a

elusad; krabikoogid; krabimarja pasta; krevetipasta; kuivatatud heeringamari; kuivatatud kalaliha; kuivatatud kalaliha helbed (kezurikalmaarid; kuivatatud karploomaliha; kuivatatud kaunkarplaste liha; kuivatatud krevetid; kuivatatud mereannid; kuivatatud

eelpakendatud eined; peamiselt mereandidest koosnevad

peenestatud küpsetatud krevetilihakiud; pehme kilbiga kilpkonnad,

purustatud

kalast

ja jamsist

aurutatud

koogid (hampen);

elusad; sojakastmes keedetud mereannid

sardiinid,

(tsukudani); sojakastmes

v.a

v.a

elusad;

marineeritud

elusad; praetud kala

sashimi;
krabi

siidiussinukud

(ganjang-gejang);

soolaga kääritatud merisiilikumari; soolakala; soolatud ja kääritatud mereannid (jeotgal); suitsukalafileed (heeringas, lõhe); suitsulõhe;

suitsutatud kala; suitsutatud lõhe; teomunad (toiduaine); toiduained kalast, kalatoidud; töödeldud kala; töödeldud kalamari; töödeldud kalmaarid; töödeldud

mereannid;
tuunikala,

(111)

töödeldud teod

v.a

Reg

(escargot); torukujulised kalapulgad (chikuwa); tursakalad, v.a elusad; tuunikala õlis; tuunikala, tuun (konserveeritud);
v.a elusad; väikesed täidisega kalaklimbid (quenelle); väikesed täidisega klimbid (quenelle).

elus; tuuramari; ujupõied; vaalad,

55812

nr

16.05.2018

(151) Reg kuup

(210)

Taotl

201700840
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

29.08.2017
16.05.2028
01.03.2018

(540)

Sakala Maraton

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: KAUPO TAMMEMÄE

6/2018

C. R. Jakobsoni tn 65, 71004

(511)11-2017Klass

41:

spordiürituste,

kultuuri-, meelelahutus- ja
kultuuritegevus;

183

Viljandi linn, Viljandi maakond,

-võistluste

ja

-turniiride

spordiürituste korraldamine;

meelelahutus-, spordi- ja kultuuriürituste

organiseerimine;

EE
kohaliku

suunitlusega spordi-ja

kultuuriürituste

organiseerimine;

osalusega spordiürituste ja -võistluste korraldamine; meelelahutus, spordi- ja
piletikassateenuste pakkumine; meelelahutusteenused seoses spordiga; meelelahutusteenused
loomade

spordiüritustena; meelelahutusteenuste pakkumine spordiürituste vaheaegadel; spordi- ja fitnessiteenused; spordi- ja puhketeenuste osutamine; spordiga
seotud meelelahutusteenused;

spordimeelelahutus veebisaidi kaudu; sporditegevusi puudutava teabe pakkumine; spordiürituste piletite reserveerimise ja

broneerimise teenused; spordiürituste vaheajal pakutav meelelahutus; spordiuudiste pakkumine; suvelaagri sporditegevuste korraldamine; sporditurniiride

korraldamine;

e-spordivõistluste

korraldamine; sporditulemuste alased teenused; spordiürituste filmiülekannete tootmine; spordiürituste raadioülekannete

tootmine; spordiürituste teleülekannete

tootmine; spordivarustuse

ja jõumasinate

laenutamine; jõusaali-, spordiklubiteenused;

pakkumine sporditurniiride jaoks; spordi- ja ajaviiteüritused; kõrgkooli spordivõistluste

korraldamine

rajatiste ja

vahendite

ja läbiviimine; spordialane teave; spordialased

juhendamisteenused; spordiga seotud info pakkumine; spordiga seotud teabe pakkumine; spordiharidus; spordiharidusteenused; spordiklubide pakkumine;
spordiklubide

teenused;

spordikohtunike

tegevus;

spordikohtuniku

treenimine

spordilaagriteenused; spordiõpetus, spordialane

töö;

spordikomplekside

üürimine; sporditarvete üürimine, rentimine, laenutus; sporditeabe pakkumine eelsalvestatud
korraldamine;

sporditegevuse juhendamine;

teenused;

ja juhendamine; spordirajatiste rentimine;
seotud

sporditegevusega

spordilaagrite

telefonisõnumite kaudu;

õppekursused; sporditreenerite

tegevuse

pakkumine;

spordirajatiste reserveerimine; spordiruumide

teenused;

sporditegevuse ja spordivõistluste

sporditreeninguks rajatiste,

vahendite

pakkumine; sporditreeninguteenused; spordiürituste korraldamine ja juhtimine; spordiürituste korraldamise alane nõustamine; spordiürituste läbiviimine;
spordiürituste piletiinfo teenused; spordiürituste,

-võistluste

ja auhinnaprogrammide jaoks spordivahendite ja

-rajatistega

varustamine; spordiüritustega

seotud teabe
ede

pakkumine; spordiüritusteks ruumide pakkumine; spordiüritusteks varustuse üürimine; spordiüritustel aja mõõtmise teenused; spordiüritustel
kasutamine; spordiväljakute rent; spordivarustuse üürimine, laenutus, v.a sõidukid; spordivõistluste korraldamine ja läbiviimine; spordiga seotud

koolitus- ja väljaõppeteenused; spordiga

seotud

haridus- ja koolitusteenused; spordialaste õppekursuste pakkumine; spordiharidusteave; spordikohtunike

koolitus; spordiõpetajate koolitus; spordiõppe korraldamine; suusatamisõpetus; suusakoolitus; suusakoolid; suusatamisega seotud rekreatsiooniteenused;
suusarajatiste pakkumine; suusanõlvakute pakkumine;

(111)

rentimine; suusaspordirajatiste pakkumine.

55813

Regnr

16.05.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700779
10.08.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

suusavarustuse

Avaldam kuup

16.05.2028
01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Moonfish OÜ

sinine, valge,

kollane.

Kesklinna linnaosa, F. R. Kreutzwaldi tn 24, 10147 Tallinn,

(740)

Esindaja: Ljubov

(511)11-2017Klass

43:toitlustusteenused; restoraniteenused,

17.05.2018

(151) Regkuup

M
201700674

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

sh kalarestoraniteenused; baariteenused.

55814

(111) Regnr
(210) Taotl

Harju maakond,

Kesselman

kuup

lõppemise kuup

30.06.2017
17.05.2028

EE

184

(442)

EESTI

Avaldam

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

01.02.2018

kuup

(540)

(526)

Mittekaitstav

(730)

Omanik: TRUEMAN OÜ
Jõe tn

SINCE 2017

osa:

9, 10151 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond,

(511)11-2017Klass

3:

lõhnastatud

tualettveed;

EE

parfümeeriatooted; parfüümid;

lõhnaõlid;

parfüümid,

parfüümivedelikud; pihustatavad

keha-

hooldusvahendid (v.a meditsiinilised); pihustatavad lõhnaveed (kehale); tualettvesi; dušigeelid; dušikreemid; dušiseep; geelseebid; käte ja näo vedelseebid;

kehašampoonid; kehaseebid; näoseebid; lõhnaseebid; seebid; seebid personaalseks kasutamiseks; seebitooted; vedelseebid; vedelad vanniseebid; vanni- ja
dušigeelid (v.a meditsiinilised); duši-ja vannivaht; aromaatsed vanniõlid; vannigeelid; vahutavad vannivedelikud; vanniseebid; vannivahud; deodorandid;
antiperspirandid

deodorantseep;

habemeajamislosjoonid;
kreemid;

käemaskid

pihustena;

näohoolduspreparaadid;
juuksegeel;

hooldusvaha;

kehaspreid;

isiklikuks

habemeajamisvedelik;
nahakreemid;
kosmeetilised

juuksehoolduskreemid;

(adstringendid);

kasutamiseks

niisutavad

kuiva naha hooldamiseks;

juuksekosmeetikavahendid;

kreemid;

habemevärvid;

juuksekreem;

(šampoon-palsamid);

habemeajamisjärgsed
nahahoolduseks

näokreemid;

habemeveed;

juuksehooldusseerumid;

deodorandid

antiperspirandid;

kosmeetikavahendid

kosmeetilised

näolosjoonid;

näopuhastusvahendid;

