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Malta
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Tonga

BT
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Mauritius

TR

Türgi
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Trinidad ja Tobago
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amet
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GT

te Amet (BBDM)

GW
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BY

Valgevene

GY

Guyana

NE

Niger

US

BZ

Belize

HK

Hongkong

NG

Nigeeria

CA

Kanada
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Uruguay
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Kongo Demokraatlik
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VA
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CI
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Nauru

Intellektuaalomandi
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VU
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Organisatsioon (WIPO)

(Rahvusvaheline Büroo)

Organisatsioon

CN

Hiina

IL

Iisrael
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Kolumbia

IM
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CR
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IN

India

PG

Paapua Uus-Guinea

CU

Kuuba

IQ

Iraak

PH

Filipiinid

WS

Samoa

CV

Cabo Verde

IR

Iraan

PK

Pakistan
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Põhjamaade

CW
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IS

Island

PL

Poola

Küpros

IT

Itaalia

PT

CZ
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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
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(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
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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

kahe

võib

kuu

vaidlustada

jooksul

arvates

otsuse teate avaldamisest.

M201500803
17.08.2015

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine.

(731) Taotleja:

Geenius Meedia OÜ

Põhja-Tallinna
(511)10-2015Klass

38:

linnaosa, Heina
faksiaparaatide

tn

rent;

53-10,

10317 Tallinn,

faksimine;

Harju maakond,

infoedastusseadmete

üürimine,

EE

laenutus;

kaabeltelevisioonisaated;

modemite

üürimine,

rentimine, laenutus; raadiolevi, raadiosaated; summeriväljakutseteenused (raadio-, telefoni- või muud elektrosidekanalid); telefonide üürimine, rentimine,
laenutus;

telegraafiteenused,

telekommunikatsiooniseadmete

Klass 42:

telegraafside;

telegrammide

edastamine;

telekommunikatsioonikanalite

pakkumine

allveeuuringud; bioloogilised uuringud;

ilmaennustus, ilmateated;

kasvava

metsa

kvaliteedi

kunstiteoste, taieste ehtsuse tõestamine; käekirjaanalüüs (grafoloogia); maavarade otsingud; meteoroloogiateave,
testimine; naftaväljade kasutuselevõtu analüüsimine; naftaväljaotsingud,
tekstiili

testimine, teimimine, katsetamine; veeanalüüsid;

Taotl

nr

M201501191

(220)

Taotl

kuup

23.11.2015

(540)

PREMIO
Taotleja: Goodyear Dunlop Tires Baltic OÜ
Järvevana tee 9,

(740) Esindaja:

(511)10-2015Klass

11314 Tallinn, EE

Villu Pavelts
39: rehvide ladustamine.

(210)

Taotl nr

M201501192

(220)

Taotl

23.11.2015

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

sinine,

punane,

(731) Taotleja: Goodyear Dunlop
Järvevana tee 9,

(740) Esindaja:

kollane, valge.

Tires Baltic OÜ

11314 Tallinn, EE

Villu Pavelts

-uuringud; pilvekülv;

villa kvaliteedi hindamine.

(210)

(731)

telepoe

teenuste

jaoks;

üürimine, rentimine, laenutus; telefaksiteenused; telesaated, telelevi.

hindamine;

kosmeetilised

uuringud;

-info; naftaotsingud; naftapuurkaevude

rõivaste kavandamine, moedisain; sõiduki tehnoülevaatus;

8
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39: rehvide ladustamine.

(210)

Taotl

nr

M201700554

(220)

Taotl

kuup

24.05.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(731) Taotleja: Ülo
Mustamäe

hall, kollane, sinine, must, helesinine,

roheline.

Kallaste
E. Vilde tee

linnaosa,

112-17,

12915

Tallinn, Harju maakond,

EE

(511)11-2017Klass 43:restoraniteenused; baariteenused.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700555

kuup

26.05.2017

(540)

IM ARVUTID
(731)

Taotleja: aktsiaselts

IM ARVUTID

Keemia tn 4, 10616 Tallinn,

(740)

Harju maakond,

EE

Esindaja: Mari Must

(511)11-2017Klass

9: teadusotstarbelised, merendus-,

geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, kontrolli-, pääste-ja õppevahendid

ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestamise,
edastamise ja taasesitamise aparatuur; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad.

Klass 15: muusikariistad.
KlaSS

16: paber ja papp (kartong);

fotod; kirjatarbed ja

kantseleitarbed

(v.a mööbel); majapidamis- või kantseleiliimid; kunstniku- ja

joonestustarbed;värvipintslid; plastist pakkelehed, -kiled ja -kotid; raamatuköitematerjalid; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid).
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass 37: teadusotstarbeliste, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendite ning
-seadmete, elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja

-kontrollseadmete

ja -vahendite,

heli

või

kujutise salvestamise,

edastamise ja taasesitamise aparatuuri, müntkäitatavate aparaatide mehhanismide, kassaaparaatide, arvutusmasinate remont, hooldus ja paigaldustööd.

Klass 42: teaduslikud teenused ja nendega seotud uuringud; tehnoloogiliste teenustega seotud uuringud; tööstuslikud analüüsid ja uuringud

teenusena.

(210)

Taotl

nr

M201700556

(220)

Taotl

kuup

26.05.2017

(540)

(731) Taotleja:

aktsiaselts IM ARVUTID

Keemia tn

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

4,

10616

Tallinn, Harju maakond,

EE

Mari Must
9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, kontrolli-, pääste-ja õppevahendid

ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja

-kontrollseadmed

ja -vahendid;

heli või

kujutise salvestamise,
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magnetandmekandjad,

DVD-d

heliplaadid; CD-d,

muud

ja

müntkäitatavate

digisalvestusvahendid;

aparaatide

mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, andmetöötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara.
Klass 15: muusikariistad.
Klass 16: paber ja papp (kartong); trükised; fotod; kirjatarbed ja kantseleitarbed (v.a mööbel);

majapidamis-või

kunstniku- ja

kantseleiliimid;

joonestustarbed; värvipintslid; plastist pakkelehed, -kiled ja -kotid; raamatuköitematerjalid; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid).
Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud
teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.

Klass 45: arvutitarkvara litsentsimine.

(210)

Taotl

nr

M201700949

(220)

Taotl

kuup

26.09.2017

(540)

TuleMinugaVoodisse
MARGARETH BIRK

(731) Taotleja:

Kesklinna linnaosa, Narva mnt 15, 10120 Tallinn,

(511)11-2017 Klass 41: ajaloolistel

Harju maakond,

või religioossetel sündmustel põhinevate

jõutõstmisvõistluste kujul; ajaviite eesmärgil pidude korraldamine;
hokimatšide
filmide

ja

telesaadete

pakkumine

maksulise televisiooni

ajaviiteinformatsiooni pakkumine; ajaviiteteenused vanuritele; ajaviitetegevus

allalaadimatute filmide

kujul; ajaviitetegevus õigekirjavõistluste näol;

kaudu;

EE

etenduste, vaatemängude, rongkäikude, võistluste korraldamine; ajaviide
telesaadete

ja

tasu eest telekanalite kaudu; allalaadimatute

pakkumine

animeeritud muusikalise meelelahutuse

teenused; ansamblite,

bändide elavesinemiste

jaoks

ruumide ja vahendite pakkumine; ansamblite elavesitused, otseesitused; ansamblite elavettekannete esitlemine; artistide kunstiline juhendamine; artistide

pakutavad meelelahutusteenused; artistide tellimine üritustele (mänedžeriteenused); arvuti andmebaasist või interneti kaudu pakutavad elektroonilised

mänguteenused; arvuti- ja videomängustrateegiate teave veebis; arvuti- ja videomänguteenused; arvutimängu pakkumine, millele on võrgukasutajatel
juurdepääs kogu võrgu ulatuses; arvutimängu pakkumine, millele kasutajad saavad ligi globaalse arvutivõrgu ja/või interneti kaudu; arvutimängude alaste
teabelehtede

pakkumine

mängijatele nende
arvutiandmebaasist

arvutipõhiste

või

globaalsest

süsteemide kaudu

sidevõrkude

pakkumine

arvutiseadmete

e-posti teel; arvutimängude ja mängudeks vajalike

mänguskooride kohta info pakkumine veebilehekülgede kaudu;

ballide

balletiesitused, -etendused;

arvutivõrkude

veebiteabe
-sõitude

ja organiseerimine; autorallide,

korraldamine

info

kaudu

interneti

pakkumine

seotud

veebis;

kaudu;

info

arvutimängude

pakkumine

arvutimänguprogrammide

sidusalt

laenutus;

pakutavad mänguteenused; audio- ja visuaalmeedia
audiovisuaalsed

audiomeelelahutusteenused;

pakkumine;

võidusõiduürituste

ja

teabe

pakkumine

ja globaalsete sidevõrkude

seotud

audio- ja visuaalmeediaga

läbiviimine

alase

arvutimängumeelelahutuse

mängude pakkumine;

kaudu;

autasustamistseremooniate

sidusvõrgust;

alase

arvutimängude meelelahutusega

korraldamine;

ja läbiviimine; tantsupidude korraldamine; botaanikaaiad;

avalikud basseinid

esitlused;

(ujumisbasseinid);

digimuusika pakkumine

interneti kaudu;

digitaalse muusika pakkumine MP3-veebilehtedel internetis; digitaalse muusika (v.a allalaaditava) pakkumine internetis; diskoriteenused; diskoriteenused

pidudel

diskoteekides

üritustel;

ja

ettevalmistamine kinode
eelsalvestatud

meelelahutuse

elavetenduste

tootmine;

elavettekannete

pakkumine;

elavmuusikaetteastete

-etendused;

tantsuesitused,

raamatukogu teenused elektroonilise teabega varustamiseks (sh

teave

produtseerimine;
interneti

pakkumine

kaudu;

arhiivide kohta)

ürituste

subtiitrite

elavmuusika

läbiviimine;

elavettekandes

produtseerimine;

elavettekandes

ja

tootmine; elavettekandes vaatemängude

ansamblite

elektroonilise

korraldamine;
elavettekandes

meelelahutusotstarbel;

korraldamine

meelelahutusega

elavettekandes teatriüritustele

elavettekannete

elektronmänguteenuste

dokumentaalprogrammide

elavetenduste

tootmine;

demonstratsioonid

meelelahutusürituste

elavettekandes

esitlemine;

elavesituste

meelelahutus;

elavettekandes

elavettekandes

pakkumine;

organiseerimine ja esitamine;

korraldamine;

läbiviimine;

tootmine;

DVD-filmide laenutus; džässmuusika meelelahutusteenused;

ringhäälingule;

elavesituses

kontserdid;

meelelahutusürituste

elavettekandes

tantsudemonstratsioonid;

muusika

dokumentaalfilmide

diskoteenused;

ettevalmistamine

meelelahutusürituste

meelelahutuse

elavettekandes

meelelahutusetendused;

elava

näitamine;

elavettekandena

elavettekandes

komöödiaetendused;

meelelahutusteenused;

pakutavad

jaoks; dokumentaalprogrammide

elavmuusika

esituses;

mänguvarustuse

kontserdid;

elektroonilise

rentimine;

tekstide, audio- ja/või videoinfo kujul; elektroonilise telekava

teenused; elektroonilised mänguteenused globaalse arvutivõrgu kaudu; elektroonilised mänguteenused, sh arvutimängude pakkumine veebis või globaalse
eriürituste

arvutivõrgu kaudu;
meelelahutuslikel

eesmärkidel;

planeerimine;
etendused

eriürituste

elavesituses;

planeerimisega

etenduste

seotud

korraldamine;

konsulteerimine;

esinemised

etenduste korraldamine

elavettekandena;

(impressaarioteenused );

esitluste

korraldamine

etenduste korraldamine

ja

esitlemine; etenduste lavastamine, produtseerimine; etenduste esitamine; etenduste, otseülekannete korraldamine; etenduste piletiinfo teenused; etenduste
planeerimine;
etlemiste,

etendustele ja muudele meelelahutuslikele
soolokontsertide

ilulugemiste,

korraldamine;

festivalide

korraldamine;

filmide

korraldamine
filmide

esitus;

ajaviite

üritustele piletite reserveerimise korraldamine;

fänniklubide

esitamine;

filmide

eesmärgil;

levitamine;

filmide

korraldamine;
subtiitrite
filmide

näitamine;

valmistamine;

v.a

pakkumine,

etendustele piletite reserveerimise teenused;

fänniklubiteenused

fänniklubiteenused;

filmialaste

(meelelahutus);

autasustamistseremooniate

allalaaditavate;

filmide

festivalide

läbiviimine

üürimine, laenutus;

filmide

ja

(v.a

allalaaditavate) pakkumine nõudevideo edastusteenuste vahendusel; filmide, vaatemängude, etenduste, muusika või haridusliku koolituse jaoks ruumide
pakkumine; filmifestivalide läbiviimine; filmiinfo pakkumine; filmikavaga seotud infoteenused; filmimeelelahutus; filmiõpingud; filmistuudioteenused;
filmiteemalise
ekskursioonide

lõbustuspargi teenused; fonosalvestiste laenutus; fotoreporteriteenused; galade korraldamine;
läbiviimine; giidiga koopaekskursioonide korraldamine hariduslikul
eesmärgil; globaalse

elektronmänguteenused;
grammofoniplaatide
vaatamisväärsuste

go-mängu

laenutus;
juurde;

rajatiste

pakkumine;

grammofonisalvestiste

hariduslike

televisiooni

otsesaadete

audiovisuaalsed esitlused; haridusürituste korraldamine
heli

go-või

shogi-salongid;

hotellides

üürimine, laenutus;

meelelahutus- ja

iludusvõistluste läbiviimine;

meelelahutus;

ajaviiterajatiste

sidusarvutimängude pakkumine;
kaudu

pakutavad

interneti kaudu

elektroonilised

konsultatsiooniteenused

hüpnotiseerija

meelelahutuse valdkonnas;

kultuuriliste
hariduslikud

korraldamine;

video

ja

multimeedia

etendused

tootmine,
hotellide

fotograafia; helilinditootmisteenused;

poolt pakutavad meelelahutusteenused;

iludusvõistluste

läbiviimine;
interaktiivne

ja

digitaalse

(meelelahutus);

korraldamine

ja

kompressiooniga

mängijaga arvutimängude pakkumine

pakutav meelelahutus;

mänguteenused;

pidustuste

gospelkoorilaul;

korraldamine

ilutulestikud; instrumentaalansamblite pakutav muusikaline meelelahutus;

interaktiivse

interaktiivsete mitme

eesmärgiga

üürimine, rentimine, laenutus; hobusenäitused;

pakkumine;

on-line-meelelahutus;

pakkumine;

meelelahutusteenused;

giidiekskursioonide

ja läbiviimine; hasartmängude korraldamine; hasartmängude teenindussfäär; hasartmänguteenused;

iludusvõistluste organiseerimine;

interaktiivne

meelelahutusteenuste

helitehnikaseadmete

seotud

hariduslike

haridusliku

produtseerimine;

ja pildi tootmine, fotograafia; heli- ja pildisalvestiste laenutamine; heli,

helisalvestiste

golfimänguga

laenutus; haridus ja juhendamine;

galaõhtute organiseerimine; giidiga
arvutivõrgu vahendusel pakutavad

interneti

interneti kaudu

kaudu

interneti

pakutavad

pakutavad

internetimängud (v.a allalaaditavad);

ja

televisiooniseadmete

elektrooniliste

elektroonilised

rent;

interaktiivsete

sidevõrkude kaudu; interaktiivsete

mänguteenused ja võistlused;

istekohtade broneerimine

interneti

interneti

kaudu

pakutavad

meelelahutusüritustele;

istekohtade

raadiomeelelahutusteenused;

vaatemängudele ja teatripiletite ettetellimine; jazz-festivalide korraldamine; jõujaamade külastuskeskuste teenused hariduseesmärkidel;
kaabeltelevisiooni vahendusel pakutav meelelahutus; kaabeltelevisiooniprogrammideajakavastamine; kabaree-etenduste tootmine; kabareed ja diskoteegid;
ettetellimine

kabareeklubiteenused; kabareeteenused;
karaoketeenused;

karaokevarustuse

karaokebaariteenused;

pakkumine; kerge

karaokemasinate

üürimine;

meelelahutuse lavastamine;

karaokeruumide

pakkumine;

karaokeseadmete

kinematograafilised meelelahutusteenused;

pakkumine;

kino- ja teatriruumide
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kinofilmide
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broneerimine
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ja
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näitamine;
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kinoruumide

broneerimisagentuuri kaudu;

näitamise
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kinokavade

teenused;

plaanimine;

ja -seadmete pakkumine; kinosaalide ja -seadmete pakkumine;

kinoteatrid; kinoteenused; klounaad; klubide puhkealade pakkumine; klubimeelelahutusteenused; klubiteenused (diskoteegid); klubiteenused (meelelahutus
või

koertenäituste

haridus); koertenäitused;

etendustele

kontserdi- ja

teatripiletite

suunitlusega spordi- ja

kohaliku

organiseerimine;

komöödiaetenduste

ja spordiüritustele;

korraldamine; komöödiaetenduste

reserveerimisteenused;

kontserdipiletite

kultuuriürituste

pakkumine;

broneerimisbürood;

kohtade broneerimine

organiseerimine;

komöödiaklubi teenused; komöödialavastuste tootmine;
reserveerimise

kontserdipiletite

broneerimise

ja

teenused;

kontserditeenused; kontsertide broneerimine; kontsertide esitamine; kontsertide korraldamine, läbiviimine ja organiseerimine; kontsertide korraldamise,
läbiviimise

koolide

kultuuri-ja

kultuurialaste

ja läbiviimine;

pakkumine;

tegevuste

kontsertide

teavitamisteenused;

lavastamine;

näituste

konverentside,

ja võistluste

kultuuri- ja hariduskongresside ning -konverentside organiseerimine;
organiseerimine; kultuuri-ja sporditegevus; kultuuri-, meelelahutus-ja spordiürituste korraldamine; kultuuri- või haridusmesside
kruiisilaevade

haridusteenused;

kunstiürituste

korraldamine

konsulteerimis- ning

seotud

ja organiseerimisega

korraldamine;

meelelahutusteenused;

õpikodade

kultuuripidustuste

kultuurietenduste

korraldamine;

kultuuriteemaliste

korraldamine;

kultuurifestivalide

korraldamine;

esitluste

korraldamine;

kultuuriliste

korraldamine;

kultuuriteenused;

kultuuritegevuse

teave;

kultuuritegevusi puudutava teabe pakkumine; kultuuritegevuste korraldamine ja läbiviimine; kultuuritegevuste pakkumine; kultuuriürituste korraldamine;
kultuuriürituste

piletite ettetellimine; kultuuriürituste piletite reserveerimise ja broneerimise teenused; kümne
kunstigaleriiteenused; kunstiteoste rentimine; kuulsuste intervjueerimine meelelahutuslikel eesmärkidel;
laseretenduste

(meelelahutus);

teenused;

meelelahutusetenduste

lauljate osalusega

kirjutamine; laulukirjutamisteenused; laulukirjutamisteenused,

v.a

reklaami

produtseerimine;

kurika

keegliga seotud meelelahutusteenused;
ja telerite laenutus; laseretendused

raadiote

laulude

lauljate pakutavad meelelahutusteenused;

eesmärgil; laulukontsertide teenused; lavadekoratsioonide üürimine, laenutus;

lavaetenduste korraldamine; lavaetenduste pakkumine teatri-ja kontserdimajades; lavaetenduste tootmine, produtseerimine; lavastatud kerge meelelahutus;

lõbustuspargi- või teemapargiteenused; lõbustuspargi etenduste
spordiürituste ja

-võistluste

korraldamine; loomade

üürimine

organiseerimine ja läbiviimine; maagiaetenduste teenused;
saalide

mängu

pakkumine;

mänguasjade

üürimine; mänguautomaatide saalide

laenutamine;

lavastamine;

rekreatsiooni

maaklubides

loomade

lõbustuspargirajatiste pakkumine; loomaaiateenused;

otstarbel; loomaetendused; loomanäitused; loomade
maalide

pakutavad meelelahutusteenused;

mänguautomaadisaalide

pakkumine;

osalusega

dresseerimine; loteriide

ja kalligraafiatööde rentimine; mahjong-aparaatide ja -seadmete rentimine,

mänguautomaatide,

pakkumine; mänguautomaatide saalide seadmete üürimise teenused; mänguautomaatidega lõbustuskohad;

teenuste

mängude pakkumine; mängude pakkumine arvutipõhiste süsteemide kaudu; mänguetendused; mänguetendusteks ruumide pakkumine; mängusaali
õnnemänguautomaatide rentimise teenused; mängusaalide videomänguseadmete rentimine; mänguseadmete rentimine; mänguteenused; mänguteenused
arvutivõrgus; mänguteenused

meelelahutuse

eesmärgil; mänguteenused veebikeskkonnas; mänguteenuste pakkumine

arvutiterminalide

meelahutuspidustuste

korraldamine;

meelelahutajateenused;

meelelahutus,

ajaviide,

meelelahutus

lõbustus;

või mobiiltelefoni

seotud

kaudu; mängutõukerataste rentimine; mänguväljakud (meelelahutus/haridus); mänguvarustuse laenutus, rentimine; matkamisega

balletietenduste

ajaviiteteenused;

kujul;

meelelahutus

demonstratsioonlendudena; meelelahutus elavettekandes tantsuesituste kujul; meelelahutus etnofestivalidena; meelelahutus filmikatkenditena veebisaidi

golfiturniiride kujul; haridus- ja koolitusteenused;

meelelahutus

kaudu;

meelelahutus-ja

kultuuriürituste

meelelahutus

korraldamine;

abil; meelelahutus kontsertide näol; meelelahutus korvpallimängudena;
meelelahutus

laseretenduste

kujul;

meelelahutus-,

meelelahutus

jäähokimatšidena;

lõbustus-,

iludusvõistluste

meelelahutus

meelelahutus kostümeeritud tegelaste
meelelahutus

ajaviitekeskused;

meelelahutus

kujul;

meelelahutus

jalgpallimatšide kujul;

internetitelevisioonis;
teleülekande

juhtmevaba

elavettekannete ja isiklike
atraktsiooni

lõbustuspargi

kujul;

etteastetena;
meelelahutus

maadlusvõistlustena; meelelahutus mänguetenduste seeriate kujul; meelelahutus mobiiltelefoni televisiooni kaudu; meelelahutus moedemonstratsioonide
meelelahutus

kujul;

pesapallimatšidena;

meelelahutus

mustkunstietendustena;

meelelahutus

meelelahutus salvestatud muusika pakkumise teenustena;

kultuuritegevus;

meelelahutus-, spordi- ja

etenduste

õhtusöögiteatri

meelelahutus

poksivõistlustena;

purjetamisvõistlustena;

meelelahutus

kujul;

meelelahutus

orkestriesituste

rändetendustena;

kujul;

meelelahutus

meelelahutus seksile orienteeritud eelsalvestatud telefonisõnumitena;

meelelahutus

rulluisuvõistlustena;

meelelahutus, spordi- ja

kultuuriürituste piletikassateenuste pakkumine; meelelahutus sümfooniaorkestri esinemiste kujul; meelelahutus

tantsuetenduste kujul; meelelahutus tantsuetteastete kujul; meelelahutus teatrietendustena; meelelahutus telefoni kaudu; meelelahutus teleprogrammide
kujul (meelelahutusteenuste pakkumine); meelelahutus telesarjadena varietee valdkonnas; meelelahutus televisiooni uudistesaadetena; meelelahutus
tenniseturniiride
veini

kujul;

meelelahutus tsirkuseetenduste

degusteerimise kujul;

meelelahutus

kujul;

meelelahutus videotekstisüsteemide

meelelahutus

valgusetendustena;

meelelahutus võimlemisetenduste

kaudu;

veepargi ja lõbustuskeskusena;

meelelahutus

meelelahutus võistlusradadel

ja -väljakutel

kujul;

korraldatavate võistlustena; meelelahutusagentuuri teenused; meelelahutusalase informatsiooni pakkumine arvutivõrgu kaudu;
informatsiooni

olevatest

meelelahutuse

arvutivõrgu kaudu;

meelelahutusalased

arvutiandmebaasidest;

teabe- ja

meelelahutusalased

konsultatsiooniteenused;
globaalse

internetis

pakkumine

nõustamisteenused; meelelahutuse alane informatsioon;

alased

meelelahutuse

teabeteenused;

alaste

meelelahutusalase

kohtumiste

meelelahutuse

alase

info

meelelahutuse

korraldamine;

on-line-

meelelahutusalased

broneerimisteenused;

pakkumine

ettetellimine;

meelelahutuse ja meelelahutusürituste teabe pakkumine sidusvõrgu ja interneti kaudu; meelelahutuse jaoks kohandatud ruumide pakkumine; meelelahutuse
korraldamine

pakkumine veebis;

meelelahutuse
seotud

teave;

meelelahutuse

pulmapidudel;

meelelahutuse

pakkumine

veebis

meelelahutuse

korraldamine;

meelelahutuse

pakkumine

veebis

kujuteldavate spordiliigade kujul;

meelelahutuseks ruumide

pakkumine;

netisaadete

pakkumine

meelelahutuse

meelelahutusetenduste

meelelahutuse

pakkumine

meelelahutusinfo

telefoni

pakkumine

veebis

kaudu;

mänguturniiride kujul;

teenused muusikaliste elavettekannete näol;

pakkumise

korraldamine;

kaudu;

meelelahutuse

mängusaadete kujul;

meelelahutusega

pakkumine televisiooni, lairibaühenduse,

raadio

ja veebiteenuste kaudu; meelelahutuslike eriefektide ettevalmistamine; meelelahutuslike esitluste korraldamine; meelelahutuslike saadete ringhäälinguks
ettevalmistamine; meelelahutuslike ürituste läbiviimine; meelelahutuslike väljasõitude korraldamine; meelelahutuslike veinidegustatsioonide korraldamine

ja läbiviimine; meelelahutuslike võistluste organiseerimine telefoni teel; meelelahutuslikel eesmärkidel festivalide korraldamine; meelelahutusliku
eesmärgiga festivalide korraldamine; meelelahutuslikud audiovisuaalsed esitlused; meelelahutuslikud õnnemängu-, mänguautomaaditeenused;
meelelahutuslikud

seltskonnaklubi

jaoks; meelelahutusrajatiste,

teenused;