(parfümeeria);
ravitoimeta

antiperspirandid;

habemeajamisjärgsed

juuksehooldusõlid;

juukseloputusvedelikud (kosmeetikas kasutamiseks); juukseloputusvedelikud

isiklikuks

pihustatavad

kosmeetilised

kosmeetilised

juuksehooldusmaskid;

juuksekaitsevaht;

tarbeks;

kosmeetikavahendid

nahahoolduskreemid;

nahapuhastusvahendid;

juuksekaitsekreemid;

isiklikuks

habemeajamiskivid

kosmeetilised

deodorandid

kasutamiseks;

pulkdeodorandid

nahahoolduseks; kätekreem; kehakreemid;

kosmeetilised

šampoonid;

deodorandid

(hügieenivahendid);

kehahoolduseks;

kosmeetilised
mõeldud

juustele

juuksehooldustooted;

juuksekreemid;

juukseläige;

juukse-

juukselakid;

juuksemaskid; juukseniisutusvahendid; juukseõlid;

juuksepalsamid; juuksepehmendajad; juuksepleegitusained; juuksepuhastuspreparaadid; juuksepumatid; juuksepuuder; juukseseerumid; juuksetoonik;
juuksetoonik (v.a meditsiiniline); juuksevaha; juuksevahud; juuksevärvid; juuksevedelikud; juuste kosmeetikavahendid;
juukseveed;

v.a

kõõmašampoonid,

kammimist

meditsiinilised;

hõlbustavad

juuksehooldusvahendid;

juuksekuivatuspreparaadid; kosmeetilised juuksesäilituspreparaadid; kosmeetilised juukseveed; kosmeetilised

soengupreparaadid; kuivšampoonid;
juuksešampoon; šampoon-palsamid;

ilunõustamine;

ja

pumatid; kreempalsamid;

tahke

juuksurisalongides

juuksurisalongiteenused

lastele;

iluhooldusteenused;

kasutatavate

konsultatsiooniteenused;

kosmeetikaga

juuksurisalongiteenused
seostuv

masinate

ja

iluhooldusnõustamine;

aparaatide

rentimine;

kosmeetikatoodete

juuksuritööd;
kandmine

keha-, näo- ja juuksehooldus; kosmeetiline ravi;

17.05.2018

(210)

nr

(220)

Taotl

kuup

M
201700692
07.07.2017

(181) Kehtivuse lõppemise kuup
Avaldam

juuksuriteenused;

55815

Regnr

(151) Regkuup

(442)

meestele;

konsulteerimine;

kosmeetikuteenused; kosmeetikanõuanne; kosmeetiline

Taotl

17.05.2028
01.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Meriine

OÜ

Narva mnt 5, 10117 Kesklinna linnaosa, Tallinn,

(511) 11-2017 Klass

kosmeetilised

juuksepalsam.

iluhooldus inimestele;

ilukonsultatsioonid;

juuksehooldusega

juuksehooldusteenused; juukselõikus; juukseravi; juuksevärvimisteenused; juuksurisalongiteenused; juuksurisalongiteenused

(111)

kaitsvad

kosmeetilised

juuksehooldusained; palsam; pihustatavad peanahapalsamid; pihustatavad soengugeelid; ravitoimeta
šampoonid; šampoonid isiklikuks kasutamiseks; soengugeelid; soengukreemid; soenguõli; soengupasta;

habemeajamisteenused;

ilusalongides

juuksegeelid;

šampoonid;

meeste

soenguseerumid; soenguvahad; soenguvahud; soenguveed;
KIaSS 44:

kaitsvad

kõõmavastased

24: tekid vastsündinutele.

Harju maakond,

EE

juuste

näole;

ilusalongiteenused;

seotud

nõustamine;

militaarteenistuse

šampoonitamine;

kosmeetikatoodete

kosmeetilised analüüsid.

liikmetele;

kosmeetikaalased

kandmine

kehale;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

55816

(111) Regnr

17.05.2018

(151) Regkuup
(210)

185

201700724
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

17.07.2017
17.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: BaltSea OÜ
Haabersti linnaosa, Lehtmäe tn 9a, 13516 Tallinn,

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass 35:jae- ja hulgimüügiteenused,

55817

(151) Regkuup

17.05.2018

(210)

201700740
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

EE

sh veebikaubandus (kolmandatele isikutele).

(111) Regnr
Taotl

Harju maakond,

Raivo Koitel

Kehtivuse

24.07.2017
17.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline, must.

(730)

Omanik: FRED HELLAMAA
Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 11, 74001 Viimsi vald,

(511)11-2017Klass

1:

aknakitt;

keemilised

aukude

preparaadid

täitmiseks

Harju maakond,

sõidukikeredes;

EE

keemilised

preparaadid

mõlkide

täiteks

sõidukikerede

remontimisel; keemilised preparaadid pragude täiteks sõidukikerede remontimisel; klaasimiskitt; mootorsõiduki kerede täiteained; mõrade parandamise
mõrade

polüesterpasta ained;
kasutatavad

polüestrid;

täitmise

pinnaaukude

polüesterpasta ained;
täiteks kasutatavad

õlipahtelkitt; pinnaaukude

polüesterpastad;

pinnaaukude

parandamise polüesterpasta ained; pinnaaukude paranduseks
täitepolüestrid; pinnaaukude

täitmise

polüesterpasta

ained;

pinnapragude parandamise polüesterpasta ained; pinnapragude paranduseks kasutatavad polüestrid; pinnapragude täitepolüestrid; pinnapragude täitmise

polüesterpasta ained; betooniga kasutatavad epoksiidliimid; autotööstuses kasutatavad struktuurliimid; dekoratiivsete sillutiste sideained; eelnevalt segatud
kleepuva vahu tsemendid; ehitustööstuses kasutatavad liimid, ehitustööstuse liimid; ehituses kasutatavad liimid; ehituses kasutatavad konstruktsioonliimid;
elektroonikatööstuses

kasutatavad

liimid;

epoksüvaigupõhised

liimühendid;

happesegud; isoleerplaatide kinnitusliimid; jalatsiliim; katusematerjali

55818

(111) Regnr

17.05.2018

(151) Regkuup
(210)

201700752
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(540)

lõppemise kuup

kuup

31.07.2017
17.05.2028
01.03.2018

epoksüvaigupõhised

kleepained.

liimained

kasutuseks

tööstuses;

glasuurimisliimid;

186

EESTI

(591)

Värvide loetelu: heleroheline, tumepunane,

(730)

Omanik: JEVGENI

linnaosa,

Lasnamäe

(511)11-2017Klass

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

helepruun, valge.

KARASEVITŠ

Linnamäe tee

2-96,

12139

Tallinn, Harju maakond,

EE

31: värsked juurviljad; värsked kirsid; töötlemata kirsid; töötlemata köögiviljad; töötlemata puuviljad; värsked

puu-ja köögiviljad;

värsked marjad.

55819

(111) Regnr

17.05.2018

(151) Regkuup
(210)

201700780
M

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

10.08.2017

kuup
lõppemise kuup

17.05.2028
01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine,

(730)

Omanik: International Online Transactions

(740)

Lasnamäe

linnaosa,

Esindaja:

Almar Sehver

valge.

Punane tn

(511) 11-2017 Klass 35: ostutellimuste

24,

13619

OÜ

Tallinn, Harju maakond,

EE

töötlemine; püsikliendiprogrammide haldamine; veebi indekseerimine äri või reklaami eesmärgil; turu-uuringud;

arvamusküsitlused; kaupade demonstreerimine; info kogumine arvuti andmebaasidesse; statistika koostamine;
(klientide

nõustamise

keskus); arvutipõhine dokumendihaldus;

veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade ja

teenuste

reklaami kommunikatsioonialased

ostjatele ning müüjatele;

äriteave

ja

konsultatsiooniteenused;

reklaamtekstide

kirjutamine;

klientide

äriline nõustamine

turundus; turundusuuringud;

stsenaariumide

kirjutamine

reklaami

eesmärgil; arvutiandmebaasi andmete uuendamine ja hooldus; registritesse talletatud teabe uuendamine ja hooldus; veebilehe liikluse optimeerimine;

kaubandus- ja reklaamnäituste

korraldamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; reklaamipindade üürimine; kaubandusteabeagentuuride

teenused; allhanketeenused (ärialane abi); kaubandusvahendusteenused;
arvutifailides

kolmandatele

isikutele; otsingumootorite

hanketeenused teistele ettevõtetele

publitseerimine, avaldamine; reklaam; klikipõhine reklaamimine; arvutivõrgureklaam;

55820

Regnr

17.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

M
201700839

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

17.05.2028

(442)

Avaldam

01.03.2018

kuup
kuup

29.08.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: tumepruun, rohekassinine.

(730)

Omanik: OÜ Viimsi Hambakliinik
Haabneeme alevik, Paadi tee 3, 74001 Viimsi vald,

reklaam

teenuste

ostmine); andmeotsing

meediakanalites; reklaamtekstide

info süstematiseerimine arvuti andmebaasides;

-reklaam teenusena; telepoeprogrammide produtseerimine.

(111)

(kaupade ja

optimeerimine müügiedendusena; kaupade jaemüügi

Harju maakond,

EE

müügikampaaniad,

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(511) 11-2017 Klass

6/2018

44: meditsiiniteenused; hambaraviteenused; ortodonditeenused.

55821

(111) Regnr

17.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

187

M
201700619

nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse lõppemise kuup

14.06.2017
17.05.2028

(442)

Avaldam kuup

01.03.2018

kuup

(540)

RISER
Omanik: Riser Ehitus OÜ

(730)

Kesklinna linnaosa, Hallivanamehe tn 4,

(740)
metallist

EE

6:lihtmetallid ja nende sulamid; metallehitusmaterjalid; teisaldatavad metallehitised; lihtmetallist trossid ja traadid,

v.a

elektrilised;

ladustus- või transpordikonteinerid.
Klass

19:ehitusmaterjalid,

Klass
KIaSS

36: rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud.
37: ehitustegevus; betoonivalamis-ja-tasandamisteenused,

KIaSS

39: transport.

v.a

metallist; plastist, klaasist, betoonist ja puidust ehitusmaterjalid; jäigad ehitustorud,

ja

betooni

metallist.

remont.

18.05.2018

(151) Regkuup
Taotl

betoonitööd

v.a

55822

(111) Regnr

M
201700737

nr

(220) Taotl kuup
(181)

Harju maakond,

Esindaja: Kristjan Leppik

(511)11-2017Klass

(210)

11317 Tallinn,

Kehtivuse

21.07.2017
18.05.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

01.03.2018

(540)

(730)

Omanik: Too Sober To Work OÜ
Pikaliiva tn 93-24, 13516 Haabersti linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

30:

dulce de

leche

(piimamagustoit);

looduslikud

magusained;

magus

võileivakate

(mesi);

looduslikud

magusained; mesi;

mesi

toiduks; naturaalne küps mesi; naturaalne mesi; naturaalsed magusained; suhkur, mesi, siirup; taimedega segatud mesi; töötlemata meekärjed; trühvlimesi;
kastmesiirup;

maitsesiirupid;

pannkoogisiirup;

meditsiinilised); puuviljamaitselised

ravitoimeta

toiduainena;

siirupid
teed;

ravitoimeta

lauasiirup;

teejoogid;

puuviljamaitselised

ravitoimeta

teed; roheline

teejoogid;

puuviljateed,

tee; rosmariinitee;

sidruniga

puuviljateed

(v.a

ravitoimeta teed;

sidrunimaitsega ravitoimeta teed; taimeteed; taimeteed (tõmmised); taimsed kohvi aseained; tee; teejoogid; granolabatoonid; kaerabatoonid; kaerakliidest
koosnevad teraviljavalmistised, kaerakliisid

sisaldavad

teraviljavalmistised; kliidest koosnevad

teraviljavalmistised; müslibatoonid; müslil

põhinevad

einebatoonid; müslist suupisted; müslitahvlid; nisubatoonid; peamiselt pressitud teravilju sisaldavad suupisted; peamiselt riisist koosnevad suupisted,

peamiselt

riisist valmistatud

suupisted; peamiselt teraviljast

riisisuupisted; rõngakujulised maisisuupisted;
puuviljade

segu

suhkru

ja

valmistatud

meega

kaetud

(maiustused); täisnisust suupisted; teraviljabatoonid

teraviljakoogid inimtoiduks; teraviljapõhised energiabatoonid;

suupisted, teraviljasuupisted; teraviljatahvlid,
sulavad

kompvekid;

looduslik mesi inimtoiduks;

-batoonid;
siirupid.

suupisted; riisikoogisuupisted;

riisist

teraviljatooted; suupistebatoonid,
toiduks;

teraviljapõhised

suupistetooted,

mis sisaldavad

teraviljadest tehtud suupistetooted;
suupisted,

riisist valmistatud

teraviljade, pähklite ja

suupisted,
kuivatatud

teraviljadest toodetud suupisted;

teraviljast tehtud valmissuupisted, teraviljast valmistatud

valgurikkad teraviljabatoonid; kakaopõhised

kreemid

võietena; pumatikompvekid, kergesti

188

EESTI

6/2018

55823

(111) Regnr

18.05.2018

(151) Regkuup
(210)

KAUBAMÄRGILEHT

201700750
M

Taotl nr

(220) Taotl kuup
(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

27.07.2017
18.05.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: Helen Kuleša

linn, Kiriku

Kuressaare

(511)11-2017Klass

valge,
tn

2-8,

kollane.

93812 Saaremaa vald, Saare maakond, EE

41: lemmikloomade dressuur; õpetamine, haridusteenused; õpitubade, kursuste korraldamine.

Klass 44: lemmikloomade naha ja karvastiku hooldamise teenused.

(111)

55824

Regnr

18.05.2018

(151) Regkuup
(210) Taotl

(220)

Taotl

M
201700759

nr

02.08.2017

kuup

(181) Kehtivuse lõppemise kuup

(442)

Avaldam kuup

18.05.2028
01.03.2018

(540)

Rõõm naeratusest
(730)

Omanik: OÜ Lumen Erakliinik
Haabneeme alevik, Randvere tee 11, 74001 Viimsi vald,

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

10:

tehishambad;

stomatoloogilised hambakaitsmed;
Klass
Klass

hambaproteesid

hambaraviotstarbelised

ja

-kroonid;

44:

(151) Regkuup
Taotl

hambaimplantaadid;

lõualuusse

siirdatavad

proteesid;

kunsthambatihvtid;

osad.

41: haridus, väljaõpe, seminarid.

(111) Regnr

(220)

EE

proteesimisinstrumendid; stomatoloogiliste proteeside

hambaraviteenused;

hambaproteeside paigaldamine;

konsultatsioonid; iluhooldusteenused; meditsiinilised iluhooldusteenused.

(210) Taotl

Harju maakond,

Raivo Koitel

nr

kuup

55825
18.05.2018

M
201700760
02.08.2017

hammaste

ja

suu

hügieeni teenused;

hambaravi- ja

suuhügieenialased

EESTI

(181)

KAUBAMÄRGILEHT

Kehtivuse

6/2018

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

189

18.05.2028
01.03.2018

(540)

Smile is
(730)

OÜ

Omanik:

everything

Lumen Erakliinik

Haabneeme alevik, Randvere tee 11, 74001 Viimsi vald,

(740)

Harju maakond,

EE

Raivo Koitel

Esindaja:

(511)11-2017Klass

10:

tehishambad;

hambaproteesid ja

-kroonid; hambaimplantaadid;

lõualuusse

siirdatavad

proteesid;

kunsthambatihvtid;

stomatoloogilised hambakaitsmed; hambaraviotstarbelised proteesimisinstrumendid; stomatoloogiliste proteeside osad.
Klass

41: haridus, väljaõpe, seminarid.

Klass

44:

hambaraviteenused;

hambaproteeside

paigaldamine;

hammaste ja

suu

hügieeni

konsultatsioonid; iluhooldusteenused; meditsiinilised iluhooldusteenused.

55826

(111) Regnr

18.05.2018

(151) Regkuup

(210)

Taotl

201700859
M

nr

(220) Taotl kuup

(181)

Kehtivuse

01.09.2017

lõppemise kuup

(442) Avaldam kuup

18.05.2028
01.03.2018

(540)

(730)

Omanik:

OÜ

Mustamäe

(511)11-2017 Klass

Odessika

linnaosa,

J. Sütiste tee

44-68,

13420

Tallinn, Harju maakond,

30: kohv; tee; kondiitritooted ja maiustused; jäätised.