-ruumide

meelelahutusotstarbel näituste
meelelahutussaalide

pakkumine;

organiseerimine ja korraldamine; meelelahutusprogrammide
meelelahutussaated

broneerimine;

raadios

ja televisioonis;

valmistamine kino
meelelahutusteabe

pakkumine interneti kaudu; meelelahutusteabe pakkumine elektrooniliste vahendite kaudu; meele lahutu steave, -info; meelelahutusteemaliste kohtumiste
korraldamine

ja läbiviimine;

meelelahutusteenused
sobivate

arvutimängudega;

meelelahutusteenused

meelelahutusteenused

interaktiivsete telesaadetena;
meelelahutusteenused

ansamblite

kokkuviimiseks

kasutajate

meelelahutusteenused

kinofilmidena;

muusikaliste

meelelahutusteenused

etteastetena;

meelelahutusteenused kaabeltelevisiooni
sobivate

kontsertetenduste

kaudu;

heli-ja videosalvestistega;

lavaetenduste

meelelahutusteenused lõbustuspargi etenduste kujul; meelelahutusteenused maadlusklubide näol; meelelahutusteenused,

meelelahutusteenused,
(elavesituses);

nimelt

heli- ja

meelelahutusteenused

meelelahutusteenused

sotsiaalsete

meelelahutusteenused

pakkumine

seoses

meelelahutusteenuste

meelelahutusürituste

korraldamine

piletiinfo;

puhkuseks);

mikroskoopiaga

elavettekanded;
elavettekanded;

muuseumide

ja

korraldamisena;

pakkumine

viktoriinidega;

seoses

meelelahutusteenused

meelelahutusteenused

läbiviimine;
meeste

meelelahutusürituste

piletite

reserveerimise

tantsuetendused;

muusika

ja

ja

laulu

korraldamine
ettetellimise

mereelu keskused

mootorispordi

muuseumikuraatori

kontsertidel;

seoses

meelelahutusteenused

võistlustena

võistlustega;

telesaadete

meelelahutusteenused

kujul;

võistlustena;

meelelahutusteenuste pakkumine

võidusõiduraja

muuseumiruumide

esitamine;

muusika

ja

läbiviimine;

meelelahutusürituste

meelelahutusüritustele

(meelelahutus);

teenused;

elavesituses; muusikaansambli pakutavad

ja

teenused;

televisiooni

metsiku

looduse

piletite

organiseerimine;

hankimise

keskused

teenused;

(meelelahutuseks,

pakutavad meelelahutusteenused; mustkunstnike
ja -teenuste pakkumine; muuseumiteenused; muusika

ääres

meelelahutuse alane haridus

meelelahutusteenused;

muusikaetenduste esitlemine; muusikaetenduste juhatamine; muusikaetenduste korraldamine;

tootmine;

meelelahutusteenused

telesaadetena;

näol;

kujul;

mida pakutakse telefoni kaudu;

demonstratsioonesinemiste ja

spordiüritustena;

veebikaamera

kabaree

ja

kujul; meelelahutusteenuste pakkumine kinofilmide vahendusel; meelelahutusteenuste
pakkumine trükimeedia vahendusel; meelelahutusteenuste pakkumine spordiürituste vaheaegadel;

muuseumiteenused;

haldamine;

muusika esitamine

muusika

meelelahutusteenused

rulluisutamise

tootmiseks;

kokkuviimiseks

videofilmide

meelelahutusürituste

seotud

meelelahutusteenused

muusikaliste etteastetena; meelelahutusteenuste organiseerimine;

pakkumine

meele lahutus vahendite ja -seadmete rent;

teenused;

kujul;

helilintide vahendusel; meelelahutusteenuste

meelelahutustegevuste

jagamine;

spordiga;

meelelahutusürituste

uisutamisürituste

meelelahutusteenused vokaalansamblite

vahendusel;

videosalvestiste

etenduste

kasutajate

meelelahutusteenused kinolinastuste

meelelahutusteenused

kujul;

elavesituses

meelelahutusteenused

ja koolitus;

muusikaansamblite

muusika

komponeerimise

elavesitused; muusikaetendused;

muusikaetenduste kunstiline juhtimine; muusikaetenduste

muusikafestivaliteenused; muusikaga seotud info, kommentaaride ja artiklite pakkumine arvutivõrkude kaudu;

muusikagrupi pakutavad

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

muusikainstrumentide

meelelahutusteenused;
televisiooni

vahendusel;

vokaalgrupi

pakutavad

muusikaliste

elavettekandena;

kavade

esitamine;

pakutavad meelelahutusteenused;

nukuteatri- kui

elavad

korraldamine;

on-line-muusika

teatrietendused;

korraldamine;

muusikakontsertide

korraldamine;

etteastete

muusikakontserdid

muusikaline

muusikalised

raadio

teabe

pakkumine;

muusikaürituste

meelelahutuse
muusikalised

etendused;

demonstratsioonlendude

korraldamine

muusikaetenduste

pakkumine;

teenused;

planeerimine;

ja läbiviimine; õhupallide kaunistamine;

on-line-videomängude

pakkumine;

muusikavõistluste

korraldamine;

lavastamine; näitemängude etendamine; näitemängude ja

allalaaditava)

muusikalise

muusikalised

elavettekanded;

muusikakontserdid

vahendusel;

meelelahutus;

korraldamine; muusikaliste ettekannete esitamine; muusikaliste jõululavastuste esitlemine

muusikateemalise

näidendite

õhu etenduste,

(v.a

muusikakonkursside

meelelahutusteenused;

teatri- ja kontserdimajades; muusikaliste

lavaetendused

muusikute

laenutus;

muusikakontserditeenused;

muusikalise

korraldamine;
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ööklubide

õnnemängud;

nii

õhuparaadide
pakutavad

ööklubiteenused

(meelelahutus); ooperite esitamine; õppefilmide näitamine; õppurite rekreatsioonitegevuses osalemise
korraldamine; orkestriteenused; pachinko-mängusaalide pakkumine; pealtvaatajatele jääetenduste (uisutamisetenduste) korraldamine; peokavandamise
meelelahutusteenused;

teenused; pidude ja
pidude

erisündmuste

korraldamise

tseremooniameistri

teenused; pidude

kavandamine

ja

läbiviimine

(meelelahutus); pidude

korraldamine

(meelelahutus);

ettetellimise

konsultatsioonid; pidude planeerimine; piletikassateenused; piletimüügiteenused (meelelahutus); piletite

korraldamine

etendustele ja muudele meelelahutuslikele üritustele; piletite tellimine ja kohtade broneerimine üritustele; pillimängijate etteastetega meelelahutusetenduste

planetaariumiteenused; popmuusika kontsertide korraldamine; portree maalimine; publikule külastamiseks avatud koopad; publikule
publikuosalusega mängude korraldamine; puhke-, ajaviitealade pakkumine; puhke-, ajaviitealade üürimine, rentimine; puhke-ja

tootmine;

külastamiseks avatud aiad;

reserveerimise

vabaajarajatiste pakkumine; puhke- ja vabaajaürituste piletite
gruppidele;

rekreatsioonialane

puhke-,

puhkealade

teave;

ja

broneerimise

lemmikloomade

pakkumine

teenused; puhke-,

mänguplatsidena;

korraldamine

meelelahutustegevuste

puhkealade

pakkumise

korraldamine;

puhkekeskuse meelelahutusteenused; puhkelaagrid; puhkelaagrite lõbustuspargiteenused; puhkelaagriteenused (meelelahutus); puhkeotstarbelised õpitoad;

puhkeotstarbeliste batuutmajade pakkumine; puhkeotstarbeliste veeliumägede pakkumine; puhketeave; puhkeürituste organiseerimine; puhkuserajatiste
pakkumine; raadio-ja
raadio

teleetenduste

televisiooni

ja

raadiomeelelahutus;

ja -programmide valmistamine, produtseerimine; raadio-ja teleprogrammide tootmine; raadio-ja

ringhäälingujaamade

raadiote

ja telerite

raamatukogud; raamatukoguteenused

raadiolavastuste

üürimine;

laenutus, rent; raadioteenused

(raamatulaenutus);

täiendõppe,

alase

raamatute

teemalise

lõbustuspargi
järelõppe

teenused;

pakkumiseks;

telesaadete

raadiomeelelahutus-,
raamatuarvustuste

teabe pakkumine; raamatute laenutamine; rahvaliku

tegemine;

-lõbustussaated,

pakkumine

veebis;

meelelahutuse teenused;

rekreatsiooni-, puhkusealane teave; rekreatsioonitegevuse
rajatiste ja vahendite pakkumine bridžiturniiride jaoks; rändmeelelahutusteenused;
organiseerimine; rekreatsioonitegevuste pakkumine; rekreatsiooniturniiride korraldamine; rodeoetendused; rokkansamblite elavettekanded; rühmategevuse
korraldamine
edastatavad

meelelahutuse

puhke ja

eesmärgil;

rulluisuetenduste

satelliittelevisiooni kaudu edastatavad

tootmine;

seriaalid; seikluspargiteenused; seinamaalinguteenused; shogi (Jaapani male)

vahendite

pakkumine;

satelliittelevisiooni kaudu

etendused;

sidusad

virtuaalreaalsusmänguteenused

pakutuna arvutivõrgu kaudu; sisesuusarajatiste pakkumine; sisetelevisiooni meelelahutusteenused; sõjamänguteenused; spordi- ja fitnessiteenused; spordi-

ja puhketeenuste osutamine; spordi- ja ratsavõistluste korraldamine; spordiga seotud meelelahutusteenused; spordimeelelahutus veebisaidi kaudu;
sporditegevusi puudutava teabe pakkumine; spordiürituste korraldamine ja läbiviimine; spordiürituste piletite reserveerimise ja broneerimise teenused;
-võistluste

spordiürituste vaheajal pakutav meelelahutus; spordiürituste,

pakkumine; sportlaste tellimine üritustele (mänedžeriteenused);
striptiisiteenused;

stsenaariumide

kirjutamine;

ja

-turniiride

stiili ja moega

subtiitrimine;

kohta info

organiseerimine; spordiuudiste pakkumine; sportlaste

seotud meelelahutusdemonstratsioonide

sümfooniaorkestriteenused;

organiseerimine ja esitlemine;
meelelahutuse

sünnipäevapidudele

korraldamine;

suusaspordirajatiste pakkumine; suvelaagri haridustegevuste korraldamine; suvelaagri kultuuritegevuste korraldamine; suvelaagri meelelahutustegevuste
korraldamine; suvelaagri sporditegevuste korraldamine; suvelaagrid (meelelahutus ja haridus); täispuhutavate batuutmajade üürimine; takistusvõistluseks
treenimise

võimlate

pakkumine; tantsijate ja lauljate osalusega

meelelahutusetenduste

produtseerimine;

meelelahutusetenduste

tantsijate osalusega

tantsu, muusika ja draama esitamine; tantsuesitluste organiseerimine; tantsu etenduste esitamine; tantsuetenduste korraldamine;
tantsusaalide
tantsuklubiteenused; tantsuruumide pakkumine; tantsusaalide pakkumine;
teenused;
tantsustuudiod; tantsuüritused; tantsuürituste

produtseerimine;

teatri- või

korraldamine;
tootmine

ja esitlemine;

teenused;

teatrilavade

maskeraadikostüümide laenutus; teatrietendused

teatrietenduste kunstiline

juhtimine;

valgustusseadmete rent; teatrilavastused;
broneerimine

broneerimisteenused; teatripiletite
teatriruumide pakkumine;

(lavastused); teatrietendused, muusikaesitused; teatrietenduste korraldamine,
juhatamine; teatrietenduste piletite reserveerimise ja broneerimise

teatrietenduste lavastamine,
teatrilavastuste

broneerimisagentuuri kaudu;

teatriruumide pakkumine

korraldamine; teatrimeelelahutus; teatripiletimüügiteenused; teatripiletite
reserveerimise

teatripiletite ettetellimisteenused; teatripiletite

etenduskunstideks; teatrite mängukavade

teenused;

teatritele ja telestuudiotele

pakkumine; teatriteenused;

valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus; teatrivalgustite üürimine; teemapargiteenused; teemapargiteenuste pakkumine; tekstide kirjastamiseks
või koostamine; tele- ja raadiomeelelahutus; tele- ja raadioprogrammide lavastamine, valmistamine, produtseerimine; telefoni teel

ettevalmistamine
osutatavad

meelelahutuse

teabeteenused;

telefonivestlusteenused

meelelahutusena;

telekavateenused;

telelavastuste

teemalise

lõbustuspargi

teenused;

telemängude jaoks prooviesinemiste korraldamine; telemängude tootmine; teleprogrammide (v.a allalaaditavate) pakkumine nõudevideo edastusteenuste
teleri

vahendusel;

kaudu

pakutavad

auhinnatseremooniate läbiviimine
tootmine

meelelahutusteenused;

telerite

ja

raadiote

telesaadete

laenutus;

alase

teabe

pakkumine;

ja korraldamine; televisiooni-ja raadiomeelelahutus; televisiooni-ja raadiomeelelahutussaated;

meelelahutuseks; televisiooni otsesaadete tootmine; televisiooni uudistesaadete pakkumine; televisioonimeelelahutussaated,
toaakvaariumite

televisioonimeelelahutusteenused;

rentimine;

trossteede

(meelelahutusatraktsioonid)

pakkumine;

televisiooni

televisiooni otsesaadete
telemeelelahutus;

tseremooniameistri,

toostimeistri,

toostiütleja teenused; tsirkused; tsirkuseetendused; tsirkuselavastused; tsirkuseoskustega meelelahutaja teenused; tsirkuseteenused; tuulelohede laenutus;

TV-talendivõistluste

jaoks

prooviesinemiste

korraldamine;

uisuetenduste

esitamine;

uisutamisetenduste

produtseerimine;

ujumisbasseinide

ja

veepargikomplekside teenused; ujumisbasseinide üürimine; ülemaailmse arvutivõrgu kaudu pakutavad elektroonilised mänguteenused; ülemaailmse
sidevõrgu kaudu pakutav meelelahutus; ülemaailmse sidevõrgu kaudu pakutavad elektroonilised mänguteenused; unistuste spordiliigade (avalikkuse
küsitluse tulemusel
uudistesaadete

moodustatav

ettevalmistamine

spordiliiga) võõrustamine;

ürituste korraldamine

ringhäälinguks; vaatemängude, etenduste,

meelelahutuse

lavastuste

tootmine;

jaoks; uudisteprogrammide

vaba

aja

veetmise ruumide

ettevalmistamine

kinodele;

pakkumine; vabaajateenused;

vabaajategevuseks ruumide ja vahendite pakkumine; vabaajaürituste pakkumine; vabakutseliste ajakirjanike teenused; valgusetendused meelelahutusena;

välistingimustes rekreatsiooni-, puhketegevuseks rajatiste pakkumine; väljamõeldud tegelaskujudega meelelahutusteenused; väljaõppe-ja koolitusteenused;
varietee-etenduste esitamine; varieteed, revüüteatrid; värvikuulimängu rajatiste pakkumine; värvikuulimängu välirajatiste pakkumine; veeatraktsioonidega
puhkealad;
teenused;

veebikaudsed

korraldamine;
veinide

piletimüügiteenused

meelelahutuse

alal;

veebikeskkonnas

veega seotud

videolaenutus;

videolintide

videomängukonsoolide

ja

laenutus;

videomeelelahutusteenused;

kaudu

veebis arvutimängude

pakutavad kunstigalerii

pakkumine; veebiseminaride

puhke- ja ajaviiteteenuste pakkumine; veeliumägede kompleksid; veeliutorude komplekside pakkumine; veepargiteenused;

degusteerimine (meelelahutusteenused); vibuspordirajatiste pakkumine;

visuaalse

telekommunikatsiooniühenduse

veebipõhiste meelelahutusteenuste pakkumine arvutiandmebaaside või interneti kaudu;

-kassettide

rentimine,

videomängusaalide

laenutus;

teenused;

võidusõidualase

teabe pakkumine

näitamine;

rentimine;

videomänguseadmete

videote auhindamise tseremooniate korraldamine;

meelelahutuse korraldamine;

videofilmide

videomängude

videofilmide,

videomängudega

laenutus;

videomeelelahutus

telefoni teel; võidusõiduradadel

(meelelahutus); võrgupõhise meelelahutusinfo pakkumine

(210)

Taotl

nr

M201701193

(220)

Taotl

kuup

04.12.2017

laenutus;

meelelahutusteenused;
veebisaidi

kaudu;

videoteegiteenused; visuaalse ja muusikalise meelelahutuse korraldamine;
pakutavad meelelahutusteenused; võistluste

korraldamine; vokaalansamblite pakutav muusikaline meelelahutus; vokalistide pakutavad meelelahutusteenused;
võõrustusteenused ettevõtetele

videosalvestiste

seotud

võõrustamisteenused

arvutiandmebaaside või interneti kaudu.

(meelelahutus);
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(540)

Värvide loetelu: must,

(591)

(731) Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2017Klass
-ümbrised;

linnaosa,
18:

Tartu mnt

aiavarjud;

rannavarjud;

laste

rannavarjud

vihmavarju-

päikesevarjuribid;

helekollane, hall, valge.
OÜ

Nordic Beach

või

2,

10145

Tallinn, Harju maakond,

EE

vihmavarjud; päevavarjud (päikesesirmid); päikesevarjud; päikesevarjud (päevavarjud); päikesevarjukotid,

(päikesevarjud);

päikesevarjuraamid;

teleskoopvarrega
vihmavarjud;

vihmavarjud;

vihmavarjud

terrassivarjud;

golfimänguks;

veekindlad

vihmavarjude

päevavarjud;
kotid;

vihmavarju- või

vihmavarjude

metallosad;

vihmavarjude raamid; vihmavarjukäepidemed; vihmavarjurõngad; vihmavarjutuped; vihmavarjuvarred.
Klass
laste

peakatted;

25: golfimütsid; higistamisvastased peapaelad;
mütsid

(peakatted);

naiste

peakatted;

kaelarätikud; kapuutsid (rõivad); koka pabermütsid; kokamütsid;

näovarjud,

sirmid, mütsinokad;

nokaga peakatted;

nokamütsid,

kübarad-juukseehted;

spordimütsid;

nokkmütsid

jalgratturitele; päikesemütsid; päikesesirmid (peakatted); pea higipaelad; peapaelad; pearätikud (lõua alt kinniseotavad); pearätikud, -sallid; rannamütsid;
soojapidavad peakatted; supelmütsid; suusamütsid; suvemütsid; tennise higipaelad; ujumismütsid; vihmamütsid; argiriietus; bikiinid; bodid (aluspesu);
bodid

(rõivad); dressipluusid; dressipüksid; džemprid, kampsunid; džemprid (pulloverid); džemprid, sviitrid; golfisärgid; golfipüksid; golfipõlvpüksid;

golfiseelikud;

higipaelad

spordiriietusena;

randmetele;

jakid,

higipaelad

tuulepluusid;

(sportlastele);

jalgpallisärgid;

ilmastikukindlad

jalgpalli

trikoosärgid;

rõivad;

ilmastikukindlad

jalgpalli

treeningsärgid;

jakid;

ilmastikukindlad

jalgpallurite

püksid;

vormiriietuste

jakid

koopiad;

jooksudressipluusid; jooksukomplektid (rõivad); jooksukostüümi püksid; jooksukostüümid; jooksupüksid; jooksusärgid; jooksuvestid; joped; kaelarätid;
kaelasoojendajad; käisteta pulloverid; käisteta sportsärgid; kampsunid või villased jakid; kapuutsiga dressipluusid; kapuutsiga pluusid; kapuutsiga pusad;
kapuutsiga topid; kokteilikleidid; kõrge kaelusega polod; kõrge kaelusega särgid; kõrge kaelusega sviitrid; kõrge kaelusega topid; lasteriided;

lühikesed

aluspüksid; lühikesed alusseelikud; lühikesed dressipüksid; lühikesed fliispüksid; lühikesed golfipüksid; lühikesed püksid; lühikesed püksid, šortsid;
lühikesed tennisepüksid; lühikesed võimlemispüksid; lühikeste käistega särgid; lühikeste varrukatega särgid; lühikeste varrukatega spordisärgid; lühikeste

varrukatega

või

aluspesu;

pikkade varrukatega T-särgid;

meeste

ujumisrõivad;

naiste

liibuvad

aluspüksid;

ujumispüksid,

naiste

alusrõivad;

lühikeste või
lühikesed
naiste

pikkade käistega T-särgid;

meeste

ja

naiste

jakid, ülerõivad, püksid, vestid;

spordipüksid; meeste-, naiste- ja lasterõivad;

alussärgid;

naiste

kleidid;

naiste

särkpüksid;

naiste

meeste

meeste

ja

ujumiskostüümid; nabapluusid;

naiste
naiste

supelkostüümid; naistepesu; õlapaeltega särgid;

õhukesed pealisrõivad; ööriided; pluusid; püksid; püksikud; randmepaelad; randmesoojendajad; rannamantlid; rannariided; rannarõivad; rannasallid, -rätid;

rinnahoidjad; rinnahoidjakorvidega ujumiskostüümid; sallid, rätikud; särgid, päevasärgid, särkpluusid; särgikud, varrukateta topid; saunaseelikud; seelikud;

spordijakid; spordikohtuniku vormirõivad; spordipluusid ja spordipõlvpüksid; spordiretuusid; spordiriided; spordiriietus; spordirinnahoidjad; spordirõivad;
spordirõivad (v.a golfikindad); spordisärgid ja -püksid; spordisärgikud; stringid, tangad; suvekleidid; tennisekleidid; tenniserõivad; tennisesärgid;
tenniseseelikud;
vabaajasärgid;

tüdrukute

vormiv

rõivad; ujumiskostüümid; ujumispüksid, supelpüksid; ujumisrõivad/supelrõivad; ujumistrikood, supelkostüümid; vabaajariided;

pesu.