Klass 33: alkoholjoogid,

v.a õlu.

Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

EE

teenused;

hambaravi- ja suuhügieenialased

190

EESTI

IV. REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE

(111)

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

VÕI PARANDUSED

KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE

(181)

06765

09.11.2028

25792

15.05.2028

26493

31.08.2028

45075

02.06.2028

07169

15.07.2028

25802

21.05.2028

26521

31.08.2028

45076

02.06.2028

08785

01.07.2028

25805

21.05.2028

26558

31.08.2028

45079

02.06.2028

09713

18.07.2028

25819

21.05.2028

26588

17.09.2028

45080

02.06.2028

09924

22.08.2028

25820

21.05.2028

26660

28.09.2028

45083

02.06.2028

10041

23.07.2028

25912

28.05.2028

26689

29.09.2028

45090

02.06.2028

10193

26.08.2028

25923

28.05.2028

26712

29.09.2028

45091

02.06.2028

10692

22.09.2028

25941

29.05.2028

26722

29.09.2028

45101

02.06.2028

11279

30.05.2028

25947

29.05.2028

26833

30.09.2028

45126

06.06.2028

11884

21.04.2028

26022

11.06.2028

26834

30.09.2028

45138

06.06.2028

12015

01.11.2028 –kl 25

26023

11.06.2028

26940

12.10.2028

45142

06.06.2028

12296

01.11.2028

26024

11.06.2028

26990

16.10.2028

45162

17.06.2028

12297

01.11.2028

26025

11.06.2028

26994

16.10.2028

45221

01.07.2028

12569

18.07.2028

26026

11.06.2028

27006

16.10.2028

45288

17.07.2028

12575

18.07.2028

26028

11.06.2028

27928

18.01.2029

45308

17.07.2028

12577

18.07.2028

26031

17.06.2028

44749

27.02.2028

45309

17.07.2028

12579

18.07.2028

26041

17.06.2028

44919

21.04.2028

45434

21.08.2028

12620

12.06.2028

26097

18.06.2028

44926

21.04.2028

45458

21.08.2028

13212

20.04.2028

26104

18.06.2028

44965

29.04.2028

45459

21.08.2028

13962

30.06.2028

26105

18.06.2028

44972

29.04.2028

45477

01.09.2028

24960

16.12.2027

26153

19.06.2028

44975

29.04.2028

45500

01.09.2028

25408

27.03.2028

26209

26.06.2028

44976

29.04.2028

45549

17.09.2028

25580

23.04.2028

26221

26.06.2028

44982

29.04.2028

45575

17.09.2028

25581

23.04.2028

26265

16.07.2028

45005

15.05.2028

45576

17.09.2028

25592

23.04.2028

26273

16.07.2028

45028

15.05.2028

45602

26.09.2028

25618

24.04.2028

26274

16.07.2028

45042

15.05.2028

45637

03.10.2028

25663

24.04.2028

26288

24.07.2028

45057

02.06.2028

45684

22.10.2028

25680

11.05.2028

26300

24.07.2028

45062

02.06.2028

45702

06.11.2028

25705

12.05.2028

26381

17.08.2028

45063

02.06.2028

45714

06.11.2028

25712

12.05.2028

26442

28.08.2028

45073

02.06.2028

45787

11.12.2028

25739

13.05.2028

26468

28.08.2028

45074

02.06.2028

KAUBAMÄRGI VÕÕRANDAMINE

Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise
kuupäev

10169

MSA

Technology, LLC,

Pennsylvania,

1000

Cranberry

Woods Drive, 16066

Cranberry Township,

08.05.2018

US

19289

Cott

27006

Grünenthal

29909

Cott

35585

Grünenthal GmbH,

43336

Annely Protten,

44919

Advokaadibüroo HansaLaw

Beverages LLC,

1001

10th Avenue, 31901 Columbus,

GmbH, Zieglerstrasse 6,

Beverages LLC,

10117 Tallinn,
Vahur Kivistik,

1001

Nõmme tee

2,

US

07.05.2018

26.04.2018

DE

Georgia,

US

07.05.2018

52078 Aachen, DE

76709

OÜ,

Harju maakond,
tee

Aachen,

10th Avenue, 31901 Columbus,

Zieglerstrasse 6,

Pojengi

52078

Georgia,

Lääne-Harju

vald, Harju maakond,

26.04.2018

EE

Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 7,

EE

10, Viimsi, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, EE

09.05.2018

23.04.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018
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Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise

kuupäev

44958

Cott

46285

Koninklijke

46674

EfTEN Marienthal

1001

Beverages LLC,
Douwe

10114 Tallinn,

10th Avenue, 31901 Columbus,

US

07.05.2018

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NL

Egberts 8.V.,

OÜ,

Georgia,

Kesklinna

linnaosa,

A. Lauteri tn

25.04.2018

10.05.2018

5,

Harju maakond, EE

OÜ,

Arvutikeskus

47980

Verdant

OÜ, Angerja

tee

40, 76911 Saue vald, EE

15.05.2018

47981

Verdant

OÜ, Angerja

tee

40, 76911 Saue vald, Harju maakond, EE

15.05.2018

48368

Endla tn

55-42,

46996

Helina Tamm, Salme

alevik,

10615

Tallinn, Harju maakond,

Kuressaare mnt

12,

93201 Saaremaa

25.04.2018

EE

vald,

Saare

maakond,

10.05.2018

EE

49286

Fasters Restoranid

51179

Centene

51846

OÜ,

Twentieth
90035 Los

52529

Twentieth
90035 Los

53116

OÜ,

Tartu

linn,

79, 50112

Tartu

Saue linn, Uusaru tn 18b, 76505 Saue vald,

Century

Fox Film

Corporation,

Angeles, California,
Century

Fox Film

linn,

Tartu

maakond,

Harju maakond,

EE

EE

16.05.2018

25.04.2018

10201 West Pico Boulevard,

18.05.2018

10201 West Pico Boulevard,

18.05.2018

US

Corporation,

Angeles, California,

OÜ Amobu,

Võru tn

US

Nõmme linnaosa, Valdeku tn 118a-14, 11215 Tallinn,

Harju maakond,

EE

10.05.2018

KAUBAMÄRGI ÜLEMINEK

Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise
kuupäev

SE-205 42

14463

Cloetta

26028

DULONG-CALVET SAS, Route de Balizac, 33720 Landiras, FR

23.04.2018

45057

AS

30.04.2018

Sverige AB, Brogatan

Ekspress Meedia,

7,

Malmö, SE

Narva mnt 13, 10151 Tallinn, EE

23.04.2018
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MUUD REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise
kuupäev

06765

Pizza Hut

7100

06766

Essity Hygiene

09739

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

09750

SIEMENS

DE

15.05.2018

09755

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

15.05.2018

09758

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

15.05.2018

09759

SIEMENS

DE

15.05.2018

09769

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

15.05.2018

10692

CANON KABUSHIKI KAISHA,

11279

GRAPHISOFT

13962

RHODIA OPERATIONS, 25

14378

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405 03

Goteborg,

SE

08.05.2018

14379

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405

03

Goteborg,

SE

08.05.2018

14380

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405 03

Goteborg,

SE

08.05.2018

14514

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405

03

Goteborg,

SE

08.05.2018

14515

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405 03

Goteborg,

SE

08.05.2018

14517

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405 03

Goteborg,

SE

08.05.2018

14518

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405

Goteborg,

SE

08.05.2018

16285

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

15.05.2018

16323

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

15.05.2018

16325

SIEMENS

DE

15.05.2018

16802

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

16.05.2018

16803

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

16.05.2018

18292

Essity Hygiene

20863

Novartis International Pharmaceutical AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

21200

Essity Hygiene

22353

Siemens

Aktiengesellschaft,

Werner-von-Siemens-Str

DE

16.05.2018

23014

Siemens

Aktiengesellschaft,

Werner-von-Siemens-Str 1, 80333 München, DE

16.05.2018

International, LLC,
and Health

Corporate Drive,
SE-405 03

Aktiebolag,

AKTIENGESELLSCHAFT,

AKTIENGESELLSCHAFT,

SE, Záhony

u.

7,

rue

and Health

Goteborg,

de

Werner-von-Siemens-Str

Clichy,

Aktiebolag,

Aktiebolag,

18.05.2018

SE

Werner-von-Siemens-Str

H-1031 Budapest,

US

Plano, Texas,

08.05.2018

1,

1,

80333

80333

30-2,Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,

AKTIENGESELLSCHAFT,

and Health

75024

München,

München,

Tokyo,

JP

04.05.2018

09.05.2018

HU

75009 Paris, FR

03

17.05.2018

Werner-von-Siemens-Str

SE-405

03

SE-405 03

Goteborg,

Goteborg,
1,

15.05.2018

1,

80333

München,

SE

08.05.2018

SE

80333

München,

17.05.2018

08.05.2018

EESTI
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Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise

kuupäev

Consumer Healthcare

(US) IP LLC, Corporation Service Company

WilUS
Deminlagwtoanr,e,

07.05.2018

FalsDrive,1980

GlaxoSmithKline

251Litle

23299

GlaxoSmithKline

Wilmington, Delaware,

Consumer Healthcare

US

(US) IP LLC, Corporation Service Company

InMic.s ou,ri,

07.05.2018

Louis,ParkEntepUSDv63105.HldgCorpate2

24827

19808

Drive,

251 Little Falls Drive, 19808

Wilmington, Delaware, US
FR

24960

CELINE, 16

25592

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU,

25685

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
19808

26031

26153

Vivienne, 75002 Paris,

rue

Wilmington, Delaware,

Enterprise Holdings,
J.

URIACH

Inc., 600

30.04.2018

Schützengasse 1,
(US)

IP

LLC,

8001 Zurich, CH

251 Little Falls

21.05.2018

07.05.2018

Drive,

US

Corporate

COMPAÑIA, S.A.,

Y

08184 Palau-solità i

03.5218

251 Little Falls

Park Drive, 63105 St. Louis, Missouri, US

Pol. Ind. Riera de

Caldes,

Av.

Cami

Reial,

03.05.2018

51-57,

15.05.2018

Plegamans, Barcelona, ES

26221

Tikkurila

26833

Gustav

Paulig Ltd.,

Satamakaari 20, 00980 Helsinki, FI

26.04.2018

26834

Gustav

Paulig Ltd.,

Satamakaari 20, 00980 Helsinki, FI

26.04.2018

28204

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405

03

Goteborg,

SE

08.05.2018

28595

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405 03

Goteborg,

SE

08.05.2018

28980

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405

03

Goteborg,

SE

08.05.2018

28981

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405 03

Goteborg,

SE

08.05.2018

30217

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405 03

Goteborg,

SE

08.05.2018

30218

Essity Hygiene

and Health

Aktiebolag,

SE-405

Goteborg,

SE

08.05.2018

30294

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,

30594

DIEGO DALLA PALMA MILANO S.P.A., Via San Carlo 28,

Oyj,

P.O. Box

40023 Castel Guelfo di

31338

ViiV Healthcare
19808

53,

01301

Vantaa,

Bologna (BO),

Werner-von-Siemens-Str.

Service

Company,

251 Little Falls Drive,

Essity Hygiene

32242

DAVA Foods Estonia AS, Saha tee 18, Loo alevik, Jõelähtme vald,

Harju maakond,

33214

Essity Hygiene

35935

STIEFEL

Aktiebolag,

and Health

SE-405 03

Goteborg,

SE

Aktiebolag,

SE-405 03

Goteborg,

SE

LABORATORIES, INC., Corporation Service Company,

HAMMERJACK

Harju maakond,

OÜ,

EE

DE

16.05.2018

03.05.2018

07.05.2018

08.05.2018

16.05.2018

EE

251 Little Falls Drive, 19808

45062

1, 80333 München,

US

31577

74201

and Health

03

IT

Company, Corporation

Wilmington, Delaware,

08.05.2018

FI

08.05.2018

07.05.2018

Wilmington, Delaware, US

Tänassilma küla, Tänassilma tee 15, 76406 Saku vald,

02.05.2018
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Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise

kuupäev

45063

HAMMERJACK

Harju maakond,
45500

Roma

OÜ,

Tänassilma küla, Tänassilma tee 15, 76406 Saku vald,

02.05.2018

EE

Systems, Inc.,

a

corporation

of Delaware, 11315

Corporate

Blvd. Suite 100,

15.05.2018

32817 Orlando, Florida, US

45787

DAVA Foods Estonia AS, Saha tee 18, Loo alevik, Jõelähtme vald,
74201

46985

Harju maakond,

DAVA Foods Estonia AS, Saha tee 18, Loo alevik, Jõelähtme vald,
74201

Harju maakond,

Werner-von-Siemens-Str.

SIEMENS

48343

DAVA Foods Estonia AS, Saha tee 18, Loo alevik, Jõelähtme vald,
74201

Harju maakond,

80333

München,

Muudetud andmed

Service

Company,

Registrikande
jõustumise kuupäev

07966

Urmas Kauler

07.05.2018

08186

Kaie Puur

23.04.2018

09924

Raivo Koitel

10041

Olga

10169

Ljubov

11545

Kaie Puur

23.04.2018

11602

Kaie Puur

23.04.2018

20863

Kaie Puur

17.05.2018

23299

Elle Mellik

07.05.2018

24827

Elle Mellik

07.05.2018

24960

Martina Böckler-Lorvi

30.04.2018

25465

Urmas Kauler

07.05.2018

25663

Olga

25941

Villu Pavelts

23.04.2018

26022

Anneli

Kang

07.05.2018

26023

Anneli Kang

07.05.2018

Treufeldt

Kesselman

Treufeldt

16.05.2018

16.05.2018

16.05.2018

EE

Corporation
Wilmington, Delaware, US

nr

DE

EE

Stiefel Laboratories, Inc.,
19808

Reg

1,

DAVA Foods Estonia AS, Saha tee 18, Loo alevik, Jõelähtme vald,
74201

50348

AKTIENGESELLSCHAFT,

Harju maakond,

16.05.2018

EE

47671

50092

16.05.2018

EE

15.05.2018

09.05.2018

08.05.2018

30.04.2018

251 Little Falls Drive,

07.05.2018

EESTI

Reg

KAUBAMÄRGILEHT
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Muudetud andmed

nr

195

Registrikande
jõustumise kuupäev

26024

Anneli

Kang

07.05.2018

26025

Anneli

Kang

07.05.2018

26026

Anneli Kang

07.05.2018

26028

Kaie Puur

23.04.2018

26153

Olga

Treufeldt

15.05.2018

26940

Olga

Treufeldt

04.05.2018

26990

Raivo Koitel

10.05.2018

27006

Kaie Puur

26.04.2018

31871

Kaie Puur

23.04.2018

32242

Kaie Puur

16.05.2018

35585

Kaie Puur

26.04.2018

44965

Kalev Käosaar

08.05.2018

45142

Sirje Kahu

07.05.2018

45221

Urmas Kauler

14.05.2018

45477

Kaie Puur

17.05.2018

45787

Kaie Puur

16.05.2018

46285

Kaie Puur

25.04.2018

46985

Kaie Puur

16.05.2018

46996

Villu Pavelts

25.04.2018

47980

Kristjan Leppik

15.05.2018

47981

Kristjan Leppik

15.05.2018

48343

Kaie Puur

16.05.2018

48533

Mari Must

14.05.2018

49464

Raivo Koitel

15.05.2018

50092

Kaie Puur

16.05.2018

52929

Urmas Kauler

15.05.2018

54242

Urmas Kauler

15.05.2018

54865

Raivo Matsoo

02.05.2018
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"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

Reg

nr

Kustutamise

51 lõike 1 alusel

on

KAUBAMÄRGILEHT

KUSTUTAMINE REGISTRIST

registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:

jõustumise

kuupäev

10336

14.10.2017

24566

06.10.2017

24587

06.10.2017

24606

10942

05.10.2017

24567

06.10.2017

24588

06.10.2017

24613

10.10.2017

24562

06.10.2017

24575

06.10.2017

24592

06.10.2017

44341

04.10.2017

24564

06.10.2017

24580

06.10.2017

24595

06.10.2017

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

Reg

nr

51 lõike 2 alusel

on

registrist

Kustutamise jõustumise

osaliselt kustutatud

10.10.2017

järgmised kaubamärgid:

Kustutatud kaubad ja teenused

kuupäev

52695

18.05.2018

Klass 31: elusloomad.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi-ja kultuurialane

tegevus; koertenäituste ja

-võistluste

korraldamine; koerte dresseerimine.