Klass 28:jalgpallipallid; jalgpalliväravad; jalgpalliväravate võrgud; jalgpallid; käsipallid; lainelauad, surfilauad; pallid pehmepalli (softball)
mänguks; pallid (sporditarbed); pallide (mänguvahendite) pumbad; pallihoidikud; pallivõrgud; pehmed tennisepallid; rannapallid; reketid; reketipallid;
spordipallid; spordiotstarbelised võrgud; spordimängud; spordivahendite käepidemed; spordivõrgud; sulgpalli võrgupostid; sulgpallid; sulgpallikomplektid;
sulgpallireketid; sulgpallireketite jaoks vormitud katted;

sulgpallireketite käepidemeteip;

sulgpallireketite keeled;

sulgpallivarustus; sulgpallivõrgud;

täispuhutavad spordipallid; tennisemängureketid; tennisepallid; tennisepallid (v.a pehmed); tennisepallid välitingimustes spetsiaalsel platvormil mängitava
tennise

jaoks (platform

tennisereketi

katted;

tennis

balls); tennisepallide ümbrised, karbid; tennisepostid; tennisepostid (spordivahendid);

tennisereketid; tennisevõrgud;

võrkpallivarustus; võrkpallivõrgu külge

kinnitatavad

võimlemispallid; võrgud pallimängudele;

võrkpalliantennid; võrkpallivõrgu postid; võrkpallivõrgu püsttoed;

(210)

Taotl nr

M201701206

(220)

Taotl

06.12.2017

kuup

tennisereketi

võrgupallid (netball-pallid);

võrkpallivõrgud.

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, must,

(731) Taotleja: MTÜ
Kesklinna

linnaosa,

Tartu mnt

(511) 11-2017 Klass 41: kultuuritegevus;

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

valge.

HIINA KAASMAALASTE

32-39,

10115

ÜHING

EESTIS

Tallinn, Harju maakond,

EE

kultuurialaste töötubade/õpikodade korraldamine; kultuuriürituste korraldamine; haridus.

M201701223
12.12.2017

käepidemeteibid;

võrkpallid; võrkpallipallid;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja: OÜ

tumehall.

Peterburi tee 46, 11415

linnaosa,

Lasnamäe

Tallinn, Harju maakond,

EE

Riina Pärn

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

oranž,

Amber Distribution Estonia

32:

õlu;

mineraal-ja

gaseervesi

ning

muud

alkoholivabad

joogid;

puuviljajoogid

ja

puuviljamahlad;

siirupid

ja

teised

j oogivalmistusained.
Klass 33: alkoholjoogid,

v.a

õlu.

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; alkoholjookide, alkoholivabade jookide ning alkohoolsete ja alkoholivabade jookide valmistusainete jae- ja
näituste

hulgimüük;

ja

messide

korraldamine

äri

või

reklaami

eesmärgil;

müügikampaaniad,

-reklaam

teenusena;

kaupade

jaemüügi

reklaam

meediakanalites; ostutellimuste töötlemine.
Klass 39: transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; ladustamisplatside üürimine; kaupade kohale-, kättetoimetamine; logistikateenused;
kaupade ladustamisega, transpordi ja logistikaga seotud

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nõustamis- ja teabeteenused.

nr

M201701254

kuup

22.12.2017

(540)

DADA6
(731)

Taotleja: Corporate
Kristiine

& Public

Management Consulting International OÜ
13417

linnaosa, Sõpruse pst 145,

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

Tallinn, Harju maakond,

EE

Indrek Eelmets
35: ärialased konsultatsiooniteenused; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; ärialased konsultatsiooniteenused

avaliku sektori üksustele.

Klass 36: rahvusvaheliste rahastamisprojektide juhtimine.

(210)

Taotl

nr

M201800059

(220)

Taotl

kuup

21.03.2012
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

2597152

(320)

04.10.2011

(330)

GB

(540)

SPORTS DIRECT
(731)

Taotleja: Sportsdirect.com Retail Limited
Unit

A,

Brook Park

(740) Esindaja:

(511)11-2018

East,

NG20 8RY

Shirebrook,

GB

Elle Mellik

Klass 9: kaitsekiivrid,

v.a

jalgratturikiivrid; rulasõidul

kasutatavad kiivrid;

prillid; suusatajate ohutusprillid; päikeseprillid;

kaitserõivastus

mootorispordis osalejatele (õnnetuste vältimiseks); sukeldumisel kasutatav kaitserõivastus; kehakaitsmed (õnnetuste vältimiseks); rinnakaitsmed (õnnetuste

vältimiseks); surfajate

kaitserõivad.

Klass 18: spordikotid (athletic bags); riidest reisikotid; treeningkotid; spordikotid (sports bags),

v.a

sportimisel

kasutatavate konkreetsete

spordivahendite kandmiseks vormitud kotid; rannakotid; seljakotid; õlakotid.
Klass 25:
jalgpallisaapad;

rõivad,

veekindlad

jalatsid, peakatted;

rõivad;

magamisriided; moerõivad;

ilmastikukindlad

ujumisriietus; kummiülikonnad, kalipsod;

lühikesed

vabaajarõivad;

spordikingad;

spordijalatsid;

saapad; matkajalatsid;

rõivad; soojusisolatsiooniga rõivad; kergrõivad; kasukad, mantlid; võimlemisriietus; spordirõivad;
surfipüksid, -sortsid; surfamise kummiülikonnad;

suusatamisrõivad; jakid, tuulepluusid;

parkad;

pulloverid; püksid; särgid, päevasärgid, särkpluusid; T-särgid; anorakid; töörõivad, -türbid, -tunked; tunked, suusatunked; sallid; vööd, rihmad (rõivad);
kindad (rõivad); kübarad, vormimütsid; kiivermütsid, suusamütsid, suusamaskid, maskmütsid; sokid; aluspesu; kedrid; jalgpalli trikoosärgid; jalgpallurite
vormiriietuste

koopiad; spordipeakatted (v.a kiivrid); spordivormirõivad; ratsutamisrõivad; jalgpallisaabaste nagad, jalgpallijalatsite nagad; käepaelad,

käelindid (rõivad); kõik eelnimetatu,

Klass 28:

v.a

jalgratturirõivad, sh kindad, klassis 25; nahkrihmad, -vööd (rõivad); kunstnahast rihmad, vööd (rõivad).

mängud ja mänguasjad; sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; poksiseadmed; suusatamisseadmed;

14

EESTI

atleetvõimlemisseadmed,

sporditarbed reketimängude

jaoks; spordireketite keelematerjalid;

treeningvarustus,

KAUBAMÄRGILEHT

v.a

meditsiinilise

taastusravi

8/2018

otstarbeks;

jõuharjutuste seadmed; jõulukuuseehted; mängutelgid; teatud spordiseadmete kandmiseks kohandatud spordikotid (v.a rõivaste või jalatsite jaoks); pallid;
kurikad; pesapallimaskid; kehakaitsmed (sporditarbed); rinnakaitsmed (sporditarbed); kõhukaitsmed (kohandatud kasutamiseks konkreetsel spordialal);

põlvekaitsmed (kohandatud
küünarnukikaitsmed
randmekaitsmed

kasutamiseks

(sporditarbed);

sportimiseks;

jalgpallimängul kasutatavad

spordimängude mängimisel); sportimiseks

spetsiaalsed

rusikakaitsmed

seadmed;

jalgpalliväravad; treeningseadmed

puusakaitsmed

sportimiseks

(sporditarbed); sportimiseks

jalgpallikindad;

kasutamiseks

kohandatud

kasutamiseks

spordikaubad

jalgpalli mängimisel;

kohandatud

jalakaitsmed;

(spordirõivaste

osad);

säärekaitsmed

säärekaitsmed

(shin pads) (sporditarbed);

(shin

guards)

sportimiseks;

käekaitsmed; spordikindad (spetsiaalselt sportimiseks kohandatud);
jalgpalli

väravavõrgud;

mängimisel (v.a rõivad või kaitse eesmärgil tooted);

jalgpalliväravate võrgud;

väravapostid;

viled; mängukaardid;

mängude ja mänguasjade, võimlemis-ja sporditarvete, mis ei kuulu teistesse klassidesse, poksi seadmete, atleetvõimlemisseadmete, treeningseadmete, v.a
meditsiiniliseks taastusraviks, fitnessitreeningu masinate, mängutelkide osad ja tarvikud; jõulupuujalad, jõulupuuhoidikud; kunstmaterjalist jõulupuud;
konfetid; karnevalitarbed, peotarbed, paberist peomütsid.
Klass 35: jaemüügi rõivakaupluse teenused; kaupade koondamine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel mugavalt vaadelda ja
osta

järgmisi kaupu,

eelnimetatu,

v.a

nimelt

jalatsid, peakatted, nahkvööd, nahkrihmad,

jalgrattaosade

või

tehisnahast vööd

ja rihmad, jõulukaunistused, spordikaubad, mängukaardid;

-tarvikute, jalgrattakiivrite,jalgrattakottide, jalgratturi kinnaste ja rõivaste müügiga

(210)

Taotl

nr

M201800109

(220)

Taotl

kuup

06.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, must.

(731) Taotleja:

MentumAS

Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn,

(511)11-2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800122

kuup

30.06.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)
(540)

Harju maakond,

EE

Klass 4:tööstuslikud õlid, tööstuslikud määrdeained, lubrikandid, mootoriõli, määrdeõli.

2016-055643

(320)

andmed:

24.05.2016

(330)

JP

seotud

jaemüügiteenused.

kõik

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(731) Taotleja:

8/2018
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DIRECTOR-GENERAL OF FOOD INDUSTRY AFFAIRS

BUREAU,

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES OF JAPAN

1-2-1, KASUMIGASEKI, CHIYODA-KU,
(740) Esindaja:

(511)11-2018

100

-

8950

TOKYO,

Klass 35: Jaapani toiduga seotud müügiinfo pakkumine veebisaitidel.

Klass 41:

Jaapani toiduga
seotud

kvalifikatsioonieksamitega

seotud teadmiste

seminaride

ja

oskuste

kvalifikatsioonieksamite

läbiviimine

korraldamine,

ja

kvalifikatsioonieksamitega seotud elektrooniliste publikatsioonide pakkumine;
seotud raamatute

laenutus;

Jaapani toiduga

haridus- ja

seotud

seotud teadmiste

seotud teadmiste

teatmekogude pakkumine; Jaapani toiduga
toiduga

JP

Kaie Puur

juhendamisteenused;

ja

ja

Jaapani

oskuste

oskuste

seotud teadmiste

Jaapani toiduga

Jaapani

toiduga

seotud

teadmiste

ja
ja

oskuste
oskuste

Jaapani toiduga seotud teadmiste ja oskuste kvalifikatsioonieksamitega

kvalifikatsioonieksamitega

kvalifikatsioonieksamitega
seotud

toiduga

läbiviimine;

organiseerimine;

videote

televisiooniprogrammide jaoks ning reklaamiks ja turunduseks; Jaapani toiduga

tootmine

seotud

kirjanduse ja

seotud raamatute

hariduse

ja

dokumentaalsete

salvestiste

kirjastamine, avaldamine; Jaapani

kultuuri

valdkonnas,

seotud meelelahutusürituste organiseerimine,

v.a

v.a

filmide

ja

filmide, etenduste,

näidendite, muusikaliste etteastete, spordivõistluste, -ürituste, hobuste võidusõitude, jalgrattavõistluste, paadivõistluste ja autovõidusõitude korraldamine.
Klass 43: toitlustamine; toitude ja jookide menüüde või retseptidega seotud teabe pakkumine või toiduga seotud teabe pakkumine; Jaapani
toiduga seotud teabe pakkumine veebisaitidel.

(210)

Taotl nr

M201800132

(220)

Taotl

11.02.2018

kuup

(540)

dr Kalle
(731) Taotleja:

SVEN KALLE

J. Vilmsi tn

(511)11-2018

17-16,

10126

Tallinn, Harju maakond,

EE

Klass 44:tervishoid.

(210)

Taotl

nr

M201800133

(220)

Taotl

kuup

09.02.2018

(554)

Ruumiline

märk

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

hall, helehall, tumehall, must, valge,

"Grand

Candy"

beež.
roosa, punane, pruun,

LLC

31 Masis str., 0061 Yerevan, AM

(740) Esindaja:

(511)11-2018

toidumaitseained,
sideained;

Martina Böckler-Lorvi

Klass 30:
v.a

merevesi

toiduvalmistamiseks;

toidupaksendusained; juuretis, pärm;
saiakesed;

v.a

toiduaroomi-ja -lõhnaained; koogimaitseained,

eeterlikud õlid; tähtaniis; vanilliin
vetikad

kohvi

maapähkli-, arahhisemaiustused;

(vanilli aseaine);

(maitseained);

aseained;

taimsed

nelk

kohvi

eeterlikud

vanill

õlid; joogimaitseained,

(maitseaine); vahvlid;

v.a

looduslikud

(vürts); koogiglasuur; toiduglükoos; sinep;
aseained; salatikastmed; jõulupuu

mandlimaiustused; pasta (makarontooted);

eeterlikud

magusained;
kulinaarsed

kaunistamiseks

õlid; kohvimaitseained;
vorsti sideained;

jäätise

gluteenilisandid; pärm;

mõeldud

maiustused; koogid;

tainas; ingver (vürts); külmutatud jogurt (maiustus); kakao;

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

lagrits (kondiitritoode); piparmündimaiustused; kompvekid,
kreekerid;

kurkum

toiduvalmistamiseks; jahutusjää;

toitepiim; jäätis; jahu; nisujahu;

dessertvahud

sh karamellid;

looduslik

jää

või

šokolaadikompvekid;

kaneel

(vürts); kohv;

röstimata kohv;

tehisjää; jäätised; kompvekid; majonees; maltoos; marinaadid; mesi;

(maiustused); šokolaadivahud;

kakaojoogid; teejoogid; šokolaadi-piimajoogid; šokolaadijoogid; leotised,

v.a

münt

toidutärklis;
mesilasema

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

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

nelkpipar; piprad (maitseained); pesto (kaste); küpsised; kuivküpsised; pirukad; lihakastmed; pumatikompvekid (kondiitritooted); jäätisepulbrid;
küpsetuspulber; pralineed; maitseained; olmelised lihapehmendid; teraviljasaadused jahvatatud kujul; taruvaik, proopolis; piparkoogid; vürtsid;
koogipulber; puuvilja-coulis (kaste); närimiskumm;
linaseemned

maitsestamiseks;

töödeldud

melass; koogitainas;

köögi-või puuviljadest maitsekastmed;

kondiitritooted;

söögisooda,

nisuidud

naatriumvesinikkarbonaat

inimtoiduks; suhkur; aniis;
küpsetamiseks;

linnased

kulinaarsed

inimtoiduks;
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toiduainete konservimise

sorbetid

sool; keedusool; sellerisool;

KAUBAMÄRGILEHT

(mahlajäätised); glasuur singile; sojakaste; tomatikaste;

kastmed

8/2018

(maitseained); maitseained,

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

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

ingveriga maitsestatud Hiina apelsinikoorekeedis (maitsekaste); safran

marinaad) (maitseained);

(maitseaine); šokolaad; toidulinnaseekstrakt; toiduessentsid,

v.a

eeterlikud essentsid

ja õli.

M201800143
15.02.2018

(540)

(731) Taotleja:
Orissaare

(511)11-2017Klass

I LAND SOUND

MTÜ

alevik,

94601 Saaremaa

25:

2,

Kase tn

araabia

Saare

vald,

maakond,

EE
islamiusuliste

pearätikud (yashmagh); baretid; fessid; golfimütsid; higistamisvastased peapaelad;

meeste

näoloorid; jaapanipärased lõikheinast kübarad (suge-gasa); kaelarätikud; kalastuspeakatted; kapuutsid (rõivad); karusnahksed kübarad;
mütsid; kiivermütsid, suusamütsid; koka pabermütsid; kokamütsid; kootud mütsid; kõrvu katvad peapaelad
meditsiiniõe

mantiljad;

peakatted;

näo varjud, sirmid,

kunstkarusnahast mütsid;

(rõivad);

kübarad-juukseehted;

kübarad,

peakatted; madalapõhjalised õlgkübarad; magamisel kasutatavad silmakatted;
pabermütsid; mitrad, piiskopimütsid; moepeakatted; muhvid; mütsinokad mütsi osadena; mütsisirmid (peakate); nahast peakatted;

mütsid; kübararaamistikud,
naiste

-karkassid;

naiste

karusnahksed

nelinurksed

mütsinokad;

spordimütsid; nokkmütsid jalgratturitele;

laste

pearätikud;

mütsid

nokaga

(nokkmütsid,

öömütsid; päikesemütsid; päikesesirmid; peakatted (loorid);

sonid,

vormimütsid);

peapaelad;

nokaga peakatted;

lõua

pearätid;

alt

kinni

seotavad

pearätikud; pearätikud, -sallid; peomütsid (rõivad); pesapallimütsid; pigimütsid; pilotkad; põimikmütsid; rannamütsid; riideesemetena kasutatavad paberist
seotavad suured rätikmütsid, tanud; silindrid

kübarad;
tennise
naiste

(peakatted); sirmiga mütsid; soojapidavad peakatted; spordipeakatted,

higipaelad; torusallid; turbanid; tuttmütsid; ujumismütsid (supelmütsid);
mütsid;

villased

vannimütsid; veepallimütsid; vihmamütsid;

villased

baretid;

kiivrid; suvemütsid;

v.a

väikesed kübarad; väikesed mütsid, murumütsid; väikesed

mütsid;

Šoti

villased

ujumispüksid (mankin’id); aikidoo-kimonod; higiimav aluspesu; aluspesu kiillapid; aluspüksid; alusrõivad, -riided,

-pesu;

ümmargused

meeste

mütsid; viltkübarad;

õlapaeltega

alussärgid ja kombineed;

alussärgid kimono alla (koshimaki); alusseelikud, undrukud; Ameerika jalgpalli püksid, šortsid, särgid ja sokid; anorakid; argiriietus; äris kasutatavad

-trikood; autojuhirõivad;

vormirõivad; arstikitlid; atleetpüksid,

avaralõikelised

kleidid; balletikostüümid; balletiseelikud; ballikleidid; Bermuda püksid;

bikiinid; bleiserid; blusoonid; boad (rõivad); bodid (aluspesu); bodid (rõivad); bokserid (aluspüksid); boolerod; burnused; cheongsam'id (Hiina kaelusega

kleidid); chino-püksid;

džemprid, pulloverid;

higiimavad

sukad;

ilmastikukindlad

imikukleidid;

dišdaša’d

dändiülikonnad;

kampsunid;

higipaelad

džemprid,

randmetele;

ilmastikukindlad

jakid;

lastekleidid;

(idamaade

sviitrid;
higipaelad

püksid;

traditsioonilised

džuudoriided,
sportlastele;

ilmastikukindlad

imikukombinesoonid;

purjetamisrõivad;

lastekombinesoonid;

püksid; imikute särgid;

imikute

ülerõivad;

Jaapani

kantavad

eemaldatavad

rõivad;

hommikumantlid;

lastesokid;

imikutunked;

imikute

aluspesu;

lastetunked;

plastist pudipõlled;

Jaapani stiilis

magamisrüüd (nemaki);

sokid

dressipüksid; džemprid,

kraed;

higiimavad

hommikukleidid;

ilmastikukindlad rõivad; ilmastikukindlad

imikusokid;
imikute

lühikesed

dressipluusid; dressipüksid;

higistamisvastased sokid;

väikelapsepüksid; imikupüksid, väikelapsepüksid (alusrõivad); imikuriided;
imikute

rõivad);

džuudotreeningutel

sokid;

hommikujakid;

särgid; iluuisutamisrõivad;
imikupesu; imikupüksid,

imikute

v.a

paberist;

(tabi); Jaapani traditsioonilised

pudipõlled,

rõivad;

jahikombinesoonid; jahimehejakid, -püksid, -särgid, -vestid; jahisaabastele kohandatud kotid; jakid; jakid spordiriietusena; jakid spordirõivastena; jakid,

tuulepluusid; jakivoodrid; jalamuhvid,

v.a

elektrilised; jalgpalli treeningsärgid; jalgpalli trikoosärgid; jalgpallisärgid; jalgpallurite vormiriietuste koopiad;

jalgrattapüksid; jalgratturirõivad; jalgratturisärgid; jooga T-särgid; joogapüksid; jooksudressi pluusid; jooksukomplektid (rõivad); jooksukostüümi püksid;
jooksukostüümid;

jooksusärgid;

jooksuvestid;

joped;

judoriided;

juuksepaelad

(rõivad);

juuksurikeebid;

juuksurikitlid; kaelapaelad

kaelasidemed, -rätid, -sallid, lipsud jms kaelaaksessuaarid; kaelasoojendajad; kaenlaalused kiillapid (rõivaosad); kaenlalapid,
(rõivad);

kaftanid;

kaheosalised

kampsunikomplektid;

käisteta

kampsunid;

käisteta

pulloverid; käisteta pulloverid

(rõivaosad);

higilapid; käesoojendid
käisteta

(rõivad);

sportsärgid;

kalamehejakid; kalamehejoped; kalamehekingad; kalameherõivad; kalamehesärgid; kalastusjakid; kalastusrõivad; kalastusvestid; kalurijakid; kampsunid;
kamuflaažjakid; kamuflaažkindad; kamuflaažpüksid; kamuflaažsärgid; kamuflaažvestid; käpikud; torusallid; kapuutsiga dressipluusid; kapuutsiga pluusid;
kašmiirvillast

kapuutsiga pusad; kapuutsiga topid; karateriided; kargopüksid; kašmiirsallid;
khakipüksid; kikilipsud; kildid; kimono

keebid; kehasoojendid;

lühike

rõivad; kasukad, mantlid; kätised, mansetid; kauboipleedid;

pealisjakk (haori); kimono

särbid

(obi); kimonod; kimonode kinnituspaelad

(datejime); kimonote alussärgid (juban); kimonote eemaldatavad kraed (haneri); kimonote seotavad vööd (datemaki); kimonote vööpaelad (koshihimo);
kimonovöö

sõlmimispaelad (obiage);

kindad

autojuhtimiseks; kindad;

kinnise

kaelusega sviitrid;

kinnitusklambrid rõivastele, traksid,

suka- ja sokihoidjad;

kitlid, kittelkleidid; kleidid; kleidikraed; kodukitlid; kodumantlid; koduriided, kodurõivad; kokteilikleidid; kolmeosalised ülikonnad; kolmveerandpüksid;
kombineed; kombinesoonid;

üheosalised

ülikonnad;

konduktiivsete

sõrmeotstega kindad,

mida saab kasutada

elektrooniliste

puuteekraaniga

pihuseadmete

kasutamisel; koolivormid; kootud jakid; kootud sõrmikud; kootud rõivad; kootud särgid; kõrbesaapad; kõrge kaelusega polod; kõrge kaelusega särgid;
kõrge kaelusega

sviitrid; kõrge kaelusega

topid; korsetid; korsettpüksid; kõrvakatted, kõrvaklapid

kalipsod;

kummiülikonnad,

kunstkarusnahast

kalipsod

kunstnahast

keebid;

kummiülikonnad,

purjelauasurfiks;
kleidid;

kunstnahast

rõivad;

kalipsod

kunstnahast

(rõivad); kostüümid; kostüümid rollimängude
kudumid

mängimiseks; kottpüksid; kraed; kraega särgid; kraekaitsmed; kravatid, kaelasidemed; krinoliinseelikud;
veesuusatajatele

ja

vööd; labakindad, käpikud;