Klass 44:

hügieeni-ja iluhooldusteenused

koerakasvatuse

52696

18.05.2018

ja koerte

tõuaretuse

loomadele; koerakasvatus ja koerte tõuaretus; nõustamine

küsimustes.

Klass 31: elusloomad.
Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;
korraldamine; koerte

spordi-ja kultuurialane

tegevus; koertenäituste ja

-võistluste

dresseerimine.

Klass 44: hügieeni-ja

iluhooldusteenused loomadele; koerakasvatus

koerakasvatuse ja koerte tõuaretuse küsimustes.

ja koerte tõuaretus;

nõustamine

6/2018

EESTI
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KAUBAMÄRGIALASED ÕIGUSAKTID JA MUU INFO

RIIKLIKUS PATENDIVOLINIKE REGISTRIS REGISTREERITUD PATENDIVOLINIKE NIMEKIRI

(seisuga
Register

on

asutatud

patendivolinike registri

1.

asutamine

septembril

2001.

a

20. märts

Vabariigi

2018)

Valitsuse 7.

augusti

2001.

a

määrusega

nr

271

“Riikliku

ja registri pidamise põhimäärus” (RT I 2001, 70, 426) patendivoliniku seaduse § 21 alusel

(RT I 2001, 27, 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: saksa,

võõrkeeled:

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Martin

JÕGI

inglise, saksa,

Patendibüroo

Tähe 94

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

telefon:

telefon:

640 6600

telefaks:

447 1001

telefaks:

640 6604

GSM:

515 1844

e-post:

lasvet@lasvet.ee

e-post:

info@uneko.ee

inglise,

Patendibüroo

http:
//

w

447 1021

ww. uneko.
võõrkeeled:

soome

KÄOSAAR OÜ

Sirje

KAHU

ee

inglise,

soome, vene

Patendibüroo Ustervall

Suur-Patarei 2

Kivi 21-6

OÜ

10415 Tallinn

51009 Tartu

telefon:

637 9484

telefon:

744 1980

telefaks:

637 9485

telefaks:

744 1785

e-post:

skahu@ustervall.ee

e-post:

HÄMMALOV

OÜ

pk 3136, 10505 Tallinn

võõrkeeled:

Alla

Patendibüroo Uneko

Rüütli 23, 80010 Pärnu

http://www.lasvet.ee

Indrek EELMETS

JÄÄGER

Suurtüki 4a, 10133 Tallinn

indrek.eelmets@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

http://www.ustervall.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

vene, soome

INTELS Patendibüroo

Magasini

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,
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Anneli KAPP

Patendibüroo

KÄOSAAR OÜ

Mart Enn KOPPEL

Tähe 94

Urmas KAULER

6/2018

KOPPEL patendibüroo

Oja

tee

OÜ

22-2, Tiskre

50107 Tartu

Harku vald, 76916

telefon:

738 3051

telefon:

677 4136

telefaks:

738 3055

telefaks:

677 4138

e-post:

info@kaosaar.ee

e-post:

info@koppelpb.com

Harjumaa

http://www.kaosaar.ee

http://www.koppelpb.com

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

Patendibüroo

vene

TURVAJA

OÜ

Anna KOSAR

Liivalaia 22

inglise,

Fondia Baltic

vene, soome

OÜ

Rotermanni 14

10118 Tallinn

10111 Tallinn

telefon:

640 3109

telefon:

521 1534

telefaks:

640 3105

e-post:

estonia@fondia.com

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.fondia.ee
võõrkeeled:

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

inglise,

vene, soome

vene, soome

Heinrich KRUPP
Urmas KERNU

KAUBAMÄRGILEHT

OÜ

AAA Patendibüroo

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22

Tartu mnt 16

10118 Tallinn

10117 Tallinn

telefon:

640 3109

pk 3926, 10509 Tallinn

telefaks:

640 3105

telefon:

660 5910,660 5911

e-post:

turvaja@turvaja.ee

telefaks:

660 5912

http://www.turvaja.ee

e-post:

aaa@aaa.ee

võõrkeeled: saksa,

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

KÄOSAAR

KÄOSAAR OÜ

pk 1759,

10902 Tallinn

telefon:

603 3260

telefaks:

603 3261

10415 Tallinn

koitel@koitel.ee

telefon:

637 9484

http://www.koitel.ee

telefaks:

637 9485

võõrkeeled:

e-post: kalev.kaosaar@kaosaar.ee

e-post:

inglise,

Kalev

Patendibüroo

Suur-Patarei

soome, vene

2

http://www.kaosaar.ee
Katrin
KOITEL-VEIDIK

võõrkeeled:
Patendi-&
Koitel

inglise,

vene

Kaubamärgibüroo

OÜ

Kärt LAIGU

kutsetegevus

on

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

EESTI

Reet

KAUBAMÄRGILEHT

MAASIKAMÄE

6/2018
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Patendibüroo Kaitsepurus
Mulla

OÜ

Mari MUST

4-3

Advokaadibüroo

MATSINA

Roosikrantsi

telefon:

673 9097,566 75197

telefon: 640 7170

telefaks:

677 4844

telefaks: 640 7171

e-post:

purus@kaitsepurus.ee

e-post: mari.must@raidlaellex.ee

http://

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

vene

AAA Patendibüroo

pk

OÜ

10117 Tallinn

16,

10119 Tallinn

inglise,

soome

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

3926, 10509 Tallinn

2,

www.raidlaellex.ee

http://www.kaitsepurus.ee

Tartu mnt

16,

OÜ

10117 Tallinn

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660 5910,660 5911

telefon:

660 5910,660 5911

telefaks:

660 5912

telefaks:

660 5912

e-post:

aaa@aaa.ee

e-post:

aaa@aaa.ee

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene,

OÜ

RM Hirvela Patendibüroo

Endla 3,

inglise,

vene, soome

saksa,

prantsuse

Raivo MATSOO

OÜ

10611 Tallinn

Tõnu NELSAS

Ingrid

Raidla Ellex

Jüri OLT

kutsetegevus

Jaak OSTRAT

LASVET Patendibüroo

10122 Tallinn

Suurtüki

4a,

on

peatatud
OÜ

10133 Tallinn

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

OÜ

võõrkeeled:

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

soome,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660 5910,660 5911

telefaks:

660 5912

Suurtüki 4a, 10133 Tallinn

e-post:

aaa@aaa.ee

pk 3136,

10505 Tallinn

telefon:

640 6600

telefaks:

640 6604

e-post:

lasvet@lasvet.ee

Villu PAVELTS

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

Mikas MINIOTAS

inglise,

AAA Patendibüroo

vene

OÜ

LASVET Patendibüroo

võõrkeeled:

inglise,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660 5910

telefaks:

660 5912

Metida

e-post:

aaa@aaa.ee

WTC Tallinn

Kaie PUUR

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

Tartu mnt

10117 Tallinn

16,

Mark

10151 Tallinn
Mark

OÜ

Kompanii Ic,

OÜ

vene

OÜ

Patendibüroo Rest

vene

Metida
AAA Patendibüroo

soome,

Patendibüroo Rest

Ahtri 8,

leedu, inglise,

OÜ

http://www.lasvet.ee

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Lembit MITT

inglise, saksa,

vene

51004 Tartu

telefon:

655 9803

pk 3926,

10509 Tallinn

telefaks:

747 7059

telefon:

660 5910,660 5911

e-post:

kaie.puur@restmark.ee

telefaks:

660 5912

http://www.restmark.ee

e-post:

aaa@aaa.ee

võõrkeeled:

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
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Riina

EESTI

PÄRN

INTELS Patendibüroo

OÜ

Olga TREUFELDT

51005 Tartu

Magasini 12,

KAUBAMÄRGILEHT

Patendibüroo

742 0401

10118 Tallinn

telefaks:

742 0326

telefon:

640 3109

e-post:

intels@intels.ee

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

inglise,

http://www.turvaja.ee

vene

võõrkeeled:
Rosman

pk 652,

inglise,

vene

ja Partnerid OÜ

12602 Tallinn

Enn URGAS

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

telefon:

656 1450

Liivalaia 22, 10118 Tallinn

telefaks:

656 1450

telefon:

640 3109

tarman@cc.ttu.ee

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

e-post:

võõrkeeled: saksa,

inglise, ungari,

http://www.turvaja.ee

vene

võõrkeeled:

Margus

OÜ

telefon:

võõrkeeled:

SARAP

TURVAJA

Liivalaia 22

http://www.intels.ee

Tarmo ROSMAN

6/2018

Sarap ja

inglise,

vene

Putk Patendibüroo

Kompanii IC,

51004 Tartu

Arvi UUKIVI

Patendibüroo Kaitsepurus

4-3,

telefon:

747 7058

Mulla

telefaks:

747 7059

telefon:

e-post:

patent@patent.ee

OÜ

10611 Tallinn

673 9097
566 75197,566 75198

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 5910,660 5911

Koitel OÜ

telefaks:

660 5912

Tina 26

e-post:

aaa@aaa.ee

Juta-Maris UUSTALU

Harald TEHVER

inglise,

Patendibüroo
Liivalaia

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

10126 Tallinn

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

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018
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LIST OF PATENT ATTORNEYS, REGISTERED IN
THE ESTONIAN

STATE REGISTER OF PATENT

(by

20 March

Register is established
FIELD OF ACTIVITY: TRADE

Arno ANIJALG

MARKS,

September Ist1st 2001

INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Patendibüroo Ustervall
Kivi

on

ATTORNEYS

2018)

OÜ

Juhan

HÄMMALOV

21-6

INTELS Patent and
Trademark

51009 Tartu, Estonia

Agency

12

Magasini

Phone:

+372 744 1980

51005 Tartu, Estonia

Fax:

+372 744 1785

Phone:

+372 742 0401

E-mail:

anijalg@ustervall.ee

Fax:

+372 742 0326

Http://www.ustervall.ee

E-mail:

intels@intels.ee

German, Russian, Estonian

Http://www.intels.ee
English, German, Russian,

Aivo ARULA

Patent Agency

KÄOSAAR OÜ

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, Estonian

Lasvet Ltd.

P.0.80x 3136
10505 Tallinn, Estonia

+372 640 6604

80010 Pärnu, Estonia

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

Phone:

Rüütli 23

+372 447 1021

Fax:

+372 447 1001

GSM:

+372 515 1844

E-mail:

info@uneko.ee

lasvet.ee

Patent

Estonian

Agency KÄOSAAR OÜ

Http://www.uneko.ee

Suur-Patarei 2

English, Finnish, Russian,

10415 Tallinn, Estonia

Estonian

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

E-mail:

HÄMMALOV

Patendibüroo Uneko Ltd.

Fax:

English, Finnish,

Alla

JÄÄGER

+372 640 6600

Http://
www.

Indrek EELMETS

Uno

Phone:

Sirje

KAHU

Patendibüroo Ustervall
Kivi

indrek.eelmets@kaosaar.ee

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

Agency

Estonian

12

51005 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

202

EESTI

Anneli KAPP

Patent Agency

KÄOSAAR OÜ

Tähe Str. 94

KOITEL-VEIDIK

Koitel

Phone:

+372 738 3051

Tina 26

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

Agency

10126 Tallinn, Estonia
P.O. Box 1759
10902 Tallinn, Estonia

Http://www.kaosaar.ee

OÜ

Liivalaia 22

Phone:

+372 603 3260

Fax:

+372 603 3261

E-mail:

koitel@koitel.ee

Http://www.koitel.ee

10118 Tallinn, Estonia

Urmas KERNU

Patent & Trademark

50107 Tartu, Estonia

Patendibüroo TURVAJA

6/2018

Katrin

English, Russian, Estonian
Urmas KAULER

KAUBAMÄRGILEHT

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

English, Finnish,

Mart Enn KOPPEL

KOPPEL

Http://www.turvaja.ee

Oja

English, Russian, Finnish,

Harku

Estonian

Estonia

tee

Estonian

patendibüroo OÜ

22-2, Tiskre

vald,

76916

Harjumaa,

Phone:

+372 677 4136

AAA Legal Services

Fax:

+372 677 4138

Tartu Road

E-mail:

info@koppelpb.com

16

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 Tallinn, Estonia

Http://www.kesna.ee
English, Russian,

Patendibüroo TURVAJA

Estonian

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

Agency KÄOSAAR OÜ

Tähe Str. 94

Patent & Trademark Agency
Koitel

50107 Tartu, Estonia

Tina 26

Phone:

+372 738 3051

10126 Tallinn, Estonia

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

P.O. Box 1759

Http://www.kaosaar.ee

10902 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 603 3260

Fax:

+372 603

E-mail:

koitel@koitel.ee

English, Russian,

Estonian

3261

Http://www.koitel.ee

Jüri KÄOSAAR

Patent

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

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

Kalev

KÄOSAAR

6/2018

Patent Agency

203

KÄOSAAR OÜ

Mikas MINIOTAS

AAA

Legal Services

Suur-Patarei 2

Tartu Road

10415 Tallinn, Estonia

10117 Tallinn, Estonia

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

E-mail:

16

P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone:

kalev.kaosaar@kaosaar.ee

+372 660 5910

Http://www.kaosaar.ee

Fax:

+372 660 5912

English, Russian, Estonian

E-mail:

aaa@aaa.ee

professional activities have been

Lithuanian, English, Russian,

suspended

Estonian

Http://www.aaa.ee
Kärt LAIGU

Kristjan

LEPPIK

Patendibüroo TURVAJA OÜ

Lembit MITT

Liivalaia 22

Legal

Tartu Road

10118 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

AAA

10117 Tallinn, Estonia
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

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

OÜ

10118 Tallinn, Estonia

Http://www.kaitsepurus.ee
English, Russian,

Patendibüroo TURVAJA
Liivalaia 22

+372 566 75197

Estonian

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee
Ingrid

MATSINA

AAA

Legal

Tartu Road

Services

10117 Tallinn, Estonia

Mari MUST

P.O. Box 3926
10509

Tallinn,

Phone:

Estonian

English, Russian,

16
Raidla Ellex
Advokaadibüroo
Estonia

OÜ

Roosikrantsi 2

+372 660 5910

10119 Tallinn, Estonia

+372 660 5911

Phone:

Fax:

+372 660 5912

Fax:

E-mail:

aaa@aaa.ee

E-mail:

+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

Services
16

10117 Tallinn, Estonia

Ltd

P.O. Box 3926

Endla 3, 10122 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 614 0816

Fax:

+372 614 0818

E-mail:

hirvela@hirvela.ee

English,
Elle MELLIK

AAA

Tartu Road

RM Hirvela Patent Bureau

AAA

10509 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 660 5911

Russian, Estonian

Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

Http://www.aaa.ee

Legal Services

Tartu Road

+372 660 5910

English, Russian, Finnish,

16

Estonian

10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 660 5910
+372 660 5911
+372 660 5912

Fax:

E-mail:
Http://
www.

aaa@aaa.ee

aaa.ee

English, Russian,

Estonian

Jüri OLT

professional
suspended

activities have been

204

EESTI

Jaak OSTRAT

Lasvet Ltd.

Margus SARAP

P.O. Box 3136

1C

51004 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

Http://www.patent.ee

English, German, Finnish,

English, Russian, Estonian

Estonian

Russian,

Almar SEHVER

AAA

Legal Services

Lasvet Ltd.