(rõivad); kudumtopid; kummiülikonnad,
kummiülikonnakindad;

allveesukeldujatele;

labaosata

lahtise

sokid; laborikitlid;

kaelusega

särgid; lambanahast jakid; lambanahksed joped; laste mängukostüümid; laste ujumisrõivad; laste ülerõivad; lastekombinesoonid; lasteriided, lasterõivad;
lavakunstis

kasutatavad

treeningukostüümid;
fliispüksid;
lühikesed

rõivad;

liimuvad

lühikesed

lendurijoped;

rinnahoidjad;

lühikesed

golfipüksid;

poksipüksid;

lühikesed

püksid;

lenduriülikonnad;

libisemiskindlad

sokid;

liibuvad

liibuvad

kombinesoonpüksid;

linased rõivad; livreed; lühikese sääreosaga tunked; lühikesed alusseelikud; lühikesed

jalgratturipüksid;

lühikesed

püksid;

lühikesed

lühikesed

käisteta

jakid;

püksid, šortsid;

lühikesed

lühikesed

kombinesoonid;

pükskostüümid;

lühikesed

lühikesed

laiad

ragbi

liibuvad

šortsid;

dressipüksid;

lühikesed

naiste

öösärgid;

püksid;

lühikesed

rasedapüksid; lühikesed tennisepüksid; lühikesed võimlemispüksid; lühikesevarrukalised T-särgid; lühikeste käistega särgid; lühikeste varrukatega särgid;
lühikeste

varrukatega

spordisärgid;

lumelauajakid;

lumelauakindad;

lumelauakostüümid;

lumelauapüksid;

lumelaudurite

käpikud;

lumeülikonnad;

maadlusmängudel kantavad rõivad; madalad sokid; magamisriided, magamisrõivad; magamissokid; mähkimisriided; maniskid, särgi rinnaesised; mantlid;
supelmantlid; maskeraadikostüümid; meditsiiniõdede vormirõivad; meeste aluspesu; meeste- ja naistejakid, -püksid, -vestid; meeste ja naiste ülerõivad;
meeste

ja

naiste

ja naisterõivad;
meestemantlid;

öösärgid;
meeste

meeste

ja

naiste

ujumisrõivad;

puhvis põlvpüksid;

meesteriided,

meeste

meeste

toetav

meesterõivad; meestesokid;

kodujakid;

aluspesu;

meremeeste

meeste lühikesed

meestetraksid;

spordipüksid;

meeste

meeste liibuvad

ujumiskostüümid;

meeste

ujumispüksid; laste-,

meeste-

ülerõivad; meesteülikonnad;

vormiriided; miniseelikud; missarüüd; monokiinid; mootorratturi nahkrõivad;
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nahast

mootorratturijakid; mootorratturikindad; mootorratturirõivad, jalgratturirõivad; mootorratturiülikonnad; nabapluusid;

jalakaitsmed (rõivad);

nahast

kleidid; nahast ülikonnad; nahkadest valmistatud kleidid; nahkjakid, nahktagid; nahkjoped; nahkpüksid; nahkrihmad (rõivad); naiste aluspesu; naiste
aluspüksid; naiste alusrõivad; naiste alussärgid; naistekleidid; naiste pidulikud kleidid; naiste pikad alussärgid; naiste puhvis aluspüksid; naiste särkpüksid;
naiste

supelkostüümid;

imavad

naiste ülerõivad; naistekostüümid; naistemantlid;

niiskust imavad

spordipüksid;

spordisärgid;
õhukesed

õhtukleidid; õhtukostüümid; õhtumantlid;

niiskust imavad

lühikesed

naistepesu; naisterõivad; naistesärgid,

sportrinnahoidjad;

nina

ja

suud katvad kaelasallid;

niiskust

kodujakid; negližeed;

nööbitavad

kampsunid; nöörlipsud;

pealisrõivad; õlajakid; õlapaeltega särgid; õlapaelteta rinnahoidjad; õlapaelteta topid; õlarätid; õlarätid,

õlasallid; õlarihmad rõivaste juurde; õlgadelt plastriidega kaetud avarad jakid; õlitatud materjalist rõivad; ööjakid; ööriided; öösärgid; paberist peakatted

-rõivad;

(rõivad); paberpõlled; paberriided,

päevasärgid, ülikonnasärgid; päevituskostüümid; paksemad vihmakindlad mantlid, kaherealised vihmamantlid;

paksud jakid, joped; paksud mantlid; paksud villased kampsunid; pareo’d, seotav kangas seeliku või kleidina kandmiseks; parkad; pealispüksid;
pealissärgid; peapesukeebid; peleriinid; peotantsukingad; pesapallivormiriided; pesusametist püksid; pesusametist särgid; pidulikud õhtukostüümid;
pidulikud õhtuülikonnad;

trikooriidest

pidulikud riided, pidulikud rõivad; pidžaamad;

pidžaamad;

pidžaamapüksid;

pihikpõlled; pihikrinnahoidjad;

pihikseelikud; pihikud; pihikud (naiste pesu); pihtkuued; pikad aluspüksid; pikad jakid; pikad laste- või naistemantlid; pikad püksid; pikad ülekuued; pikad
võimlemistrikood; pikeesärgid; pikk aluspesu; pikkade käistega särgid; pikkade varrukatega alussärgid; pikkade varrukatega pulloverid; pintsakud;

piraadipüksid; pitsilised, kroogitud rinnaesised (žabood); plastpõlled; plastroonid (ascot-kaelasidemed); plisseeseelikud pidulikele kimonotele (hakama);
pluusid; pluusjakid; plüüsrõivad; põetajakleidid; põetajakombinesoonid; põetajapüksid; poistešortsid (aluspesu); poiste ülerõivad; poiste rõivad;
polaarfliisist jakid; põlled; polosärgid;

polosviitrid; polsterdatud spordipüksid; polsterdatud spordisärgid; polsterdatud spordišortsid; põlvesoojendid

(rõivad); põlvikud; pontšod; poolkindad; poolpalitud, -mantlid; pudilapid, pudipõlled,

(obiage-shin);

sõlmede jaoks

rahavööd

pulmakleidid; pusad; puuvillased mantlid; ragbisärgid;
rannariided,

rannarõivad;

rasedarõivad;

rasedusvööd

v.a

paberist; riidest pudipõlled; puhvjoped; puhvpadjad kimonovöö

püksid ja seelikud; püksikud; püksitripid; pükskostüümid; püksmähkmed (rõivad); püksseelikud; pulloverid, kampsunid;

rannasallid,

(rõivad);

raseda

-rätid;

rätid

(rõivad); rahvariided; ramjeesärgid; randmesoojendajad (rõivad); rannamantlid;

raseda

aluspesu;

rasedakleidid;

magamisrõivad;

(rõivad); ratsapüksid; ratturikindad; retuusid;

retuuside

rasedapüksid;

rõivaste kaitsmiseks; riidest pudipõlled; riidest pudipõlled täiskasvanutele; riidest vööd (rõivad); rinnahoidjad;

rinnahoidjate

paelad;

rinnatasku

ilurätid

(rõivad),

rinnataskurätid;

rasedaretuusid;

kiillapid (rõivaosad); rihmad,

ristimiskleidid; ristimisrüüd;

rasedasärgid;

vööd rõivaste

juurde;

riided

rinnahoidjakorvidega ujumiskostüümid;
rõivad

nahkrõivad;

võitluskunsti

harrastamiseks;

rullkaelusega kampsunid, sviitrid; rullkaelusega särgid; rullkraed, kõrged kaelused (rõivad); ruudulise mustriga kildid; ruudulised sirgelõikelised jakid
(puuraidurijakid); saapasäärised; sääremähised; säärised ja kedrid; säärekatted, säärised; sabakuued, frakid; safarijakid; sallid ja keebid; sallid ja pearätikud;
sallid, kaelasallid; sallid, rätikud;

trikotaažist

sipupüksid;

sirge lõikega kleidid;

varrukateta

sallid, rätikud; särgid; päevasärgid, särkpluusid; särgikud,
seemisnahast

saunaseelikud; seelikkostüümid; seelikud; seemisjakid;
smokingivööd;

mustad

smokingud,

topid; särgipassed; sarid; sarongid;

jakid; siidlipsud; siidrätikud, siidsallid; siidrõivad; silmakatted; sinelid, pikad mantlid;
õhtukuued;

sokid

ja

sukad;

sokihoidjad;

sokksussid; soojapidavad

sokid;

soojendusjakid; soojenduspüksid; soojendustopid; soojusisolatsiooniga rõivad; šortsid, lühikesed püksid; šotipärased ruudulised püksid; spordijakid;
spordikohtuniku vormirõivad; spordipluusid ja spordipõlvpüksid; spordipüksid; spordiretuusid; spordirinnahoidjad; spordirõivad, v.a golfikindad;
spordisärgid ja -püksid; spordisärgikud; spordisokid, -sukad; stringid, tangad; suka-, põlve- või püksipaelad; sukad; sukahoidjad; sukahoidjad (korsetid);
sukakannad; sukad-sokid; sukapöidade kiillapid (rõivaosad); sukkade kiillapid (rõivaosad); sukkpüksid; sukktrikood; sulevestid; sulgjoped; supelkostüümid
(trikookaubad,

surfamise kummiülikonnad;

trikotaaž);

suvekleidid; sviitrid, kinnised kampsunid;
tankinid

(särgikust ja bikiinipükstest

surfiriided;

T-särgid; täispikkuses

koosnevad

suusajakid;

kimonod

suusakindad;

suusamaskid;

suusapüksid;

suusarõivad; suusatunked;

(nagagi); talvekindad; talvekombinesoonid; talvemantlid; talvepüksid; tangad;
taskud rõivastele;

rannariided); tantsukostüümid; tantsuriided;

taskurätikud; teatrikostüümid; tehisnahast

rõivad; teksad, teksapüksid; teksamantlid; teksarõivad; teksasjakid; tennisekleidid; tennisepulloverid; tenniserõivad; tennisesärgid; tenniseseelikud;
tennisesokid; tepitud vestid; termopesu; toetavad vööd, kere alaosa toetavad korsetid; tolmumantlid; toogad; töökitlid; töökombinesoonid;

-türbid, -tunked;

töörõivad,

tööülikonnad, kombinesoonid,

töökitlid; topid (rõivad); treeningkostüümid,

nailonist

spordikostüümid;

triatlonirõivad; triiksärgid; trikood; trikoode kiillapid (rõivaosad); trikookaubad, trikotaaž; trikoopolosärgid; trikoosärgid; trükitud

penjuaar’id;

tüdrukute rõivad; tunked;

ühekordne

tuunikad;

tuulejakid;

üherealised

aluspesu;

tuulekindlad dressid; tuulekindlad

meeste

ühes

pintsakud;

tükis

T-särgid;

tuulekindlad rõivad; tuulekindlad vestid;

püksid;

mängukombinesoonid;

uisukostüümid;

tööriietus;

treeningrõivad;
tualettmantlid,

tuulepluusid, jakid;

ujumiskostüümid;

ujumispüksid;

ujumispüksid, supelpüksid; ujumisrõivad/supelrõivad; ujumistrikood, supelkostüümid; ujumistrikoode kiillapid (rõivaosad); ujumistrikoode pealisrõivad;
ülekuued; ülekuued, mantlid, palitud; ülerõivad; ülikonnad ja kostüümid; ülikonnasärgid; ümber kaela seotavad topid, pluusid; ümberpööratavad jakid; V-

kaelusega sviitrid; väärismetallist otstega kaelasidemed; vabaajapõlvpüksid; vabaajarõivad; vabaajajakid; vabaajakostüümid; vabaajapüksid; vabaajariided,
vabaajarõivad; vabaajasärgid; vahekohtuniku vormirõivad; vahetatavad kraed, lahtkraed; väikelaste ja mudilaste jalgevahetrukkidegabodisärgid; väikelaste
püksid;

väikelaste

riided; valged kokarõivad; valmisrõivad, -riided;

valmisvoodrid

varrukateta jakid, tabardid; varrukateta jakid, vestid; varrukateta kampsunid;
veekindlad keebid;

veekindlad

mootorratturiülikonnad;

ülerõivad; veespordi kummiülikonnad;
villased

vihmaülikonnad;
võitluskunstide

džemprid;

harrastamise

spordivõistkondade

villased

rõivad;

veekindlad

särgid;

kapuutsi ja pööridega mantlid;

võitluskunstide

vormiriided;

eristamiseks; vestid; rõivad pruutneitsitele;

v.a

paberist;

pealisrõivad; veekindlad püksid; veekindlad rõivad; veekindlad sokid; veekindlad

velvetist

veesuusatajate türbid;

(rõivaosad); varrukatega jakid; varrukatega pudipõlled,

varrukateta särgid; vateeritud joped; veekindlad jakid; veekindlad joped;

vestid

villased

(välisrõivad); vihmamantlid,

võitlusspordiriided;

autojuhijalatsid;

villased

rõivad;

rihmad

vööd,

(rõivad);

balletisussid, balletikingad;

veekindlad

villased

sokid;

jakid; vihmarõivad;

sukkpüksid; võimlemisriided;
võrkvestid

võrkpallikampsunid;

halfastepirohust kingad või

sandaalid;

hokisaapad; imikute saapad; imikute sandaalid; riisiõlgedest Jaapani jalatsid (waraji); jaapanipärased nahksandaalid; jaapanipärased puukingad (geta);

jaapanipärased

puutallaga

varbavahesandaalid

kingad

ja

jaapanipärased sandaalid (zori); jaapanipärased varbavahesandaalid (zori); jaapanipärased
jaapanipäraste puukingade puidust toed; jaapanipäraste puukingade varbarihmad;

sandaalid;

(asaura-zori); jaapanipärased

viltsandaalid;

sandaalide

jaapanipäraste puukingade puidust põhiosad; jaapanipäraste
rotangpealsed;

jalatsid,

jalgvõrkpallijalatsid;

v.a

ortopeedilised;

v.a

jalatsid,

pealisosad; jaapanipäraste

sportimiseks;

v.a

jalatsikatted,

joogajalatsid; jooksujalatsid; kalamehekummikud;

kalastusjalatsid;

sandaalide

sandaalide

tallad; jaapanipäraste

meditsiiniotstarbelised; jalgpallisaapad;
kalossid;

kalurisaapad;

kannapehmendid;

punutud

jalgratturikingad;
käsipallijalatsid;

keeglimängukingad; kergejõustikujalatsid; kinnitusnöörid kingade ja saabaste jaoks; kontsad; jalatsite kontsaplekid; kootud imikujalatsid; kõrge kontsaga
kingad; kõrged vett pidavad kotad (ashida); korvpallitossud; kummikingad; kummikud; kummisaapad; kummist pealisjalatsid; kummist või plastmaterjalist
kohrutatud

tallad;

kummist või

plastmaterjalist

lumelaudurite jalatsid; lumesaapad;

matkasaapad,

mägisaapad;

madalad

kohrutatud

kingad;

kontsad;

madalad

kummitallad

kinnised

jikatabi jaoks;

kingad,

baleriinad;

meeste- ja naistejalatsid; meestesandaalid; metalldetailid jaapanipärastele

mootorratturisaapad; naglid spordijalatsitele kinnitamiseks; nahkkingad; nahksussid;
nöörsaapad; papud (villased imikujalatsid); pidulikud kingad;
poolsaapad;

kingsaapad;

rannajalatsid;

valmistatud

puidust

rannakingad ja sandaalid;

spordijalanõud,

lahtise

pikad

jalatsid; purjekingad,

ratsasaapad;

veekindlad

naiste

puukingadele;

suusasaapad;

spordijalatsid; spordijalatsid (sisejalatsid); spordikingad; spordisaapad;

lastejalatsid; lumelauasaapad;
matkajalatsid;

mitteortopeedilised kingatallad;

kerged sussid; naistesandaalid; naistekingad; naistesaapad;

saapad, kalamehesaapad;

purjeriidest kingad;

rullikjalatsid; saapad;

kannaga kingad;

mägironimisjalatsid; mägironimissaapad;

puukingad;

plastikust tuhvlid; plätud; platvormkingad;

puusandaalid;

saapasääred;

sussid, tuhvlid;

sandaalid;

puutallaga kingad;

ragbisaapad;

saunajalatsid (plätud); saunasussid;

suusa- ja

lumelauasaapad

ning nende osad;

suusasaabastele kohandatud kotid;

takjaribadega jalatsid; talvesaapad; tantsukingad; tenniskingad; tööjalatsid; töösaapad; tossud; ühekordsed sussid;
vabaajajalatsid, -kingad; vahetallad; vahtkummist pediküürisussid; väikelaste jalatsid; väikelaste kingad; väikelaste saapad; vannitoajalatsid; varbavahega
Jaapani

tööjalatsid

(jikatabi);

varbavahesandaalid;

kalastamiseks; vihmakingad; vildid,

vildist

saapad;

veejalatsid;
vinüülist

veekindlad

jalatsid;

veekindlad

kalamehesaapad;

veekindlad

saapad;

veesaapad

jalatsid; võimlemisriietus; võimlemisrõivad; võimlemissussid; võrkpallijalatsid;

kinniseta

kingad.
Klass 41:
otseülekannete

animasaadete

tootmine;

tootmine

televisiooni

animatsiooniteenused;

ja

animeeritud

kaabeltelevisiooni

kinofilmiklippide

jaoks; animatsioonifilmide

tootmine;

animeeritud

produtseerimine;

animatsiooniprogrammide

multifilmide

tootmine;

ja

animeeritud

seiklussarjade tootmine; audio-ja videoaparatuuri rentimisteenused; audio-ja videosalvestuse teenused; audio-visuaalsete salvestiste rentimine; audio- või
videostuudiote pakkumine; audiomeelelahutuse
audiovisuaalseadmete
automatiseeritud

üürimine;

produtseerimine; audiomeelelahutuse tootmine; audioprogrammide tootmine; audioraamatute laenutus;

audiovisuaalsete

videosalvestusteenuste

esitluste

pakkumine;

tootmine;

CD-,

audiovisuaalsete

laserplaadimängijate

salvestiste

rentimine;

tootmine;

CD-mängijate

audiovisuaalsete

rentimine,

seadmete

laenutus;

üürimine;

CD-plaatide
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CD-rom-ide

laenutusteenused;

CD-romide

rentimine;

laenutus; digitaalse

muusika

(v.a

allalaaditava

helisalvestiste (v.a allalaaditavate) pakkumine internetist; diskoseadmete laenutus; helifilmide
filmide tootmine; DVD-mängijate

laenutamine; eelsalvestatud filmide rentimine;

kokkupanek ringhäälingu jaoks tellimisel;

eelsalvestatud videofilmide

interneti

) pakkumine

8/2018

mp3-veebisaitidelt; digitaalsete

dubleerimine, dublaaž; DVD-de rent; DVD-

ja CD-rom-

eelsalvestatud kinofilmide tootmine; eelsalvestatud muusika valik ja

tootmine; eelsalvestatud videolintide

elava meelelahutuse tootmise

rentimine;

teenused; elavettekandes revüüetenduste tootmine; eriefektide animeerimisteenused filmi ja video jaoks; eriefektide loomine televisiooni jaoks; etenduste ja
filmide

etenduste

tootmine, produtseerimine;

filmide

ja

tootmine; filmi- ja
filmi

laenutamine; filmi- ja videolindile jäädvustatavate filmide tootmine;
filmide

tootmine;

helisalvestiste

ja

filmide

laenutus;

tootmine

muusikatootmise

konsultatsioonid;

filmi- ja

filmide adapteerimine

monteerimine;

filmide

meelelahutusotstarbel;

tootmine

televisioonidekoratsioonide

ja toimetamine; filmide
filmiformaatide

stuudiotes;

eriefektide

arendamine;

filminegatiivide rentimine; filmipositiivide rentimine; filmiprojektorite ja nende lisavarustuse üürimine, laenutus; filmiprojektorite üürimine;
filmiprojektsiooniseadmete laenutamine; filmisalvestusstuudioteenused; filmiseadmete ja -aparaatide rentimine; filmistuudiote rent; filmitootmine,
-produtseerimine,

v.a

reklaamfilmide

tootmine;

rentimine;

fotofilmi

laenutus;

graafiliste kinofilmiklippide

pakkumine;

tootmine;

grafoprojektorite

filmivõtetel kasutatavate
kolmandatele

hariduslike

üürimine;

helisalvestiste

valgustite rent; fonograafiliste ja

isikutele; fotomontaaž, fototöötlus; fotoreproduktsioonide
filmide

hariduslike

tootmine;

heli- ja

videosalvestiste

heli-, filmi-, video- ja telesalvestiste teenused; heli- ja muusikasalvestiste tootmine; heli ja pildi
heli- ja pildikandjatele; heli- ja videolaenutusteenused; heli- ja videomontaažiteenused; heli- ja videosalvestiste tegemine; heli- ja
harivate telesaadete

produtseerimine;
salvestamine

videosalvestiste

helide

filmitootmisvahendite

montaaž; fotograafia; fotograafiteenused; fotokompositsioon
tootmine;

videosalvestusseadmete

laenutus; heli- ja

heli

laenutus;

või piltide montaaž või salvestamine; helifilmide

lõpp salvesti ste tootmine;

heli

helitaasesitusseadmete

produtseerimine;

üürimine;

dubleerimine; helikassettide laenutus; helilintide laenutus; helilintide montaaž; heliplaatide ja

helisalvestiste rentimine; heliplaatide laenutus; heliplaatide salvestusstuudio teenused; heliraamatute rentimine; helisalvestiste montaaž; helisalvestus- ja

-tootmisteenused;
helisalvestuste

laenutus;

helisalvestusseadmete rentimine; helisalvestusseadmete üürimine; helisalvestusstuudioteenused; helisalvestuste
helisalvestuste

produtseerimine;

helistuudiote

helisalvestusteenused

tootmine;

helitaasesitusseadmete

üürimine; helistuudioteenused;

ja videomeelelahutusteenused;
seotud

laenutus; jalgpalliga

masterkoopiate tootmine;
salvestusseadmete

helisignaalide

filmide

tootmine;

rent,

kaabeltelevisioonisaadete

tootmine; kaamerate laenutamine; kaamerate rentimine; kassetilintide laenutus; kassettmagnetofonide laenutus; kassettmängijate laenutus; keeleõppelintide
laenutus; kinode rentimine; kinofilmide laulude tootmine; kinofilmide produtseerimine; kinofilmide

produtseerimine; kinofilmiseadmete üürimine; kinokaamerate rentimine, laenutus; kinoseadmete
lavavalgustuse juhtseadmete üürimine; lavavalgustusseadmete üürimine; lindistusstuudioteenused;
magnetsalvestusega
meelelahutuse

audiokassettide laenutamine

tootmine

teleseriaalide

meditsiinilise

keeleõppeks;

meelelahutuse

kujul;

tootmine

otstarbega

videolintide

filmide

salvestusstuudioteenused; kinofilmide
lintide

esitamine;

tootmine,

telesaadete

tootmine;

lintsalvestusseadmete

üürimine;

meelelahutuse

meelelahutuslike

kujul;

lavastuslike

laenutus;

rent,

laenutus;

tootmine helisalvestiste

helilintide

kujul;

meelelahutuslike

tootmine;

multimeediaprogrammide pakkumine televisiooni, lairibaühenduse, raadiovõrgu ja veebiteenuste kaudu; meelelahutuslike teleprogrammide tootmine;
meelelahutussalvestiste laenutus; mikrofilmide valmistamine teenusena; mikrofilmimine;

allalaaditava) pakkumine internetis; multimeedium-meelelahutus
video

muusika,

filmide

ja

tootmisjärgsed

videofilmi

veebisaidi kaudu; muusika

montaaž;

produtseerimine;

muusikakassettide

monteerimisteenused;

mp3-formaadis digitaalse

muusika

(v.a

muusika salvestamine; muusika tootmine;
muusikasalvestiste

laenutus;

tootmine;

muusikasalvestusstuudioteenused; muusikateoste tootmine salvestusstuudios; muusikavideote tootmine; õppevideote produtseerimine; originaalsalvestiste
tegemine; pildisalvestusega magnetlintide laenutamine; plaadimängijate, grammofonide rentimine; plaadimängijate laenutus; plaatide, laserplaatide või
või

eelsalvestistega magnetlintide laenutus; plaatide
eelsalvestatud

plaatidele

filmide

laenutus;

proovistuudio (salvestusstuudio) teenused;

raadio

programmide

eriefektide

ettevalmistamine; raadio ja televisiooni ringhäälingujaamade
esitamiseks mitmes raadiojaamas; raadioprogrammide

või

helisalvestusega magnetlintide laenutus; plaatide

portreefotograafia;

koostamine

ajakava

raadio

produtseerimine;

helisalvestusega magnetlintide rentimine;

globaalse arvutivõrgu kaudu; projektorite laenutus;

eriefektide

tootmine; raadio- ja teleprogrammide

tootmine,

üürimine; raadiomeelelahutuse tootmine; raadiomontaaž; raadioprogrammid samaaegseks

ajakavade loomine; raadioprogrammide esitamine; raadioprogrammide esitus; raadioprogrammide

ettevalmistamine; raadioprogrammide tootmine; raadiosaadete produtseerimine ja esitamine; raadiosaadete tootmine ja esitamine; raadiote ja telerite rent,
raadioülekannete

laenutus;
telesaadete

kassettide

tootmine;

laenutus;

raadiovastuvõtjate laenutus; raadiovastuvõtjate rentimine;

salvestatud

produtseerimiseks;
salvestatud

andmekandjate
helilintide

muusikaga

üürimine;

salvestusstuudio teenused; salvestusstuudiote pakkumine;
videokaamerate

taasestavate

üürimine,

animatsioonfilmi-meelelahutuse
raadiosaadete

filmide

ja

tootmine;

teleprogrammide toimetamine;
pakutava

meelelahutuse

telerite rentimine;

tootmine;

rentimine,

videofilmide

tootmine;

laenutus;

esitamine;

videokassettide

telesaadete tootmine;

arendamine;

tootmine;

videosalvestiste

montaaž;

tootmises;

laenutus;

kasutatava
teenused

teleprogrammide

telesaadete tootmine mobiilseadmetel

televisioonimeelelahutuse

laenutus;

produtseerimine;

teatrilaval

tootmine;

teleesituste

rentimine

telestuudiote

videoekraanide

salvestatud

salvestusruumide

pakkumine;

samaaegne

jaoks;

mitmes

tele-,

kanalis;

ülekandmiseks; telesaadete vahendusel

valgustusseadmete

videofilmide

videolindil

videolaenutusteenused;

näitamiseks;

esitamine

ettevalmistamine ja

tootmine;

filmide

rentimine

infoteenused;

videofilmide, videokassettide, videogrammide

ja -filmide rentimine, laenutus;

teenused

rentimine;

valgustuse

videosalvestiste

televisiooni

produtseerimine; televisiooniprogrammide ajakavade

rent, laenutus;

laenutus;

võtteplatsidele ja

videofilmide

videokaamerate

tootmine, produtseerimine

montaaž;
üürimine,

ja laenutus;

videolintide tootmine; videolintide tootmine ettevõtetele ettevõttesisestel koolitusel

kasutamiseks; videolintide tootmine ettevõttesiseseks kasutamiseks juhatuse koolitusel;
salvestamine; videomagnetofonide

rentimine

rentimine;

haridusmaterjalide

videoteenused;

televisiooni- ja raadioprogrammide

valgustusaparaatide

ja videoplaatide

videolindile salvestamine; videolintide

ja

teleprogrammide

megafonide laenutus, rent;

tootmine,

filmi-, telestuudio- ja

talendietenduste

animatsioonifilmide

televisioonikaamerate

televisiooniprogrammide

salvestus-,

ruumide

videomagnetofonide laenutus;

salvestatud

meelelahutusotstarbeks;

salvestusstuudiote üürimine; salvestusstuudioteenused televisiooni jaoks; salvestusteenused;

laenutus;

telesaateformaatide

tootmine;

filmistuudiotele; valjuhääldisüsteemide,
videofilmide

teenused

teleprogrammide

meelelahutusprogrammide tootmine;
koostamine;

rentimine,

tootmises;

üürimine

videolintidele

eelsalvestatud

filmide

laenutus; videolintidele

laenutus; videomagnetofonide rent, laenutus; videoplaatide rent; videoplaatide tootmine, produtseerimine teenusena;

videosalvestiste

tootmine;

videosalvestite

videosalvestusstuudio

rent;

teenused;

videosalvestusteenused;

videoseadmete

rentimine; videosignaalide salvestusseadmete rent, laenutus; videote montaaž, videote toimetamine; videote tootmine, produtseerimine meelelahutuseks;

tele- ja raadioprogrammide ajakavade loomine; õppefilmide tootmine; õhufotograafia; õpetamisaruannete koostamine;
aeroobikatreeninguteenused; ajaviite-ja koolitusteenused; ajahaldusalaste õppeseminaride läbiviimine; ajakorralduse õppeseminaride

telestuudiote dekoratsioonide rent;
kinofilmide montaaž;
ärialase

läbiviimine;

erialane

korraldamine;

väljaõppe eesmärgil;

seotud

väljaõppega

arvutiriistvaraga seotud koolitus;
ümberõpe;

koolitusteenused;

demonstratsioonid

õppe

ärialaste

eesmärgil;

esitluste korraldamine hariduslikel

õppekursuste
disainialased

läbiviimine;

äriga

koolitusteenused;

seonduvad

disainialased

koolitusteenused;

haridusteenused;

ärikoolitus;

disainikursuste

eesmärkidel; esitluste korraldamine koolituse otstarbel; esitluste korraldamine

etenduskunstide õpe; festivalide korraldamine koolituse

otstarbel; festivalide korraldamine hariduslikel eesmärkidel; fitnessiklubi

teenused; fitnessitreeningu teabe pakkumine sidusportaali kaudu; füüsilise vormisoleku alane nõustamine; füüsilise vormisoleku kursused; füüsilise vormi
säilitamise

juhendamine;
hariduslike

korraldamine;

füüsilise

hariduskonverentside korraldamine;
korraldamine
hariduslike

ja läbiviimine;

arengu

füüsilise

vormi

haridusinfo

alane

nõustamine;

pakkumine;

halduse, juhtimise

kursuste

hariduskongresside korraldamine;

korraldamine;

hariduslike

hariduskonverentside

loengute

kavandamine;

hariduskursuste ja eksamite ettevalmistamine; hariduslike kursuste ja eksamite väljatöötamine; hariduslike kursuste

haridusfestivalide

organiseerimine;

kursused;

treening;

organiseerimine;

seminaride korraldamine

haridusseminaride
isikliku

vormi

mängude

korraldamine; haridusalased professionaalsed nõustamisteenused; hariduslike näituste korraldamine;
ja läbiviimine; haridusloengute kavandamine; haridusseminaride kavandamine; haridusseminaride korraldamine;

helitehnikute koolitamise

isikliku investeerimise

teenused;

kaugõppekursused;

isikliku

isikliku

ajahalduse õppekursuste pakkumine;

ohutuse

alane

isikliku arengu koolituse

pakkumine;

võimlate

pakkumine;

kutseharidus; joonistusõpe; jõusaalide,

jõusaaliteenused; joogaõpetus; joogaalased haridusteenused; juhendamine füüsilise vormisoleku alal; juhendamine majandus- ja juhtimisküsimuste alal;

juhendamine, õpetamine ringhäälingu vahendusel; juhendamine, treenimine; juhendamise ja
juhenduskursuste pakkumine; juhtimisalane õpetus; juhtimisalase koolituse nõustamisteenused;
koolitusteenused;

juhtimisalastel

seminaridel

jaotatava

kursusematerjali

koostamine;

pakkumine füüsilise treeningu alal;
juhtimisalased koolituskursused; juhtimisalased

varustuse

juhtimisalastel

loengutel

jaotatava

materjali

koostamine;

juhtimisalastel kursustel jaotatava materjali koostamine; juhtimiskonsultatsioonide koolitusteenused; juhtimiskoolitus; juhtimisoskuste loenguteenused;
juhtkonna ja personali harimise ja koolitusega seotud konsultatsiooniteenused; kehalise liikumise juhendamine; kehalise liikumise, treeningu (kehalise

vormisoleku)

alased nõustamisteenused;

kehalise

liikumise, treeningu (kehalise vormisoleku) alased koolitusteenused; kehalise tervise alane koolitus,
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õpetus;

kehalise

treeningu

teenused;

koolituskursused; koolituskursuste

mediteerimise

muusikakoolitus,

moealased

haridusteenused;

muusikalise

-haridus;

juhendamise

teenused;

pakkumine

kutsealane

seotud

ettevõtetele;

haridus- ning

nõustamine; kursuste, seminaride ja

haridusteenused; magnetsalvestusega videolintide
mediteerimiskursused;

mediteerimistreening,

mustkunstnike

koolitus; müügikoolituse haridusteenused;

muusikaõpe;

näitekunsti

haridusteenused;

kursuste läbiviimine;

õpetamine;

haridusteenused;

koolituse

korraldamine;

noortele; korvpalliõpe; kunsti ja käsitööga

maalimisalased

mediteerimisharjutuste

koolituse

pakkumine;

pakkumine

muusikaõpetus;

õppeteenused;

muusikaõpetus
seotud

näitlemiskoolitusega

laenutamine

modelliks

olemine

muusika hindamise

kaugõppekursuste

kaudu;

haridusteenused;

näituste

väljaõppe eesmärgil; noorte ja täiskasvanute jaoks õppe- ning koolituskursuste korraldamine; nõustamisteenused seoses hariduse ja
fitnessitreeningu juhendamine; õpetajakoolitusteenused; õpetamine; õpikodade korraldamine; õpetus-, haridusteenused;

õhuakrobaatika

koolitusega;
õpetuse

koolituse

kitarriõpe;

pakutavad haridusteenused; maaliõpe;

näitekunstiakadeemia

muusikaõppeteenused;
korraldamine

klaveri õpetus;

organiseerimine; koolituskursuste

koolitusteenused;

modelleerimise

kunstnikele;
õpetus;

lastele

juhendamine;

keeleõppeks;

19

kujutava kunsti õpe; kunstialased haridus-, koolitusteenused;

koolitusteenused;
töötubade
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koolituse

ja

õppematerjalide

pakkumine;

rentimine;

korraldamine

õpikodade

näituste

õppeotstarbeliste

läbiviimine

ja

korraldamine;

(koolitus);

õppematerjalide
või

õppematerjalide

-seadmete

väljatöötamine;
rentimine;

õppematerjalide

õppeprogrammide

laenutus;

korraldamine;

õppeprogrammide korraldamise teenused; õpperajatiste, -vahendite pakkumine; õppeseminaride korraldamine; õppetegevuse korraldamine; õppevahendite
laenutus; õppetundide pakkumine veebis; personaalse arengu koolitus; personaalsete haridusfoorumite korraldamine ja läbiviimine; personaaltreenerite
teenused; personaaltreening balleti alal; personaaltreeningud; personali väljaõpe; personalikoolitus; pilateseõpe; purjetamisõpe; puhkeasutuste pakutavad
haridusteenused;
võimlemise

seotud

projektijuhtimisega

juhendamine;

koolitusteenused;

seminaridel

professionaalsetel

ravimtaimede alane koolitus;

rätsepa- või õmblemiskoolitus;

jaotatavate

ravimtaimede

kursusematerjalide

kasutamise koolitus;

rasedate

koostamine;
reisitööstusega

seotud

hariduslikud kursused; reisitööstusega seotud õppekursuste korraldamine ja läbiviimine; reklaamikoolitus; rekreatsiooni otstarbel näituste korraldamine;
haridusteenused restoraniteenuste

rekreatsioonitegevuste koolitus;
juhendamine;
seminaride

rulluisutamise

korraldamine

salenemise

õpetus;

hariduslikul

seminaride

eesmärgil;

restoranitööstuse koolitus;

pakkumise alal;
seltskondliku

õppekursused;

korraldamine

käitumise

seminaride

ja läbiviimine;

ringtreeningu õpetus; rühmatreeningute
seminaride

seminarid;

õpetus;

korraldamine

korraldamine;

ja õpikodade

seminaride

väljaõppega;

seoses

organiseerimine; sisekujunduse õpetamine; spordiga seotud haridus-ja koolitusteenused; spordialaste õppekursuste pakkumine; spordiga seotud koolitus-ja
väljaõppeteenused;

talvespordiõpe;

tantsuharidusteenused;

tantsujuhendamine;

tantsukoolid;

tantsu õpe

lastele; tantsuõpe täiskasvanutele; tantsuõppe

pakkumine; tantsutundide pakkumine; tervisealased haridusteenused; tervisealased juhenduskursused; tervise ja kehalise vormi õppe kohta teabe
pakkumine; terapeutiliste hoolduste koolitus; terapeutilise hooldusega seotud koolitus; toitumisalane koolitus (mittemeditsiiniline); toitumisõpe;
toitumisalaste

haridusteenuste

pakkumine;

toitumisjuhendamise

juhendamine

(mittemeditsiiniline); toitumisega

läbiviimine;

tseremooniameistrite,

seotud

toostimeistrite

koolitus;

toitumise

pakkumine;

õppekursuste

koolitusteenused;

toitumiskursuste

pakkumine; treenimine; treeningruumide,
haridusteenuste

treeningualaste

tundide

pakkumine;

läbiviimine;

toitumise

-rajatiste pakkumine; treeningtundide
korraldamine

ja

läbiviimine;

turundusoskuste

loengud; turismikuurortide poolt pakutavad haridusteenused; turismikursuste pakkumine; ujumisõpetus; ujumisõpetajate koolitus;
üldjuhtimiskursuste pakkumine; vaimse arengu koolitusteenused; väljaõppe sümpoosionide korraldamine; väljaõppeseminaride korraldamine; väljaõppe-ja
koolitusteenused;

väljaõppe- ja

täiendõppe

nõustamine;

koos

väljaõppekursused

kohapealse

majutusega;

koolituse

väljaõppe,

pakkumine;

väljaõppeseminaride korraldamine klientidele; väljaõppekursuste korraldamine; väljaõppekursuste, koolituskursuste pakkumine; väljapanekute, näituste,
demonstratsioonide korraldamine

pakkumine

arvutiandmebaaside

veeohutusalased

pakkumine;

hariduslikel
või

haridusteenused;

fitnessitreeningute

läbiviimine;

-vahendite

kaudu;

veebipõhised dieedikursused; veebipõhised fitnessikursused; veebipõhised toitumiskursused;

võidusõidukoolitus;
autode

aeroobikavõistlused;

jääspordirajatiste,

eesmärkidel; veealased haridusteenused; veealuste tegevuste koolitusteenused; veebipõhise haridusteabe

interneti

füüsiliste

pakkumine;

võimlemisõpetus,

ringrajasõitude
treeningute

-juhendamine;
füüsiliste

konsultatsioonid;
etenduste

jääuisutamise

jalgpallimängude

-tundide

organiseerimine;

iluuisutamisvõistluste

korraldamine;

jalgpallilaagrid;

võimlemistreeningu,

autovõidusõitude

organiseerimine;

treeningute

korraldamine;

-tunnid;

võimlemisõpetus,

autovõistluste

korraldamine;

korraldamine;

korraldamine;

jalgpalliõpetus;

jõutreening ja kehalise ettevalmistuse treening; kalandus- ja jahindusgiidi teenused; kalapüügivõistluste korraldamine ja läbiviimine; kalastusõpe;
kalastusrajatiste pakkumine; kalastusspordivõistluste korraldamine;
kergejõustikuvõistluste korraldamine;
korvpallilaagrid; korvpalliturniiride
organiseerimine;

lumelauavarustuse

spordilaagriteenused;

autovõidusõitudena;

paadivõistluste

korraldamine;

rentimine;

matkamisega

teenused

personaaltreeneri

seotud

(fitnessitreening);

meelelahutusteenused

rekreatsiooniteenused;
pesapallilaagrid;

piljardirajatiste

pakkumine;

piljardisaalide pakkumine; piljardilaudade rentimine; purjetusvõistluste korraldamine; ranna- ja piljardiklubid; rulluiskude rentimine; rulluisuetenduste
teenuste pakkumine; snuukerisaaliteenused; snuukerivahendite pakkumine; spordi-ja ajaviiteüritused; spordiga seotud teabe
pakkumine; spordiharidus; spordikohtuniku töö; spordikompleksid; spordiklubide teenused; spordilaagrid; spordilaagriteenused; spordirajatiste käitamine;

korraldamine; seltskonnaklubi

spordiürituste

korraldamine

ja juhtimine;

spordiürituste läbiviimine;

spordiürituste piletiinfo

teenused;

-võistluste

spordiürituste ja

korraldamine;

spordiürituste korraldamise alane nõustamine; spordiürituste ja spordivõistluste korraldamine; spordiüritustel aja mõõtmise teenused; spordiüritusteks
ruumide pakkumine; sumomaadlusvõistluste korraldamine;

võimlemisesinemiste

õpetamine;
võistluste

korraldamine;

suusatamisega seotud rekreatsiooniteenused; tõstetreeningu juhendamine; treeningvahendite

üherealiste rulluiskude laenutus; uisutamise

pakkumine; uisulaenutus;

võimlemisürituste

korraldamine;

ärikonverentside

korraldamine;

jääetenduste korraldamine; uisutamisega
korraldamine;

äriseminaride

vormisolekualaste

auhinnatseremooniate

korraldamine;

seotud rekreatsiooniteenused;

haridusteenuste

pakkumine;

korraldamine

võimlemise

ajaviite eesmärgil

saavutuste

tunnustamiseks;

demonstratsioonide korraldamine

väljaõppe otstarbel; e-spordivõistluste korraldamine; eneseteadlikkuse õpikodade ja seminaride läbiviimine; hangete

aastakonverentsi

korraldamine;

hariduse

organiseerimine;
organiseerimine;

haridusseminaride

meistrivõistluste

korraldamine;

haridusnäituste

ja

võistluste

hariduskonverentside

korraldamine;

hariduslike

korraldamine

eesmärkidega etenduste korraldamine;
organiseerimine; haridussümpoosionid; haridusvõistluste korraldamine;

korraldamine

kiiruisutamise

aastakonverentside

korraldamine;

ja läbiviimine;

meistrivõistluste

interneti

võistluste

ja

kaudu

võistluste

korraldamine

ja

hariduslike

ja
või

meelelahutuslike

harivate näituste korraldamine;

võistluste

iluuisutamise

korraldamine; jahtlaevavõistluste korraldamine; jalgpallivõistluste

läbiviimine;

kokandus võistluste

korraldamise

kokkutulekute korraldamine ja läbiviimine; kollokviumide korraldamise, läbiviimise ja organiseerimisega seotud konsulteerimis-

nõustamise

teenused;

ning teavitamisteenused;

ja organiseerimisega seotud konsulteerimis- ning teavitamisteenused; konkursside korraldamine internetis;
ja läbiviimine; konverentside korraldamise, läbiviimise ja organiseerimisega seotud konsulteerimis- ning teavitamisteenused;

läbiviimise

kongresside korraldamise,
konverentside korraldamine

konverentsiteenused;

haridusmesside

läbiviimine;

koosolekute

ja

konverentside

koolitusseminaride

korraldamine;

korraldamine;

koolituse

eesmärgil

konverentside

korraldamine;

korvpallimängude ja -demonstratsioonide korraldamine; kultuuri- või haridusnäituste korraldamine; kultuuriliste eesmärkidega kongresside korraldamine;
kultuuritegevuste konverentside korraldamine; kunstigaleriide pakutavad kultuuri-,

haridus- ja meelelahutusteenused; kunstinäitused; kunsti võistluste

korraldamine; loengute korraldamine ja läbiviimine; maadlusvõistluste korraldamine; maleturniiride korraldamine; mängude korraldamine ja läbiviimine;
mängude

teenused;

organiseerimise

kokkutulekute

korraldamine;

meelelahutuse

läbiviimine; meelelahutuslike

võistluste

õpikodade ja

seminaride

turistidele;

korraldamine

organiseerimisega
korraldamine;

kunsti

hindamiseks;

konverentside

korraldamine;

sukeldusdemonstratsioonide

korraldamine;

eesmärgil näituste korraldamine;

korraldamine;

läbiviimine;

meelelahutuslike

meelelahutuslike näituste

meelelahutusteemalised

sümpoosionid;

ja -vahendite pakkumine (esitlused, näitused); muuseumi väljapanekud, -näitused;

korraldamine,

õppe

korraldamine;

eesmärgil

rulluisutamisvõistluste

teavitamisteenused;

läbiviimine;

näituste

reklaamiseminaride

korraldamine;

videofilmide

korraldamine;

korraldamine;
seminaride

õppekonverentside korraldamine;
rekreatsioonialaste

korraldamine;

kokkutulekute

sporditurniiride

õppekursuste
korraldamine;
korraldamine;

ja organiseerimine; sümpoosionide korraldamise, läbiviimise ja
tantsuvõistluste korraldamine;
tantsuvõistluste
organiseerimine; viktoriinide

sümpoosionide korraldamine,

konsulteerimis- ning

seotud

viktoriinide

meelelahutuskonverentside

meelelahutuslike mustkunstietenduste

otstarbel; näituseteenused meelelahutuse otstarbel; näituste, demonstratsioonide korraldamine kultuurilistel eesmärkidel;

reklaami

rekreatsioonikonverentside

korraldamine;

meelelahutustegevusseminaride korraldamine; moesõude korraldamine meelelahutuslikul eesmärgil;

seotud võistluste korraldamine; muuseumiruumide

näituseteenused hariduslikul

korraldamine

näituste

korraldamine;

meelelahutuslikul

organiseerimine;

meelelahutusteemaliste konverentside korraldamine;

mootorsõidukitega

eesmärgil

meelelahutuslike koosviibimiste

läbiviimine

helitaustade

esitamine;

viktoriinide,

mängude

ja

võistluste

korraldamine;

võidusõiduvõistluste, võiduajamiste korraldamine; võistluste ja auhindamiste korraldamine; haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine; võistluste
korraldamine hariduslikel
meelelahutuslikel

eesmärkidel; võistluste korraldamine ja läbiviimine; võistluste korraldamine kultuurilistel eesmärkidel; võistluste korraldamine

eesmärkidel;

võistluste

korraldamine,

organiseerimine;

haridus- või

meelelahutusvõistluste

organiseerimine

ja

läbiviimine;
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hokimatšide

ajaviitetegevus

kujul;

ajaviiteteenused

vanuritele; ajaviiteinformatsiooni
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pakkumine; ajaviite eesmärgil pidude korraldamine;

ajaviide

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

tasu

ruumide

kunstiline

filmide

ja telesaadete pakkumine

maksulise

televisiooni

allalaadimatute kujutiste

kaudu;

animeeritud muusikalise meelelahutuse teenused; ansamblite, bändide elavesinemiste

piltide pakkumine veebis;

artistide

artistide tellimine üritustele

pakutavad meelelahutusteenused;

elektroonilised

(mänedžeriteenused);

arvuti

andmebaasist

mänguteenused; arvuti- ja videomängustrateegiate teave veebis; arvuti- ja videomänguteenused;

mängudeks vajalike arvutiseadmete kohta teabe pakkumine interneti kaudu; arvutipõhise süsteemi kaudu mängude pakkumine;
sidevõrkude

pakkumine

audio- ja visuaalmeediaga

kaudu;

läbiviimine; cosplay-meelelahutusürituste korraldamine;

interneti

audio- ja

visuaalmeedia

seotud veebiteabe

interneti

digimuusika pakkumine

kaudu;

digitaalse

diskoriteenused

allalaaditav) pakkumine internetist; diskoriteenused;

muusika

pakkumine mp3-veebilehtedel
diskoteekides

pidudel ja üritustel;

pakutavad

diskoteenused; dokumentaalfilmide tootmine; dokumentaalprogrammide ettevalmistamine kinode jaoks; dokumentaalprogrammide

meelelahutusteenused;
ettevalmistamine

(v.a

muusika

digitaalse

või

arvutimängude ja

pakkumine; audiomeelelahutusteenused; audiovisuaalsed esitlused;
ja organiseerimine; autorallide, -sõitude ja võidusõiduürituste korraldamine; ballide, tantsupidude korraldamine ja

autasustamistseremooniate läbiviimine

internetis;

jaoks

ansamblite elavesitused, otseesitused; ansamblite elavesitused teenusena; ansamblite elavettekannete esitlemine; artistide

pakkumine;

juhendamine;

kaudu pakutavad

allalaadimatute

kaudu;

allalaadimatute

vahendite

ja

telekanalite

eest

pakkumine veebis;

ringhäälingule; DVD-filmide laenutus;

džässmuusika meelelahutusteenused;

eelsalvestatud meelelahutuse

näitamine; elava muusika

kontserdid; elavesituses meelelahutus; elavesituste tootmine; elavetenduste korraldamine; elavetenduste tootmine; elavettekandena meelelahutusürituste
elavettekandes

läbiviimine;

elavettekandes

demonstratsioonid

meelelahutusürituste

produtseerimine;

ja

vaatemängude pakkumine;

ansamblite

kontserdid;

elektroonilise

mängu varustuse rentimine;
videoinfo

kujul;

elektroonilise

elavettekannete

elavmuusikaetteastete
teenused

raamatukogu

telekava

varustamiseks

teabega

ürituste

elavmuusika

produtseerimine;

interneti

teave arhiivide

(sh

elektroonilise

kaudu;

kohta) tekstide, audio- ja/või

elektroonilised

globaalse arvutivõrgu kaudu;

pakkumine;

meelelahutusega

elavettekandes teatriüritustele

elektronmänguteenuste pakkumine

mänguteenused

meelelahutuse

elavettekandes

elavettekannete

organiseerimine ja esitamine;

korraldamine;

elektroonilise

elektroonilised

teenused;

elavettekandes

komöödiaetendused;
meelelahutusetendused;

elavettekandes tantsuesitused; elavettekandes tantsuetendused;

subtiitrite tootmine; elavettekandes
elavmuusika

elavettekandes

läbiviimine;

elavettekandes tantsudemonstratsioonid;

esituses;

elavettekandes

meelelahutusotstarbel;

korraldamine

mänguteenused,

sh

arvutimängude pakkumine veebis või globaalse arvutivõrgu kaudu; eriürituste planeerimine; eriürituste planeerimisega seotud konsulteerimine; esinemised
elavettekandena;

esitluste

korraldamine

meelelahutuslikel

etenduste korraldamine

(impressaarioteenused);
korraldamine;

etenduste

korraldamine;

etendustele

planeerimine;

etendustele ja muudele meelelahutuslikele

etlemiste,

piletiinfo

soolokontsertide

ilulugemiste,

festivalide korraldamine;
filmide

korraldamine;

etenduste

teenused;

reserveerimise

piletite

filmide

etendustele

korraldamine;

meelelahutuslikele

levitamine;