Tartu Road

P.O. Box 3136

10117 Tallinn, Estonia

10505 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 640 6600

Fax:

+372 640 6604

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

16

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

Estonian

Http://www.aaa.ee

+372 660 5911

English, Russian,
Kaie PUUR

6/2018

Sarap ja Putk Patendibüroo

Kompanii

10505 Tallinn, Estonia

Villu PAVELTS

KAUBAMÄRGILEHT

Patendibüroo Rest
Metida

OÜ

Harald TEHVER

WTC Tallinn

OÜ

10118 Tallinn, Estonia

Tallinn,

Estonia

Patendibüroo Rest
Metida

Patendibüroo TURVAJA
Liivalaia 22

Ahtri 8
10151

Estonian

Mark

Mark

OÜ

Kompanii

1c

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee

51004 Tartu, Estonia

English, German, Russian,

Phone:

Estonian

+372 655 9803

Fax:

+372 747 7059

E-mail:

kaie.puur@restmark.ee

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 Tallinn, Estonia
Phone:

+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

Agency

12

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

turvaja@turvaja.ee

Phone:

+372 656 1450

E-mail:

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

KOPPEL patendibüroo
tee

OÜ

22-2, Tiskre

Harku vald, 76916

Harjumaa

+372 673 9097

Estonia

+372 566 75197

Phone:

+372 677 4136

+372 566 75198

Fax:

+372 677 4138

Fax:

+372 677 4844

E-mail:

info@koppelpb.com

E-mail:

purus@kaitsepurus.ee

Http://www.koppelpb.com

Http://www.kaitsepurus.ee
Russian, English,
Juta-Maris UUSTALU

ÕUNAPUU

Oja

10611 Tallinn, Estonia
Phone:

Tanel

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

English, Finnish,

Estonian
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X. LOENDID

AVALDATUD

KAUBAMÄRGI

REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE NUMBRILINE LOEND

M

200800174

M

201700890

M

2 01701072

M

2 01701175

M

201701231

M

201701269

M

201200064

M

201700903

M

2 01701073

M

2 01701179

M

201701233

M

201701270

M 201600247

M 201700907

M

201701085

M 2 01701184

M 2 01701236

M 201701271

M 201600924

M 201700933

M

201701090

M

201701191

M 201701238

M 201701273

M

201700107

M

201700940

M

201701117

M

2 01701195

M

201701239

M

201701274

M

201700108

M

201700950

M

201701120

M

201701200

M

201701241

M

201701275

M

201700399

M

201700953

M

2 01701123

M

201701202

M

2 01701246

M

201800002

M

201700401

M

201700956

M

201701124

M

201701210

M

2 01701249

M

201800003

M

201700447

M

201700968

M

2 01701125

M

201701211

M

201701250

M

2 01800006

M

2017004

68

M

201700983

M

201701132

M

201701213

M

201701251

M

2 01800007

M

201700583

M

201701007

M

2 01701146

M

201701214

M

201701252

M

2 01800014

M

201700695

M

201701011

M

201701157

M

2 01701217

M

201701253

M

201800021

M

201700754

M

201701015

M

201701164

M

2 01701219

M

201701255

M

201800023

M

201700805

M

201701021

M

201701167

M

201701222

M

201701257

M

201800030

M

201700852

M

201701055

M

201701168

M

201701226

M

201701258

M

201700858

M

201701062

M

201701170

M

2 01701227

M

201701261

M

201700880

M

201701068

M

201701172

M

201701230

M

2 01701262

AVALDATUD RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE
NUMBRILINE LOEND

0926731

1340460

1360411

1362629

1364013

1365734

1163353

1341284

1360674

1363098

1364047

1365764

1177439

1341456

1360784

1363180

1364298

1365767

1190993

1341905

1360890

1363265

1364495

1365898

1200092

1341907

1361021

1363293

1364567

1366319

1204161

1342119

1361505

1363313

1364733

1366515

1222472

1342693

1361591

1363422

1364858

1366877

1222977

1343848

1361607

1363468

1364928

1367983

1310025

1344295

1361608

1363479

1365138

1367985

1323465

1346067

1361831

1363516

1365207

1367986

1328705

1348062

1361874

1363521

1365209

1368202

1331489

1349237

1361936

1363551

1365292

1368205

1333583

1352248

1362400

1363618

1365294

1368412

1336588

1353770

1362402

1363619

1365531

1368628

1336602

1356924

1362480

1363753

1365620

1336646

1359534

1362590

1363816

1365623

REGISTREERITUD KAUBAMÄRKIDE REGISTREERIMISE TAOTLUSTE NUMBRILINE LOEND

Taotl

nr

Reg

nr

M

201501130

55727

M

201700317

55681

M

2 01700539

55694

M

2 01700605

55695

M

201600620

55685

M

201700325

55737

M

2 01700540

55703

M

2 01700606

55653

M

201600905

55725

M

201700355

55755

M

2 01700541

55704

M

2 01700607

55716

M

201601042

55688

M

201700356

55756

M

2 01700542

55705

M

2 01700608

55654

M

201601051

55780

M

201700378

55686

M

2 01700543

55706

M

2 01700610

55655

M

201601107

55774

M

201700393

55650

M

2 01700544

55739

M

2 01700612

55692

M

201601112

55689

M

201700397

55711

M

2 01700551

55752

M

2 01700617

55656

M

201601137

55709

M

201700414

55724

M

2 01700560

55662

M

2 01700619

55821

M

201601138

55710

M

201700458

55698

M

2 01700564

55809

M

2 01700624

55657

M

201601153

55736

M

2017004

60

55697

M

2 01700568

55669

M

2 01700626

55765

M

201601156

55708

M

2017004

64

55651

M

2 01700576

55713

M

2 01700627

55671

M

201700157

55732

M

2017004

66

55747

M

2 01700579

55652

M

2 01700628

55678

M

201700169

55785

M 2017004

67

55712

M 2 01700584

55663

M 2 01700630

55658

M

201700170

55723

M

201700484

M

201700174

55733

M 2017004

M

201700178

55740

M

201700196

55728

M

201700213

M

55682

M 2 01700586

55758

M 2 01700631

55717

98

55696

M 2 01700587

55759

M 2 01700632

55659

M

201700500

55721

M 2 01700588

55760

M 2 01700636

55679

M

201700501

55722

M 2 01700590

55762

M 2 01700637

55680

55691

M

201700505

55730

M

2 01700592

55741

M

2 01700638

55766

201700229

55675

M

201700506

55731

M

2 01700593

55738

M

2 01700640

55665

M

201700230

55676

M

201700507

55757

M

2 01700598

55763

M

2 01700642

55707

M

201700239

55735

M

201700532

55677

M

2 01700599

55764

M

2 01700647

55666

M

201700272

55734

M

201700535

55699

M

2 01700600

55714

M

2 01700650

55718

M

201700284

55753

M

201700536

55700

M

2 01700601

55670

M

2 01700656

55693

M

201700299

55754

M

201700537

55701

M

2 01700602

55664

M

2 01700657

55761

M

201700307

55729

M

201700538

55702

M

2 01700603

55715

M

2 01700658

55660

6/2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

6/2018

207

M

201700664

55719

M

201700700

55683

M

2 01700737

55822

M

2 01700804

M

201700667

55726

M

201700701

55673

M

2 01700738

55793

M

2 01700807

55808

M 201700669

55781

M

201700707

55775

M 2 01700740

55817

M 2 01700808

55803

M 201700670

55690

M

201700708

55776

M 2 01700741

55794

M 2 01700812

55750

M

201700671

55767

M

201700709

55777

M

2 01700747

55788

M

2 01700822

55797

M

201700672

55768

M

201700710

55778

M

2 01700748

55795

M

2 01700827

55804

M

201700673

55674

M

201700711

55748

M

2 01700750

55823

M

2 01700839

55820

M

201700674

55814

M

201700712

55749

M

2 01700752

55818

M

2 01700840

55812

67 6

55769

M

201700713

55751

M

2 01700753

55790

M

2 01700841

55802

M

201700681

55770

M

201700717

55789

M

2 01700755

55798

M

2 01700843

55807

M

201700683

55720

M

201700718

55773

M

2 01700757

55796

M

2 01700846

55811

M

201700684

55667

M

201700720

55779

M

2 01700759

55824

M

2 01700859

55826

M

201700685

55771

M

201700721

55786

M

2 01700760

55825

M

2 01700860

55742

M

201700687

55668

M

201700723

55782

M

2 01700769

55806

M

2 01700861

55743

M

201700688

55684

M

201700724

55816

M

2 01700770

55805

M

2 01700862

55746

M

201700690

55661

M

201700727

55783

M

2 01700772

55801

M

2 01700863

55744

M

201700692

55815

M

201700729

55787

M

2 01700778

55810

M

2 01700864

55745

M

201700693

55772

M

201700732

55784

M

2 01700779

55813

M

201700696

55672

M

201700733

55791

M

2 01700780

55819

M

201700698

55687

M

201700735

55792

M

2 01700802

55800

M 201700

55799