üritustele

etenduste

esitamine;

reserveerimise

piletite

piletiinfo teenused;

etenduste

etendustele piletite reserveerimise teenused;

fänniklubiteenused

fänniklubiteenused;

korraldamine
otseülekannete

etenduste,

(meelelahutus); fännklubid;
ja

filmi subtiitrite valmistamine; filmialaste autasustamistseremooniate läbiviimine

ajaviite eesmärgil;

filmide

muudele

ja

soolokontsertide

etenduste

korraldamine;

etenduste esitamine;

produtseerimine;

üritustele piletite reserveerimise korraldamine;

fänniklubide

esitamine;

esitus;

planeerimine;

etenduste

elavesituses;

etenduste lavastamine,

teenused; etlemiste, ilulugemiste,

festivalide korraldamine

esitamine;

etendused

eesmärkidel;

ja esitlemine;

filmide

näitamine;

filmide

pakkumine,

v.a

allalaaditavate;

filmide

üürimine, laenutus;

filmide (v.a allalaaditavate) pakkumine nõudevideo edastusteenuste vahendusel; filmide, vaatemängude, etenduste, muusika või haridusliku koolituse jaoks
ruumide

filmifestivalide

pakkumine;

filmiteemalise
ekskursioonide

läbiviimine;

filmiinfo

läbiviimine;

fonosalvestiste

lõbustuspargi teenused;
giidiga

pakkumine;

laenutus;

filmikavaga seotud infoteenused;

korraldamine

koopaekskursioonide

filmimeelelahutus;

fotoreporteriteenused; galade korraldamine;
hariduslikul

eesmärgil;

globaalse

vaatamisväärsuste juurde; hariduslike

televisiooni

vahendusel

arvutivõrgu
haridus

elektronmänguteenused; gospelkoorilaul elavesitusena; grammofoniplaatide laenutus; grammofonisalvestiste laenutus;
giidiekskursioonide korraldamine kultuuriliste

filmistuudioteenused;

galaõhtute organiseerimine;

hariduslike

ja juhendamine;

otsesaadete produtseerimine;

haridusliku

eesmärgiga

pidustuste korraldamine; hariduslikud audiovisuaalsed esitlused; haridusürituste korraldamine ja läbiviimine; heli ja pildi tootmine, fotograafia;

heli- ja

fotograafia; helilinditootmisteenused; helisalvestiste laenutus; helisalvestiste üürimine,
üürimine, rentimine, laenutus; hotellide poolt pakutavad meelelahutusteenused; hotellides meelelahutus- ja ajaviiterajatiste

pildisalvestiste laenutamine; heli,
laenutus; helitehnikaseadmete

video

giidiga

pakutavad

etendused

pakkumine;

hüpnotiseerija

läbiviimine;

iludusvõistluste

interaktiivne

on-line-meelelahutus;

ja

multimeedia tootmine,

iludusvõistluste

(meelelahutus);

organiseerimine;

iludusvõistluste

korraldamine;

instrumentaalansamblite

ilutulestikud;

pakutav

korraldamine

muusikaline

iludusvõistluste

ja läbiviimine;

interaktiivne

meelelahutus;

meelelahutus;

interaktiivse ja digitaalse kompressiooniga televisiooniseadmete rent; interaktiivsete meelelahutusteenuste pakkumine;

interaktiivsete mitme mängijaga

arvutimängude pakkumine interneti ja elektrooniliste sidevõrkude kaudu; interaktiivsete sidusarvutimängude pakkumine;
pakutav meelelahutus; interneti kaudu pakutavad elektroonilised mänguteenused ja võistlused; interneti kaudu pakutavad elektroonilised

interneti kaudu

mänguteenused;

interneti

kaudu

istekohtade broneerimine

juhendamine;

kabareed

ja

diskoteegid; kabareeklubiteenused;

karaokeseadmete

pakkumine;

meelelahutusteenused;
kinoruumide

ja

kohtade

komöödiaetenduste

pakkumine; karaoketeenused;
teatriruumide

kino- ja

-seadmete

klubimeelelahutusteenused;
organiseerimine;

pakutavad raadiomeelelahutusteenused;

interneti

kaudu

konsultatsiooniteenused

pakutavad

klubiteenused
broneerimine

kinofilmide

pakkumine; kinod;

kinosaalide

pakkumine;

kabareeteenused;
karaokevarustuse

-seadmete

ja

esitlused;

kinofilmide

ja

kohtade

spordiüritustele;

komöödialavastuste

pakkumine; komöödiaklubiteenused;

meelelahutuse
filmide

ja

pakkumine; kinoteatrid; kinoteenused;

(diskoteegid); klubiteenused (meelelahutus või
etendustele

karaokemasinate

karaokebaariteenused;

pakkumine; kerge

võistluste

läbiviimise

ja organiseerimisega
koolide

korraldamine;

valdkonnas;

näitamine;

klounaad;

klubide

seotud

karaokeruumide

kinematograafilised

kinokavade

plaanimine;

puhkealade pakkumine;

haridus); kohaliku suunitlusega spordi- ja kultuuriürituste

broneerimine

tootmine;

komöödiaetenduste

etendustele;

broneerimise

kontserdipiletite

konsulteerimis- ning teavitamisteenused;

haridusteenused; kultuuri- ja hariduskongresside ning

üürimine;

lavastamine;

broneerimine; kontserditeenused; kontsertide broneerimine; kontsertide esitamine; kontsertide korraldamine, läbiviimine
korraldamise,

meelelahutuse

meelelahutusüritustele; istekohtade ettetellimine vaatemängudele ja teatripiletite ettetellimine; jazz-festivalide korraldamine;

kontsertide

-konverentside

korraldamine;

teenused;

kontserdipiletite
ja organiseerimine; kontsertide

lavastamine; konverentside,

organiseerimine; kultuuri- ja

näituste

ja

kunstiürituste

meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine; kultuuri- või haridusmesside korraldamine ja

organiseerimine; kultuuri- ja sporditegevus; kultuuri-,

läbiviimine; kultuurialaste õpikodade korraldamine; kultuurietenduste korraldamine; kultuurifestivalide korraldamine; kultuuriliste tegevuste pakkumine;
kultuuripidustuste korraldamine; kultuuriteemaliste esitluste korraldamine; kultuuriteenused; kultuuritegevus; kultuuritegevuse teave; kultuuritegevusi
puudutava
piletite

teabe

pakkumine; kultuuritegevuste

reserveerimise

intervjueerimine

broneerimise

meelelahutuslikel

teenindusjaamades;
pakutavad

ja

laste

laseretendused

eesmärkidel;

lauljate osalusega

laulukirjutamisteenused,

v.a

ja läbiviimine; kultuuritegevuste pakkumine;

kultuuriürituste

laste

seiklusmänguväljaku teenused;

meelelahutusteenused;

kirjutamine;

korraldamine

teenused;

reklaami

piletite

(meelelahutus);

seiklustreeningud;

meelelahutusetenduste

eesmärgil;

ettetellimine;

laseretenduste

lasteaiad

produtseerimine;

laulukontsertide

teenused;

kultuuriürituste

laste

teenused;

(haridus);

lastele

korraldamine;

kunstiteoste

kunstigaleriiteenused;

kultuuriürituste

rentimine;

mänguväljakute

kuulsuste

pakkumine

mängimisrajatiste pakkumine;

lauljate poolt pakutavad
lavadekoratsioonide

meelelahutusteenused;

üürimine,

laenutus;

lastele
laulude

lavaetenduste

korraldamine; lavaetenduste pakkumine teatri- ja kontserdimajades; lavaetenduste tootmine, produtseerimine; lavastatud kerge meelelahutus; lõbustus- ja
teemapargiteenused;

lõbustuspargi- või teemapargiteenused;

lõbustuspargietenduste lavastamine; lõbustuspargirajatiste pakkumine; lõbustuspargiteenused;

lõbustuspargiteenuste pakkumine; lõbustusparkide teenused; lõbustusparkide teenuste pakkumine; maagiaetenduste teenused; maaklubides pakutavad
meelelahutusteenused; maalide ja kalligraafiatööde rentimine; mänguasjade laenutamine; mänguautomaadisaalide pakkumine; mänguautomaatide ja
-aparaatide

rentimine;

mänguautomaatide

ja

-seadmete

rentimine,

üürimine;

mänguautomaatide

lõbustuskohad, mänguautomaatide saalid; mängude pakkumine; mängude pakkumine arvutipõhiste
ruumide pakkumine; mängusaali õnnemänguautomaatide

rentimise teenused;

saalide

süsteemide

teenuste

pakkumine;

mänguautomaatidega

kaudu; mänguetendused; mänguetendusteks

mängusaalide videomänguseadmete rentimine; mänguseadmete rentimine;

mänguteenused; mänguteenused arvutivõrgus; mänguteenused meelelahutuse eesmärgil; mänguteenused veebikeskkonnas; mänguteenuste pakkumine
arvutiterminalide või mobiiltelefoni kaudu; mängutõukerataste rentimine; mänguväljakud (meelelahutus/haridus); mänguvarustuse laenutus, rentimine;
matkamisega

seotud

meelelahutus

balletietenduste

etnofestivalidena;

ajaviiteteenused;
kujul;

meelahutuspidustuste korraldamine;
meelelahutus

meelelahutus filmikatkenditena

meelelahutus iludusvõistluste

kujul;

meelelahutajateenused;

demonstratsioonlendudena;

veebisaidi kaudu;

meelelahutus

meelelahutus;

elavettekandes

meelelahutus golfiturniiride kujul;

meelelahutus internetitelevisioonis;

meelelahutus- ja kultuuriürituste

meelelahutus,
tantsuesituste

meelelahutus-,

ajaviide,

kujul;

lõbustus;

meelelahutus

haridus- ja koolitusteenused;

korraldamine; meelelahutus jäähokimatšidena;
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meelelahutus

jalgpallimatšide kujul;

teleülekande

juhtmevaba

meelelahutus

abil;

kontsertide

meelelahutus

näol;

korvpallimängudena;

meelelahutus kostümeeritud tegelaste elavettekannete ja isiklike etteastetena; meelelahutus laseretenduste kujul; meelelahutus-, lõbustus-, ajaviitekeskused;
meelelahutus lõbustuspargi atraktsiooni kujul; meelelahutus maadlusvõistlustena; meelelahutus mänguetenduste seeriate kujul; meelelahutus mobiiltelefoni
televisiooni

meelelahutus

kaudu;

meelelahutus

orkestriesituste

meelelahutus

mängualade kujul;
muusika

moedemonstratsioonide
meelelahutus

kujul;

meelelahutus

kujul;

meelelahutus

purjetamisvõistlustena;

mustkunstietendustena; meelelahutus

meelelahutus

pesapallimatšidena;

meelelahutus

rändetendustena;

etenduste

õhtusöögiteatri

meelelahutus-,

poksivõistlustena;

puhkealade

meelelahutus

rulluisuvõistlustena;

kujul;
laste

pakkumine

salvestatud

meelelahutus-, spordi- ja kultuuriürituste piletikassateenuste pakkumine;

pakkumise teenustena; meelelahutus, spordi- ja kultuuritegevus;

meelelahutus sümfooniaorkestri esinemiste kujul; meelelahutus tantsuetenduste kujul; meelelahutus tantsuetteastete kujul; meelelahutus teatrietenduste

kujul;

meelelahutus

meelelahutus

telefoni

meelelahutus

kaudu;

videotekstisüsteemide

meelelahutus

kaudu;

teleprogrammide kujul (meelelahutusteenuste pakkumine); meelelahutus tsirkuseetenduste kujul;
meelelahutus
veini
meelelahutus
veepargi ja lõbustuskeskusena;
degusteerimise kujul;

meelelahutus

valgusetendustena;

võimlemisetenduste

meelelahutusalase

meelelahutusagentuuri teenused;

meelelahutus

kujul;

informatsiooni

võistlusradadel

ja

korraldatavate

-väljakutel

meelelahutusalase

pakkumine arvutivõrgu kaudu;

võistlustena;

on-line-informatsiooni

pakkumine

internetis olevatest arvutiandmebaasidest; meelelahutusalased broneerimisteenused; meelelahutusalased konsultatsiooniteenused; meelelahutusalased teabemeelelahutusinfo

ja nõustamisteenused;

meelelahutuse

pakkumine globaalse arvutivõrgu kaudu;

informatsiooni

meelelahutuskohtumiste

pakkumine;

korraldamine; meelelahutuse ettetellimine; meelelahutuse ja meelelahutusürituste teabe pakkumine sidusvõrgu ja interneti kaudu; meelelahutuse jaoks
kohandatud ruumide

meelelahutuse

veebis

pakkumine

meelelahutuse korraldamine

pakkumine;

telefoni

pakkumine

kaudu;

mänguturniiride kujul;

pulmapidudel;

meelelahutuse

veebis

pakkumine

pakkumine;

lairibaühenduse, raadio ja veebiteenuste kaudu; meelelahutuslike

ringhäälinguks

meelelahutuslike

ettevalmistamine;

kujuteldavate

veebis

pakkumine

netisaadete

pakkumine

kaudu;

mängusaadete kujul; meelelahutuse
meelelahutuse

spordiliigade kujul;

meelelahutusetenduste korraldamine; meelelahutusinfo

eriefektide

ürituste

meelelahutuse

korraldamine;

veebis; meelelahutuse

muusikaliste elavettekannete näol; meelelahutuseks ruumide

saadete

meelelahutuse

meelelahutuse pakkumine

pakkumise teenused

pakkumine televisiooni,

ettevalmistamine; meelelahutuslike esitluste korraldamine; meelelahutuslike
meelelahutuslike

läbiviimine;

väljasõitude

meelelahutuslike

korraldamine;

veinidegustatsioonide korraldamine ja läbiviimine; meelelahutuslikel eesmärkidel festivalide korraldamine; meelelahutuslikud audiovisuaalsed esitlused;

õnnemängu-,

meelelahutuslikud

mänguautomaaditeenused; meelelahutuslikud seltskonnaklubiteenused; meelelahutusotstarbel näituste organiseerimine ja

meelelahutusprogrammide valmistamine kino jaoks; meelelahutusrajatiste, -ruumide pakkumine; meelelahutussaalide broneerimine;
meelelahutussaated raadios ja televisioonis; meelelahutusteabe pakkumine interneti kaudu; meelelahutusteabe pakkumine elektrooniliste vahendite kaudu;

korraldamine;

meelelahutusteemaliste
meelelahutusteenused

kohtumiste
elavesituses

korraldamine
etenduste

ja läbiviimine;

tootmiseks;

meelelahutusteenused;

meelelahutusteenused

kaudu; meelelahutusteenused kasutajate kokkuviimiseks sobivate arvutimängudega;
meelelahutusteenused

videosalvestistega;

meelelahutusteenused

meelelahutusteenused

lastele;

meelelahutusteenused

maadlusklubide

veebikaamera

spordiüritustena;

meelelahutusteenused

etteastetena;

kaabeltelevisiooni

meelelahutusteenused kasutajate kokkuviimiseks sobivate
meelelahutusteenused

näol;

meelelahutusteenused

kujul;

telefoni

pakutakse

muusikaliste

etenduste

lõbustuspargi
nimelt

kaudu; meelelahutusteenused,

võistlustena

heli- ja

kontsertetenduste

videosalvestiste

heli- ja

(elavesituses); meelelahutusteenused

kujul;
kujul;

viktoriinidega;

seoses

spordiga; meelelahutusteenused sotsiaalsete meelelahutusürituste korraldamisena;

seoses

telesaadete

meelelahutusteenused

kujul;

uisutamisürituste

meelelahutusteenused

kujul;

telesaadetena; meelelahutusteenused võistlustena; meelelahutusteenused vokaalansamblite muusikaliste etteastetena; meelelahutusteenuste
meelelahutusteenuste

organiseerimine;

meelelahutusteenuste

pakkumine

korraldamine

pakkumine

spordiürituste

meelelahutusteenuste

lastele;

meelelahutusteenuste

vahendusel;

mida

ansamblite

meelelahutusteenused

telesaadetena;

kinolinastuste

kabaree

ja

demonstratsioonesinemiste ja

võistlustega; meelelahutusteenused

seoses

meelelahutusteenused

lavaetenduste

näol; meelelahutusteenused,

jagamine; meelelahutusteenused rulluisutamise
meelelahutusteenused

meelelahutusteenused

kinofilmidena;

meelelahutusteenused

interaktiivsete

televisiooni

pakkumine

meelelahutusteenuste

vaheaegadel;

kinofilmide

pakkumine

meelelahutusteenuste

vahendusel;

trükimeedia

pakkumine

meelelahutusteenuste

vahendusel;

videofilmide

pakkumine

vahendusel;
helilintide

pakkumine

kujul;

meelelahutustegevuste

ja läbiviimine; meelelahutustegevuste läbiviimine; meelelahutusürituste korraldamine ja läbiviimine; meelelahutusürituste organiseerimine;
piletiinfo; meelelahutusürituste piletite reserveerimise ja ettetellimise teenused; meelelahutusüritustele piletite hankimise teenused;

meelelahutusürituste

meelelahutusvahendite

ja

-seadmete

muuseumikuraatori teenused;
muusika

laulu

ja

muusikaetenduste

ääres

muusika- ja

korraldamine;

muusikaetenduste kunstiline

juhtimine;

pakkumine arvutivõrkude kaudu;

korraldamine;

muusikakontserdid

muusikakontsertide

korraldamine;

muusikaline

etteastete

metsiku

looduse

keskused

elavettekanded; muuseumid;

(meelelahutuseks,

muuseumide

haldamine;

muusikalised

pakutavad

raadio

muusikalise

muusikalised

meelelahutuse
muusikalised

etendused;

televisiooni

korraldamine;

lavaetendused

vahendusel;

info,

laenutus;

muusikakontserditeenused;

muusikalise

vokaalgrupi

teatri- ja kontserdimajades;

etendamine;

demonstratsioonlendude korraldamine

on-line-videomängude pakkumine;

näitemängude

ja läbiviimine;

ja

muusikaetenduste

planeerimine;

(meelelahutus);

pidude

korraldamine

nuku- kui

elavad

teatrietendused;

õhuetenduste,

õhupallide kaunistamine; on-line-muusika (v.a allalaaditava) pakkumine;
(meelelahutus); õppefilmide näitamine; õppurite rekreatsioonitegevuses osalemise

õhuetenduste korraldamine;

ööklubide teenused; ööklubiteenused

korraldamine; pachinko-mängusaalide pakkumine; peokavandamise teenused; pidude ja
läbiviimine

nii

elavettekandena;

muusikaliste

pakutavad

muusikaliste

näidendite

näitemängude

jõululavastuste

esitlemine

muusikainstrumentide

esitamine;

esitamine;

muusikaliste

meelelahutusteenused;

muusikakontserdid

vahendusel;

seotud

tootmine; muusikafestivaliteenused; muusikaga

pakutavad

kavade

lavastamine;

ettekannete

muusikaansambli

komponeerimise teenused;

muusikateemalise teabe pakkumine; muusikaürituste korraldamine; muusikavõistluste teenused; muusikute pakutavad meelelahutusteenused;

korraldamine;

muusikaliste

muusikaetenduste

muusikagrupi poolt

meelelahutus;

elavettekanded;

muusika

elavettekandena; muusikaetendused; muusikaetenduste esitlemine; muusikaetenduste juhatamine;

muusikakonkursside

meelelahutusteenused;

(meelelahutus);

mustkunstnike

ja -koolitus;

meelelahutusharidus

muusikaansamblite esinemine

kommentaaride ja artiklite

mereelukeskused

tantsuetendused;

pakutavad meelelahutusteenused;

muuseumiruumide ja -teenuste pakkumine; muusika elavettekandes esitamise teenused; muusika esitamine kontsertidel;

esitamine;

meelelahutusteenused;

meeste

rent;

puhkuseks); mootorispordi-võidusõiduraja

(meelelahutus);

pidude

erisündmuste

korraldamise

tseremooniameistri

konsultatsioonid;

pidude

teenused; pidude

planeerimine;

kavandamine

ja

piletikassateenused;

piletimüügiteenused (meelelahutus); piletite ettetellimise korraldamine etendustele ja muudele meelelahutuslikele üritustele; piletite tellimine ja kohtade
broneerimine üritustele;

pillimängijate etteastetega meelelahutusetenduste tootmine; planetaariumiteenused; popmuusika kontsertide korraldamine; portree
maalimine; publikule külastamiseks avatud aiad; publikule külastamiseks avatud koopad; publikuosalusega mängude korraldamine; puhke-, ajaviitealade

pakkumine; puhke-, ajaviitealade

üürimine, rentimine;

puhke- ja vabaajarajatiste pakkumine; puhke- ja vabaajaürituste

broneerimise teenused; puhke-, meelelahutustegevuste korraldamine

gruppidele;

piletite

reserveerimise

ja

puhke-, rekreatsioonialane teave; puhkealade pakkumine; puhkealade

pakkumine lemmikloomade mänguplatsidena; puhkealade pakkumise korraldamine;

puhkekeskuse meelelahutusteenused;

puhkelaagrid;

puhkelaagrite

lõbustuspargiteenused; puhkelaagriteenused (meelelahutus); puhkeotstarbelised õpitoad; puhkeotstarbeliste batuutmajade pakkumine; puhkeotstarbeliste
veeliumägede pakkumine; puhkepargiteenused;
-programmide

valmistamine,

puhketeave; puhkeürituste

produtseerimine; raadio- ja

organiseerimine;

telemeelelahutus;

puhkuserajatiste pakkumine; raadio- ja

raadio- ja teleprogrammide

teleetenduste

lavastamine, produtseerimine;

ja

raadio- ja

teleprogrammide valmistamine, produtseerimine; raadio- ja teleprogrammide tootmine; raadio- ja telesaadete tegemine; raadio- ja telesaatejuhi teenused;

raadio- või

teleprogrammide

teenused;

lavastamine,

produtseerimine;

raadiomeelelahutus;

raadiomeelelahutus-,

-lõbustussaated,

raadiomeelelahutus;

pakutavad meelelahutusteenused; raadioteenused täiendõppe, järelõppe pakkumuseks; rahvaliku meelelahutuse
rändmeelelahutusteenused;
rekreatsiooni-, puhkuse teave; rekreatsioonialased teabeteenused; rekreatsioonitegevuse organiseerimine;

raadiomeelelahutusteenused;

raadios

rekreatsioonitegevuste pakkumine;
meelelahutuse

rekreatsiooniturniiride

korraldamine;

rokkansamblite

eesmärgil; seikluspargiteenused; seinamaalinguteenused;

osutamine; spordiga seotud meelelahutusteenused;

esinemine

elavettekandena; rühmategevuse

korraldamine

puhke ja

spordi- ja fitnessiteenused; spordi- ja kultuuritegevus; spordi- ja puhketeenuste

spordimeelelahutus

veebisaidi

kaudu;

sporditegevusi

puudutava

teabe

pakkumine; spordiürituste

ja läbiviimine; spordiürituste, -võistluste ja -turniiride organiseerimine; spordiüritustel vaheaegadel pakutavad meelelahutusteenused; stiili ja
seotud
meelelahutusdemonstratsioonide
organiseerimine ja esitlemine; stsenaariumide kirjutamine; sünnipäevapidudele meelelahutuse

korraldamine
moega

korraldamine; suvelaagri kultuuritegevuste korraldamine; suvelaagri sporditegevuste korraldamine; täispuhutavate batuutmajade üürimine; tantsijate ja
lauljate osalusega
esitamine;

meelelahutusetenduste

tantsuesitluste

produtseerimine;

organiseerimine;

tantsuürituste korraldamine;

teatri- või

tantsuetenduste

tantsijate osalusega
esitamine;

meelelahutusetenduste

tantsuetenduste

korraldamine;

produtseerimine;

tantsu,

tantsuklubiteenused;

maskeraadikostüümide laenutus; teatrietendused (lavastused); teatrietendused,

muusika

tantsusaalide

ja draama
teenused;

muusikaesitused; teatrietenduste
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korraldamine,

tootmine

teatrietenduste kunstiline

ja esitlemine;

teatrietenduste

juhtimine;

KAUBAMÄRGILEHT

teatrietenduste

lavastamine, juhatamine;

broneerimise teenused; teatrilavade valgustusseadmete rent; teatrilavastuste korraldamine;

piletite

8/2018

reserveerimise

ja

teatripiletimüügiteenused; teatriruumide

teatrimeelelahutus;

pakkumine; teatriruumide pakkumine etenduskunstideks; teatrite mängukavade pakkumine; teatriteenused; teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete
üürimine, rentimine, laenutus; teatrivalgustite üürimine; teemapargiteenused; teemapargiteenustepakkumine; tekstide kirjastamiseks ettevalmistamine või
koostamine;

raadiomeelelahutus;

tele- ja

valmistamine,

produtseerimine;
telerite

meelelahutusteenused;

(meelelahutusatraktsioonid)

tele- ja

teleprogrammide
raadiote

ja

pakkumine;

valmistamine,

raadioprogrammide

(v.a

allalaaditavate)

telesaadete

laenutus;

tseremooniameistri,

teabe

toostimeistri,

produtseerimine;

nõudevideo

pakkumine

pakkumine;

toostiütleja

tele- ja

edastusteenuste

televisiooni- ja

teenused;

tsirkused;

lavastamine,

raadioprogrammide
teleri

vahendusel;

kaudu

pakutavad
trossteede

raadiomeelelahutus;

tsirkuseetendused;

tsirkuselavastused;

tsirkuseoskustega meelelahutaja teenused; tuulelohede laenutus; TV-talendivõistluste jaoks prooviesinemiste korraldamine; uisuetenduste esitamine;
uisutamisetenduste produtseerimine; ujumisbasseinide ja veepargikomplekside teenused; ujumisbasseinide üürimine; ülemaailmse sidevõrgu kaudu
pakutavad

elektroonilised

korraldamine

lavastuste

etenduste,

unistuste

mänguteenused;

meelelahutuse

spordiliigade

tootmine;

vaba

(avalikkuse

ettevalmistamine

jaoks; uudisteprogrammide

aja veetmise ruumide

pakkumine;

küsitluse

tulemusel

uudistesaadete

kinodele;

vabaajateenused;

moodustatav

spordiliiga)

ettevalmistamine

ruumide

vabaajategevuseks

võõrustamine;

ringhäälinguks;
ja

ürituste

vaatemängude,

vahendite

pakkumine;

vabaajaürituste pakkumine; valgusetendused meelelahutusena; välistingimustes rekreatsiooni-, puhketegevuseks rajatiste pakkumine; väljamõeldud
tegelaskujudega meelelahutusteenused; väljaõppe- ja koolitusteenused; varietee-etenduste esitamine; varieteed, revüüteatrid; varieteeteatri-,
revüüteatriteenused;

värvikuulimängu rajatiste pakkumine; värvikuulimängu välirajatiste pakkumine;

piletimüügiteenused

meelelahutuse

korraldamine;

veega

seotud puhke-

alal;

veebikeskkonnas

seotud

videomeelelahutus

meelelahutusteenused;

veebisaidi

kaudu

veeatraktsioonidega

pakutavad kunstigalerii

puhkealad;
teenused;

veebikaudsed

veebiseminaride

ja ajaviiteteenuste pakkumine; veepargiteenused; videofilmide näitamine; videofilmide, videosalvestiste laenutus;

videokassettide laenutus; videokassettide rentimine,

videomängudega

telekommunikatsiooniühenduse

kaudu;

laenutus; videolaenutus; videolintide
laenutus;

videomängukonsoolide

videote

videomeelelahutusteenused;

ja -kassettide rentimine, laenutus; videomängude rentimine;

videomängusaalide

auhindamise

teenused;

tseremooniate

videomänguseadmete

korraldamine;

laenutus;

videoteegiteenused;

virtuaalreaalsusega mängusaalide teenused; visuaalse ja muusikalise meelelahutuse korraldamine; visuaalse meelelahutuse korraldamine; võidusõiduteabe
telefoni

pakkumine

vabakutseliste
tellimine

võidusõiduradadel

teel;

vokalistide

meelelahutus;

pakutavad

ajakirjanike teenused;

üritustele

organiseerimine

reserveerimisteenused;

(ujumisbasseinid);

ülemaailmse

meelelahutusteenused;

teel; mänguautomaatide
kabaree-etenduste

sidevõrgu kaudu

korraldamine;

tootmine;

golfimänguga

seotud

(meelelahutus);

vokaalansamblite

võõrustusteenused

muusikaline

pakutav

ettevõtetele

(meelelahutus);
pakutav meelelahutus; teatrilavastused; suvelaagrid (meelelahutus ja haridus); sportlaste

saalide seadmete üürimise

tootmine;

võistluste

võõrustamisteenused

rulluisuetenduste

(mänedžeriteenused);

telefoni

pakutavad

meelelahutusteenused;

õnnemängud;
teenused;

õhuparaadide

loteriide

korraldamine;

meelelahutuslike

võistluste

organiseerimine ja läbiviimine; kontserdi- ja teatripiletite

meelelahutusteenused;

filmiõpingud;

balletietendused;

avalikud

basseinid

aedkoolid.

(210)

Taotl

nr

M201800170

(220)

Taotl

kuup

22.02.2018

(540)

Ma armastan sind nagu siiakala
(731) Taotleja:

Pärnu

Papsaare küla,
(740) Esindaja:

(511)11-2018
elusad;

Kalamajakas OÜ

Pilliroo tee 13, 80041 Pärnu linn, Pärnu maakond, EE

Raivo Koitel

Klass 29: kala, mereannid ja molluskid,

kalavõie;

kalapuljong;

kalatoidud;

külmutatud

v.a

ja

elusad; kalafilee; kalakonservid; soolakala; töödeldud kalamari; merekarbid, merevähid,
suitsutatud

kalatooted;

pudelisse

villitud

kalatooted;

kalast

valmistatud

toiduõlid

v.a

(v.a

kalamaksaõli); kalajahu inimtoiduks.
Klass 30: suši; kalakaste; kalapirukad; kalavõileivad; kalast valmistatud maitseained.
Klass 35:

jae-ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

Klass 43: toitlustusteenused; toitlustusteenindus.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800172

kuup

22.02.2018

(540)

NutiKaitse 2017
(731) Taotleja:

Vaata Maailma Sihtasutus

Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8, 11415 Tallinn,

(511)11-2018

Harju maakond,

EE

16:paber ja papp (kartong); trükised; raamatuköitematerjal; fotod; kirjatarbed ja kantseleitarbed (v.a mööbel); majapidamis-või
kantseleiliimid; kunstniku-ja joonestustarbed; värvipintslid; õppematerjalid ja näitvahendid; plastist pakkelehed, -kiled ja -kotid; trükitüübid, klišeed.
Klass

Klass

41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus.

(210)

Taotl nr

M201800173

(220)

Taotl

22.02.2018

kuup

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Kuusalu

(511) 11-2018

alevik,

Klass

sinine, kollane, roheline,
OÜ

must.

FORBASS

Pihlaka tn 2a, 74601 Kuusalu

41: konverentside

korraldamine

ja

vald, Harju maakond,

EE

läbiviimine.

(210)

Taotl

nr

M201800176

(220)

Taotl

kuup

22.02.2018

(540)

Marissa
(731) Taotleja:

Maris Saar

Juurdeveo tn

(511)11-2018

22a-3,

11313 Kesklinna

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

EE

M201800177
12.02.2007

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

linnaosa, Tallinn, Harju maakond,

Klass 35:esinevate artistide äritegevuse juhtimine.

VR2006C000877

(320)

andmed:
22.11.2006

(330)

IT

(540)

MONTORSI F. & F.
(731) Taotleja:
Piazzale

A.I.A. AGRICOLA

ITALIAN A ALIMENTARE

Apollinare Veronesi, 1, I-37036

(740) Esindaja: Olga

(511)11-2017Klass

S.P.A.

SAN MARTINO BUON ALBERGO

Treufeldt

29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; munad.

(210)

Taotl

nr

M201800178

(220)

Taotl

kuup

23.02.2018

(Verona),

IT

24
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8/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, must.

(731) Taotleja:

MBK IP UK Limited

Palladium House 1-4

(511)11-2018

Argyll Street,

W1F 7LD London, GB

Mari Must

(740) Esindaja:

Klass 38: juurdepääs andmetele, veebilehekülgedele ja portaalidele; konsultatsiooniteenused side valdkonnas; konsultatsiooniteenused

telekommunikatsiooni

valdkonnas; sideteenused;

uudisteagentuuriteenused

ringhäälinguga

(uudiste

uudisteagentuurid;

edastamine);

uudisteagentuuriteenused;

veebileviteenused;

uudisteagentuuriteenused

telekommunikatsiooniteenustega

seotud infoteenused; interaktiivsed sideteenused arvuti kaudu; interaktiivsed sideteenused;

Klass 41:

haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi- ja kultuuritegevus; uudistereporterite

seotud

telekommunikatsiooni

teavitamis- ja

jaoks;

nõustamisteenused;

ringhäälinguteenused.

teenused; ajalehtede avaldamine;

elektrooniliste

ajalehtede veebikirjastamine; ajalehtede multimeediakirjastamine; uudiseprogrammiteenused raadiole ja televisioonile.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800179

kuup

23.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(731) Taotleja:

Palladium House 1-4

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Argyll Street,

W1F 7LD London, GB

Mari Must

Klass 38: juurdepääs

telekommunikatsiooni

andmetele, veebilehekülgedele ja portaalidele; konsultatsiooniteenused side valdkonnas; konsultatsiooniteenused

valdkonnas; sideteenused;

uudisteagentuuriteenused

ringhäälinguga

must.

MBK IP UK Limited

(uudiste

edastamine);

uudisteagentuurid;

uudisteagentuuriteenused;

veebileviteenused;

uudisteagentuuriteenused

telekommunikatsiooniteenustega

seotud infoteenused; interaktiivsed sideteenused arvuti kaudu; interaktiivsed sideteenused;

Klass 41:

haridus; väljaõpe; meelelahutus;

spordi- ja kultuuritegevus; uudistereporterite

seotud

Taotl nr

M201800180

(220)

Taotl

23.02.2018

kuup

jaoks;

nõustamisteenused;

ringhäälinguteenused.

teenused; ajalehtede avaldamine;

ajalehtede veebikirjastamine; ajalehtede multimeediakirjastamine; uudiseprogrammiteenused raadiole ja televisioonile.

(210)

telekommunikatsiooni

teavitamis- ja

elektrooniliste

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

25

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane.

(731) Taotleja:

MBK IP UK Limited

Palladium House 1-4

(511)11-2018

Argyll Street,

W1F 7LD London, GB

Mari Must

(740) Esindaja:

Klass 38: juurdepääs

telekommunikatsiooni

andmetele, veebilehekülgedele ja portaalidele; konsultatsiooniteenused side valdkonnas; konsultatsiooniteenused

valdkonnas; sideteenused;

uudisteagentuuriteenused

(uudiste

uudisteagentuurid;

edastamine);

uudisteagentuuriteenused;

veebileviteenused;

uudisteagentuuriteenused

telekommunikatsiooniteenustega

seotud

telekommunikatsiooni

teavitamis- ja

jaoks;

nõustamisteenused;

ringhäälinguga seotud infoteenused; interaktiivsed sideteenused arvuti kaudu; interaktiivsed sideteenused; ringhäälinguteenused.
Klass 41:

spordi- ja kultuuritegevus; uudistereporterite

haridus; väljaõpe; meelelahutus;

teenused; ajalehtede avaldamine;

ajalehtede veebikirjastamine; ajalehtede multimeediakirjastamine; uudiseprogrammiteenused raadiole ja televisioonile.

(210)

Taotl

nr

M201800182

(220)

Taotl

kuup

23.02.2018

(540)

GATTART
(731) Taotleja:

PHARMACEUTICAL CHEMICAL COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski

(740) Esindaja: Sirje

(511)11-2018

12,

1000

Skopje,

MK

Kahu

Klass 5: farmaatsiatooted, antatsiidid.

(210)

Taotl

nr

M201800183

(220)

Taotl

kuup

26.02.2018

(540)

COURVOISIER INITIALE
(731) Taotleja:

COURVOISIER S.A.S.

2 Place du

Chateau,

(740) Esindaja: Olga

(511)11-2018

16200

Jarnac,

FR

Treufeldt

Klass 33: alkoholjoogid,

v.a

õlu; konjak.

(210)

Taotl

nr

M201800185

(220)

Taotl

kuup

26.02.2018

elektrooniliste

26
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8/2018

(540)

(731) Taotleja: Natalya

Berezina

Ogrugnaya 10-106,
(740) Esindaja:

(511)11-2018

125373 Moskva, RU

Raivo Koitel

Klass 18: nahk ja tehisnahk; loomanahad; kohvrid; kandekotid.

Klass 25: rõivad, jalatsid,

peakatted.

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused.

(210)

Taotl

nr

M201800186

(220)

Taotl

kuup

26.02.2018

(540)

Hestia Hotel Maestro
(731) Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2018
läbiviimine;

Hestia Hotel

linnaosa,

Klass 41:

Group OÜ

Paadi tn

konverentside korraldamine

Klass 43:

5,

konverentsiteenused;

hotelliteenused;

10151

Tallinn, Harju maakond,

meelelahutusteenused;

ja läbiviimine;

terviseklubiteenused

majutusteenused;

toitlustusteenused;

44: spaad, spaateenused; ilusalongid, ilusalongiteenused.

(210)

Taotl

nr

M201800187

(220)

Taotl

kuup

26.02.2018

(540)

jõusaaliteenuste

pakkumine;

seminaride

korraldamine

ja

(tervise-ja fitnessitreeningud).
restoraniteenused;

hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; kohvikuteenused; toitlustusteenindus.

Klass

EE

terviseklubi-ja

hotellitubade

reserveerimise

teenused;

baariteenused;

EESTI

(591)

KAUBAMÄRGILEHT

Värvide loetelu:

Aardla tn

(511)11-2018
reklaamide
vahendite

132-19,

Klass 35:

turundusteenused;

kollane, oranž,
OÜ

TALK

(731) Taotleja:

8/2018

50415 Tartu

27

linn,

maakond,

Tartu

reklaamtekstide

reklaamiagentuuriteenused;

turunduskampaaniad;

lilla, must, valge.

punane, roosa,

EE

publitseerimine;

digitaalse reklaami

välireklaam;

ribareklaam
ettevõtte

teenused;

(bänner);

reklaami- ja

suhtekorraldusteenused;

audio-visuaalreklaam;

ettevõtte

reklaam;

graafiliste

valmistamine; kirjutamine (reklaamtekstide); müügikampaaniad; reklaam ajakirjades, ajalehtedes ja brošüürides; reklaam elektrooniliste
interneti kaudu;

ja täpsemalt

reklaam

avalike

igasuguste

vahendusel; reklaami- ja
väljatöötamine
küljendamine

turundusteenused

ettevõttele;

kaudu; reklaam-ja turundusmaterjalide koostamine kolmandatele
reklaami- ja müügikampaaniad; reklaami- ja turundusteenused sotsiaalmeedia

sidevahendite

isikutele; reklaambrošüüride kavandamine; reklaamflaierite kavandamine;

reklaami koostamine kolmandatele

blogi vahendusel;

reklaammaterjali koostamine; reklaammaterjali paljundamine;

pooltele; reklaamibürooteenused; reklaamikampaaniate

telereklaam;

reklaamfilmide

produtseerimine;

reklaamide

teenusena.

Klass 42: animatsiooni ja eriefektide kavandamine teenusena; animatsioonidisain teenusena; arhitektuurne kujundamine; arvutipõhine graafiline
kujundus;

arvutipõhine

sisekujunduse
veebisaitide

pakendidisain;

graafiline

disain; kodulehekülgede

visiitkaartide

mängumudelite kavandamine;
projekteerimine ja

kujundamine;

firmagraafika ja -logo kujundamine;

kaubamärkide

loomine;

brošüüride

videograafika;

teenused;

veebisaitide

ja

kujundamine;

visuaalne disain; tootedisain;

kujundamine;

disainiteenused

disainikonsultatsioonid;

lauamängude

alusel;

elamute

väliskujundus; interneti

kujundamine;

näitusebokside

sisekujundus;

tellimuse

hoonete

disain; graafilised illustreerimisteenused;

mängude

kujundamine;

kujundamine;

multimeediatoodete

arendamine.

(210)

Taotl

nr

M201800188

(220)

Taotl

kuup

26.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, kollane, punane.

(731) Taotleja: Popup
Puhangu

(511)11-2018

tn

Muusik OÜ

8-68, 90509 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Lääne maakond, EE

Klass 25:

araabia

meeste

pearätikud

näoloorid; jaapanipärased lõikheinast kübarad
karusnahksed

kübarad;
-riided,

baretid; fessid; golfimütsid; higistamisvastased

peapaelad;

islamiusuliste

kaelarätikud; kalastuspeakatted; kapuutsid (rõivad); karusnahast muhvid;

koka

mütsid; kiivermütsid, suusamütsid;

alussärgid ja kombineed; alussärgid

-pesu;

(yashmagh);

(suge-gasa);
kimono alla

naiste

karusnahksed

pabermütsid; aikidoo-kimonod; aluspesu kiillapid (rõivaosad); aluspüksid; alusrõivad,

(koshimaki); alusseelikud, undrukud;

Ameerika

jalgpalli püksid;

Ameerika

jalgpalli särgid;

Ameerika jalgpalli sokid; autojuhijalatsid; balletisussid, balletikingad; golfij alatsid; golfikingad; halfastepirohust kingad või sandaalid; hokisaapad; imikute

saapad;

imikute sandaalid;

Jaapani riisiõlgedest jalatsid (waraji); jaapanipärased

puutallaga kingad ja sandaalid; jaapanipärased

sandaalid

nahksandaalid;

jaapanipärased

puukingad

(zori); jaapanipärased varbavahesandaalid (zori); jaapanipärased

(geta);

jaapanipärased

(asaura-

varbavahesandaalid

zori); jaapanipärased viltsandaalid; jaapanipäraste puukingade puidust toed; jaapanipäraste puukingade varbarihmad; jaapanipäraste puukingade puidust
põhiosad;

sandaalide

jaapanipäraste

sandaalide

pealisosad; jaapanipäraste

sandaalide

tallad;

sandaalide

jaapanipäraste

(zoride) varbarihmad; jahisaapad; jalatsid (v.a ortopeedilised jalatsid); jalatsid,

punutud

rotangpealsed;

sportimiseks; jalatsikatted,

v.a

v.a

jaapanipäraste

meditsiiniotstarbelised;

jalatsininad; jalatsipealsed; jalatsitallad; jalatsite kandid; jalatsite kontsaplekid; jalatsite libisemisvastased vahendid; jalatsite metallgarnituurid; jalatsite
sisetallad;

jalgpallisaabaste

kalastusjalatsid;

saabaste

kingade ja

nagad;

jalgpallisaapad;

kalossid; kalurisaapad;
metallist

jalgratturikingad;

kannapehmendid;

kaitseelemendid;

kingade

jalgvõrkpallijalatsid;

joogajalatsid;

käsipallijalatsid; kedrid; keeglimängukingad;
ja

saabaste

sisetallad; kingade

jooksujalatsid;

kalamehekummikud;

kergejõustikujalatsid; kinga- ja saapakeeled;

jäigastajad; kingade

kontsaplekid; kinganinad;

kingapealsed;

kingarihmad; kingatallad; kinniseta kingad; kinnitusnöörid kingade ja saabaste jaoks; kontsad; kootud imikujalatsid; kõrge kontsaga kingad; kõrged

pidavad

kohrutatud

(ashida); korvpallitossud; kummikingad; kummikud; kummisaapad (jalatsid); kummist pealisjalatsid; kummist või plastmaterjalist
tallad; kummist või plastmaterjalist kohrutatud kontsad; kummitallad jikatabi jaoks; lahtise kannaga kingad; lastejalatsid; lumelaudurite jalatsid;

lumesaapad;

madalad

mägironimisjalatsid;
metalldetailid

nahksussid;

kingad;

madalad

kinnised

mägironimissaapad;

kingad,

matkajalatsid;

jaapanipärastele puukingadele; kingatallad,
naiste

kerged

sussid;

naistesandaalid;

pediküürisandaalid; pediküürisussid; pesapallikingad;
platvormkingad;

poksisaapad;

polosaapad;

baleriinad

(jalatsid);

matkasaapad,
v.a

puukingad

naistesaapad;

pidulikud kingad;
kingsaapad;

pikad

puidust

(hiyori-geta);

mägimatkasaapad;

ortopeedilised; mootorratturisaapad;

naistekingad;

poolsaapad,

madalad

mägisaapad,

veekindlad

saapasääred;

säärised ja kedrid;

saunajalatsid

(plätud);

saunasussid;

sisesokid

puukingad

(koma-geta);

meestesandaalid;

naglid spordijalatsitele kinnitamiseks;

nöörsaapad;

valmistatud

madalad

meeste- ja naistejalatsid;

papud

(villased

imikujalatsid);

nahkkingad;

jalatsipealsed;

saapad, kalamehesaapad; plastikust tuhvlid;
jalatsid;

purjekingad;

puusandaalid; puutallaga kingad; ragbisaapad; rannajalatsid; rannakingad ja sandaalid; ratsasaapad; rullikjalatsid;
saapad;

vett

kotad

jalatsitele;

purjeriidest kingad;

saabaste

sisetallad,

jäigastajad;

saabaste

jalatsite vahetallad;

plätud;

puukingad;
pealisosa;

sõjaväe saapad,

armeesaapad; spordijalanõud; spordijalatsid; spordijalatsid (sisejalatsid); spordikingad; spordisaapad; stepptantsukingad; sussid, tuhvlid; sussitallad; suusa-

ja lumelauasaapad ning

nende osad; suusasaabastele kohandatud kotid;

tenniskingad; tööjalatsid; töösaapad;
pediküürisussid;

väikelaste

varbavahesandaalid;

jalatsid;

tossud;

väikelaste

treeningrõivad;
kingad;

takjaribadega jalatsid;

ühekordsed

väikelaste

tallad

jalatsite paranduseks; talvesaapad; tantsukingad;

sussid; vabaaj aj alatsid; vabaaj aj alatsid,

-kingad; vahetallad;

vahtkummist

saapad; väikelastejalatsid; vannitoajalatsid; varbavahega Jaapani tööjalatsid (jikatabi);

veejalatsid; veekindlad jalatsid; veekindlad kalamehesaapad;

veekindlad

saapad; veesaapad kalastamiseks; vihmakingad; vildid

(vildist saapad); vinüülist jalatsid; võimlemisriided; võimlemisriietus; võimlemisrõivad; võimlemissussid; võrkpallijalatsid; Ameerika jalgpalli šortsid;
Ameerika jalgpalli treeningsärgid; anorakid; argiriietus; äris kasutatavad vormirõivad; arstikitlid; atleetpüksid, -trikood; autojuhirõivad; avaralõikelised
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kleidid; balletikostüümid; balletiseelikud; ballikleidid;
(rõivad); bokserid (aluspüksid); boolerod;
traditsioonilised rõivad);

eest nööbitavad Hawaii

(Hiina kaelusega

kleidid);

bodid

(karuskraed);

chino-püksid;

bodid

(aluspesu);

dišdaša'd

dändiülikonnad;

(idamaade

džemprid (pulloverid); džemprid, sviitrid; džuudoriided; džuudotreeningutel kantavad

dressipluusid; džemprid, kampsunid;

rõivad; eemaldatavad kraed;

boad

püksid; bikiinid; bleiserid; blusoonid;

burnused; cheongsam'id
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särbid

särgid; ehisvööd, õlavööd,

(rõivaste juurde);

elastsed

aluspüksid; fliispulloverid; fliisrõivad,

fliisid; fliistopid (rõivad); fliisvestid; fulaarist kaelarätid; funktsionaalne pesu; gabardiinmantlid; gabardiinmantlid (rõivad); golfipüksid, golfipõlvpüksid;

golfirõivad (v.a kindad);
särgid;

higiimav

golfisärgid; golfiseelikud; haiglas

aluspesu;

hommikumantlid,

higiimavad

hommikukleidid;

sokid;

halloween'i

valged kitlid;

sukad;

-jakid;

hommikumantlid,

ilmastikukindlad rõivad; ilmastikukindlad

kantavad

higiimavad

higipaelad

ilmastikukindlad

higipaelad

ilmastikukindlad

jakid;

haori

kostüümid;

randmetele;

Hawaii

kinnituspaelad (haori-himo);

(sportlastele);

higistamisvastased

ilmastikukindlad

püksid;

sokid;

purjetamisrõivad;

särgid; iluuisutamisrõivad; imiku- ja lastekleidid; imiku- ja lastekombinesoonid; imiku- ja lastesokid; imiku- ja

lastetunked; imikupesu; imikupüksid, väikelapsepüksid (alusrõivad); imikuriided; imikute aluspesu; imikute aluspüksid; imikute plastist pudipõlled;
imikute

pudipõlled,

stiilis sokid

v.a

imikute

paberist;

(tabi); Jaapani

püksid;

traditsioonilised

imikute

imikute

riided;

imikute

rõivad;

sokid

rõivad; jaapanipärased

särgid;

imikute

ülerõivad; Jaapani magamisrüüd (nemaki); Jaapani

(tabi); jahikombinesoonid; jahimehejakid; jahimehepüksid; jahimehesärgid;

jahimehevestid; jahisaabastele kohandatud kotid; jakid; jakid spordiriietusena; jakid spordirõivastena; jakid, tuulepluusid; jakivoodrid; jalamuhvid,

v.a

jalgpalli trikoosärgid; jalgpallisärgid; jalgpallurite vormiriietuste koopiad; jalgrattapüksid; jalgratturirõivad;
jalgratturisärgid; jooga T-särgid; joogapüksid; jooksudressi pluusid; jooksukomplektid (rõivad); jooksukostüümi püksid; jooksukostüümid; jooksusärgid;
elektrilised; jalgpalli treeningsärgid;

jooksuvestid; joped; judoriided; juuksepaelad (rõivad); juuksurikeebid; juuksurikitlid; kaelapaelad
lipsud;

kaelasidemed,

-rätid,

-sallid,

lipsud

jms kaelaaksessuaarid;

kaheosalised

käesooj endid (rõivad); kaftanid;

käisteta

kampsunikomplektid;

(rõivaosad); kaelarätid; kaelasallid; kaelasidemed,

kaenlaalused

kaelasoojendajad;

käisteta

kampsunid;

kiillapid

(rõivaosad);

kaenlalapid,

higilapid;

pulloverid; käisteta spordisärgid; kalamehejakid;

kalamehejoped; kalamehekingad; kalameherõivad; kalamehesärgid; kalastusjakid; kalastusrõivad; kalastusvestid; kalurijakid; kampsunid; kamuflaažjakid;
kamuflaažkindad;

kapuutsiga

karusnahksed

torusallid

kamuflaažpüksid; kamuflaažsärgid; kamuflaažvestid; kapuutsid,

pusad; kapuutsiga

karusnahast

topid; karateriided; kargopüksid; karuskeebid;

(rõivad); kapuutsiga
karusnahast

keebid;

dressipluusid; kapuutsiga pluusid;

kuued

karusnahast

ja jakid;

rõivad;

kasukad; karusrõivad; kašmiirsallid; kašmiirvillast rõivad; kasukad, mantlid; kätised, mansetid; katoliku preestri rippuvad õlapaelad;

kauboipleedid; keebid; kehasoojendid; khakipüksid (rõivad); kiillapid (rõivaste osad); kikilipsud; kildid; kimono lühike pealisjakk (haori); kimono särbid

(obi); kimonod; kimonode kinnituspaelad (datejime); kimonote alussärgid (juban);
(datemaki); kimonote vööpaelad (koshihimo); kimonovöö sõlmimispaelad (obiage);
nahast

või karusnahast

valmistatud

kinnise

kindad;

kimonote eemaldatavad kraed
kindad

kinnitusklambrid

kaelusega sviitrid;

(haneri); kimonote seotavad vööd
(rõivad); kindad, sh loomanahast,

rõivastele, traksid, suka- ja sokihoidjad; kitlid, kittelkleidid;

kolmeosalised ülikonnad

kleidid; kleidikraed; kodukitlid; kodumantlid; koduriided, kodurõivad; kokteilikleidid;
(naiste aluspesu); kombinesoon aluspesuna; kombinesoonid;

kindad

autojuhtimiseks;

(rõivad); kolmveerandpüksid;

kombinesoonid, türbid (rõivad); kombinesoonid, üheosalised

kombineed

ülikonnad; konduktiivsete

sõrmeotstega kindad, mida saab kasutada puuteekraaniga elektrooniliste pihuseadmete kasutamisel; koolivormid; koorikeebid; kootud aluspesu; kootud
kootud kindad (sõrmikud); kootud rõivad; kootud särgid; kõrbesaapad; Korea pealisjakid, mida kantakse põhirõivaste peal (magoja); Korea

jakid;

rahvarõivaste

kaelusega

Korea traditsioonilised naiste vestid

pealmised põhirõivad (jeogori);

särgid; kõrge kaelusega

Korea ülekuued

(jeogori);

(durumagi); kõrge kaelusega polod; kõrge

topid; korsetid (alusrõivad); korsettpüksid; kõrvakatted (rõivad); kõrvaklapid (rõivad);

sviitrid; kõrge kaelusega

kostüümid; kostüümid rollimängude mängimiseks; kottpüksid; kraed (rõivad); kraega särgid; kraekaitsmed; kravatid, kaelasidemed; krinoliinseelikud;
kudumid

(rõivad); kudumtopid; kummiülikonnad; kummiülikonnad, kalipsod; kummiülikonnad, kalipsod purjelauasurfiks; kummiülikonnad, kalipsod
kunstkarusnahast

veesuusatajatele ja allveesukeldujatele; kummiülikonnakindad;
labaosata

labakindad, käpikud;
laste

ujumisrõivad;

sokid; laborikitlid;

ülerõivad;

lahtise

lastekombinesoonid;

lasteriided;

keebid;

kunstnahast

lambanahast

kaelusega särgid;

lavakunstis

lasterõivad;

kunstnahast

kleidid;

lambanahksed

jakid;

kasutatavad

joped;

rõivad;

kunstnahast

rõivad;

laste

vööd;

mängukostüümid;

lendurijoped;

laste

lenduriülikonnad;

libisemiskindlad sokid; liibuvad kombinesoonpüksid; liibuvad šortsid; liibuvad treeningukostüümid; liimuvad rinnahoidjad; linased rõivad; lipsud; livreed;
loorid (rõivad); lühikese sääreosaga tunked; lühikesed alusseelikud; lühikesed dressipüksid; lühikesed fliispüksid; lühikesed golfipüksid; lühikesed
jalgratturipüksid; lühikesed käisteta jakid; lühikesed kombinesoonid (rõivad); lühikesed laiad naisteöösärgid; lühikesed poksipüksid; lühikesed püksid;
lühikesed

püksid, šortsid;

lühikesevarrukalised

lühikesed

T-särgid;

pükskostüümid;

lühikeste

lühikesed

käistega särgid;

lühikesed

ragbipüksid;

lühikeste

lühikesed

rasedapüksid;
lühikeste

varrukatega särgid;

tennisepüksid;

lühikesed

võimlemispüksid;

varrukatega spordisärgid; lumelauajakid; lumelauakindad;

lumelauakostüümid; lumelauapüksid; lumelaudurite käpikud; lumeülikonnad; maadlusmängudel kantavad rõivad; madalad sokid; magamisel kasutatavad
silmakatted; magamisriided; magamisrõivad; magamissokid; mähkimisriided; maniskid, särgi rinnaesised; mantlid; supelmantlid; maskeraadikostüümid;
meditsiiniõdede vormirõivad; meeste
meeste

kodujakid;
puhvis

meeste

meeste liibuvad

põlvpüksid;

meesterõivad;

aluspesu;

meeste

meestesokid;

meeste

ujumispüksid,

aluspesu;

toetav

ja naiste jakid, ülerõivad, püksid, vestid;

lühikesed

traksid;

meeste

vormiriided;

meremeeste

meeste

miniseelikud;

ujumiskostüümid;

missarüüd;

mootorratturikindad;

mootorratturirõivad,

jalakaitsmed (rõivad);

nahast kleidid; nahast ülikonnad; nahkadest valmistatud kleidid;

nahkrõivad; nahkvestid;
naiste pikad alussärgid;

nahkvööd

naiste

muhvid

naiste

aluspesu;

aluspüksid;

naiste

negližeed; nelinurksed

pearätikud;

niiskust

naiste

öösärgid;

meeste

ülikonnad;

mootorratturi
mütsisirmid

(rõivad);

meeste

ja

alusrõivad;

imavad

naiste

naiste

ujumisrõivad;

õlapaeltega ujumispüksid (mankin’id);
meestemantlid;

nahkrõivad;

meesteriided;

mootorratturijakid;

(peakate); nabapluusid;

nahkjakid, nahktagid; nahkjoped; nahkpüksid;

naiste puhvis aluspüksid; naiste särkpüksid; naiste supelkostüümid;

naistesärgid, lühikesed kodujakid;

ja

meeste

monokiinid;

jalgratturirõivad; mootorratturiülikonnad;

(rõivad);

meeste

spordipüksid; meeste-, naiste-ja lasterõivad;

alussärgid; naistekleidid;

nahkrihmad

naiste

nahast

(rõivad);

pidulikud kleidid;

naistekostüümid; naistemantlid; naistepesu; naisterõivad;

spordipüksid; niiskust

imavad

spordisärgid; niiskust imavad

spordirinnahoidjad; nina ja suud katvad kaelasallid; nööbitavad kampsunid; nöörlipsud; õhtukleidid; õhtukostüümid; õhtumantlid; õhukesed pealisrõivad;
õlajakid; õlapaeltega särgid; õlapaelteta rinnahoidjad; õlapaelteta topid; õlarätid, õlasallid (rõivad); õlarihmad rõivaste juurde; õlgadelt plastriidega kaetud
avarad

õliriided

jakid;

(rõivad); ööjakid; ööriided; öösärgid; paberist peakatted (rõivad); paberpõlled; paberriided, -rõivad; päevasärgid, ülikonnasärgid;

päevituskostüümid; paksemad
pareo'd,

seotav

vihmakindlad

mantlid,

kaherealised

vihmamantlid;

paksud jakid, joped; paksud mantlid; paksud

villased

kampsunid;

kangas seeliku või kleidina kandmiseks; parkad; peakatted (loorid); pealispüksid; pealissärgid; peapesukeebid; pearätid; pearätikud (lõua alt

kinniseotavad); pearätikud, -sallid; peleriinid; peomütsid (rõivad); peotantsukingad; pesapallivormiriided (rõivad); pesusametist püksid; pesusametist
särgid; pidulikud õhtukostüümid; pidulikud õhtuülikonnad; pidulikud riided; pidulikud rõivad; pidžaamad; pidžaamad (ainult trikooriidest);
pidžaamapüksid;

pihikpõlled; pihikrinnahoidjad;

pihikseelikud; pihikud (naistepesu);

pihtkuued;

pikad aluspüksid; pikad jakid; pikad naiste- või

lastemantlid; pikad püksid; pikad ülekuued; pikad võimlemistrikood; pikeesärgid; pikk aluspesu; pikkade käistega särgid; pikkade varrukatega alussärgid;
pikkade varrukatega pulloverid; pintsakud; piraadipüksid; pitsilised, kroogitud rinnaesised

plisseeseelikud pidulikele

kimonotele

(žabood);

plastpõlled; plastroonid (ascot-kaelasidemed);

(hakama); pluusid; pluusjakid; plüüsrõivad; põetajakleidid; põetajakombinesoonid; põetajapüksid; poiste

šortsid

(aluspesu); poiste ülerõivad; poisterõivad; polaarfliisist jakid; põlled; põlled (rõivad); polosärgid; polosviitrid; polsterdatud spordipüksid; polsterdatud
spordisärgid; polsterdatud spordišortsid; põlvesoojendid (rõivad); põlvikud; pontšod; poolkindad; poolpalitud, -mantlid; preestrirüüd; pruudisukapaelad;
pruutkleidid, laulatuskleidid; pruutneitsi rõivad; pruutneitsikleidid; pudilapid, pudipõlled,

(obiage-shin);

püksid; püksikud; püksitripid;

puuvillased mantlid; ragbisärgid;
rannariided;
rasedasärgid;
kintspüksid;

rannarõivad;
rasedate
ratsariided

rahavööd

rannasallid,

rõivad;

pükskostüümid;

(rõivad);

-rätid;

rasedusvööd

püksmähkmed

v.a

paberist; puhvjoped; puhvpadjad kimonovöö sõlmede jaoks

(rõivad); püksseelikud; pulloverid, kampsunid;

pulmakleidid;

pusad;

rahvariided

raseda

(rõivad);

(rõivad); ramjeesärgid; randmesoojendajad; randmesoojendajad (rõivad); rannamantlid;
aluspesu; raseda kleidid; raseda magamisrõivad; rasedakleidid; rasedapüksid; rasedaretuusid;
rätid

(rõivad); ratsakindad;

(v.a ratsakiivrid); ratsutamisjakid; ratsutamispüksid;

ratsakostüümid

ratturikindad; retuusid;

(v.a ratsakiivrid); ratsapüksid; ratsapükstelaadsed

retuuside

kiillapid (rõivaosad); rihmad,

vööd

(rõivaste

juurde); riided kendo harrastamiseks; riided rõivaste kaitsmiseks; riideesemetena kasutatavad paberist kübarad; riidest pudipõlled; riidest pudipõlled
täiskasvanutele; riidest vööd; riidest vööd (rõivad); rinnahoidjad; rinnahoidjakorvidega ujumiskostüümid; rinnahoidjate paelad (rõivaste osad); rinnatasku
ilurätid

(rõivad); rinnataskurätid; ristimiskleidid; ristimisrüüd; rõivad pruutneitsitele;

rullkaelusega särgid; rullkraed, kõrged

kaelused

(rõivad);

ruudulise

rõivad võitluskunsti harrastamiseks; rullkaelusega

mustriga kildid;

ruudulised

kampsunid, sviitrid;

sirgelõikelised jakid (puuraidurijakid); saapasäärised;

sääremähised; säärised, säärekatted; sabakuued, frakid; safarijakid; sallid, kaelasallid; sallid, rätikud; sallid, rätikud (ainult trikotaažist); särgid, päevasärgid,
särkpluusid;

särgikud, varrukateta topid;

särgipassed; sarid;

sarongid;

saunaseelikud;

seelikkostüümid;

seelikud;

siidlipsud; siidrätikud, siidsallid; siidrõivad; silmakatted; sinelid, pikad mantlid; sipupüksid; sirge lõikega kleidid;

seemisjakid;
sirmid

seemisnahast jakid;

(rõivad); smokingivööd;
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smokingud,
rõivad;
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õhtukuued; sokid; sokihoidjad; sokksussid; soojapidavad sokid; soojendusjakid; soojenduspüksid; soojendustopid; soojusisolatsiooniga

lühikesed

šortsid,
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šotipärased ruudulised

püksid;

püksid;

spordijakid;

spordikohtuniku

vormirõivad;

spordipluusid

ja spordipõlvpüksid;

spordipüksid; spordiretuusid; spordiriided; spordiriietus; spordirinnahoidjad; spordirõivad; spordirõivad (v.a golfikindad); spordisärgid; spordisärgikud;

spordisokid; spordisukad; stringid, tangad; suka-, põlve- või püksipaelad; sukad; sukahoidjad; sukahoidjad (korsetid); sukakannad;
sukapöidade kiillapid (rõivaosad);
surfamise

sukkade

suusaülikonnad

kummiülikonnad; surfiriided; suusajakid; suusakindad; suusamaskid; suusapüksid; suusarõivad; suusatunked; suusaülikonnad;

võistlusteks;

suvekleidid;

sviitrid;

sukakaubad;

kiillapid (rõivaosad); sukkpüksid; sukktrikood; sulevestid; sulgjoped; supelkostüümid (trikookaubad, trikotaaž);
kinnised

sviitrid,

kampsunid;

T-särgid;

taekwondo-riided;

täispikkuses

kimonod

(nagagi);

talvekindad;

talvemantlid; talvepüksid; tankin' id (särgikust ja bikiinipükstest koosnevad rannariided); tantsukostüümid; tantsuriided; taskud

talvekombinesoonid;

rõivastele; taskurätikud; teatrikostüümid; tehisnahast rõivad; teksad, teksapüksid; teksamantlid; teksarõivad; teksased; teksasjakid; tennise higipaelad;
tennisekleidid; tennisepulloverid; tenniserõivad; tennisesärgid; tenniseseelikud; tennisesokid; tepitud vestid; termopesu; toetavad vööd, kere alaosa toetavad
korsetid; tolmumantlid; toogad; töökitlid; töökombinesoonid; tööriietus; töörõivad, -türbid, -tunked; tööülikonnad, kombinesoonid, töökitlid; topid (rõivad);
nailonist

treeningkostüümid,

spordikostüümid;

treeningpluusid;

treeningpüksid,

dressipüksid; triatlonirõivad; triiksärgid; trikood;

trikoode

kiillapid

(rõivaosad); trikookaubad, trikotaaž; trikoopolosärgid; trikoosärgid; trükitud T-särgid; tualettmantlid, penjuaarid; tüdrukute rõivad; tüdrukute ülerõivad;
tunked; tuulejakid;
meestepintsak; ühes
supelkostüümid;

tuulekindlad
tükis

dressid; tuulekindlad püksid; tuulekindlad rõivad; tuulekindlad vestid; tuunikad; ühekordne aluspesu; üherealine
mängukombinesoonid; uisukostüümid; ujumiskostüümid; ujumispüksid, supelpüksid; ujumisrõivad/supelrõivad; ujumistrikood,

ujumistrikoode kiillapid (rõivaosad); ujumistrikoode pealisrõivad; ülekuued,

ülikonnasärgid; ümber kaela

seotavad topid,

põlvpüksid; vabaajarõivad; vabaajajakid;

pluusid;

mantlid, palitud;

ülerõivad;

ümberpööratavad jakid; V-kaelusega sviitrid; väärismetallist

vabaajakostüümid;

vabaajapüksid;

vabaajarõivastus; vabaajasärgid;

ülikonnad

ja kostüümid;
vaba

otstega kaelasidemed;

vahekohtuniku vormirõivad;

aja

vahetatavad

kraed, lahtkraed; väikelaste ja mudilaste jalgevahetrukkidega bodisärgid; väikelaste püksid; väikelaste riided; valged kokarõivad; valgust peegeldavad
jakid; valmisrõivad; valmisrõivad, -riided;
varrukateta

jakid, vestid;

varrukateta

valmisvoodrid

kampsunid;

(rõivaosad); varrukatega jakid; varrukatega pudipõlled,

varrukateta

vateeritud

särgid;

joped (rõivad);

veekindlad mootorratturiülikonnad; veekindlad pealisrõivad; veekindlad püksid; veekindlad

kummiülikonnad;

veesuusatajate

veekindlad

v.a

jakid;

paberist;

veekindlad

varrukateta

joped;

jakid, tabardid;

veekindlad

keebid;

rõivad; veekindlad sokid; veekindlad ülerõivad; veespordi

türbid; velvetist särgid; vestid; vestid (välisrõivad); vihmamantlid, veekindlad jakid; vihmamantlid,

vihmakeebid;

vihmapontšod; vihmapüksid; vihmarõivad; vihmarõivastus; vihmaülikonnad; viigipüksid, ülikonnapüksid; villased džemprid; villased kapuutsi ja
pööridega mantlid; villased rõivad; villased sokid; villased sukkpüksid; võimlemistrikood; võitluskunstide harrastamise rõivad; võitluskunstide
rihmad

vormiriided; võitlusspordiriided; vööd,
vormiv

pesu;

kokamütsid;

kunstkarusnahast mütsid;

kootud

laste

mütsid;

peakatted;

(rõivad); võrkpallikampsunid;

kõrvu

katvad

peapaelad

võrkvestid

spordivõistkondade eristamiseks; vormirõivad, vormiriided;

(rõivad); kübarad-juukseehted;

madalapõhjalised õlgkübarad;

kübarad, mütsid; kübararaamistikud,

-karkassid;

mantiljad; meditsiiniõe pabermütsid; mitrad, piiskopimütsid; moepeakatted;

mütsinokad (mütsi osad); nahast peakatted; naiste peakatted; näovarjud, sirmid, mütsinokad; nokaga mütsid (nokkmütsid, sonid, vormimütsid); nokaga
peakatted; nokamütsid, spordimütsid; nokkmütsid; nokkmütsid jalgratturitele; öömütsid; päikesemütsid; päikesesirmid; päikesesirmid (peakatted); pea

higipaelad;

peapaelad

(rõivad);

pesapallimütsid;

pigimütsid; pilotkad; põimikmütsid;

rannamütsid;

seotavad

suured

rätikmütsid,

tanud;

silindrid

(peakatted); sirmiga mütsid; sonimütsid; soojapidavad peakatted; spordimütsid; spordipeakatted (v.a kiivrid); supelmütsid; suusamütsid; suvemütsid;
torusallid; turbanid; tuttmütsid; ujumismütsid; väikesed kübarad;

veepallimütsid; vihmamütsid;

väikesed

mütsid, murumütsid;

väikesed

ümmargused

naistemütsid; vannimütsid;

villased baretid; villased mütsid; villased Šoti mütsid; viltkübarad.

(210)

Taotl

nr

M201800192

(220)

Taotl

kuup

28.02.2018

(540)

(731)

Taotleja:

Hearts Fine

Jewellery OÜ

Uus tn7-10, 10111 Kesklinna linnaosa, Tallinn, EE

(511) 11-2018

Klass

35: juveelide ja ehete jae-ja hulgimüügiteenused.

(210)

Taotl

nr

M201800195

(220)

Taotl

kuup

28.02.2018

(540)

TREPLA
(731) Taotleja:

IP Solutions OÜ

Künka tn 5,

(511)11-2018
v.a

11614 Nõmme linnaosa, Tallinn, EE

Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid, metallimaagid; metallehitusmaterjalid; teisaldatavad metallehitised; lihtmetallist trossid ja traadid,

elektrilised; väikesed metallkaubad; metallist

ladustus- või

transpordikonteinerid; metallist trepid, trepi komponendid ja trepipiirded; metallist piirded;

seifid.

Klass 19:
monumendid,

v.a

ehitusmaterjalid,

metallist; piirded,

v.a

v.a

metallist; jäigad ehitustorud,

v.a

metallist; asfalt, pigi ja bituumen;

metallist; trepid, trepi komponendid ja trepipiirded,

v.a

metallist.

teisaldatavad ehitised,

v.a

metallist;
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(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800196

kuup

28.02.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

M-18-291

8/2018

andmed:

21.02.2018

(320)

KAUBAMÄRGILEHT

LV

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

Republikas
(740) Esindaja:

(511)11-2018

tumehall, hall, helehall, valge.

CITADELE BANKA, AS
laukums

2A,

LV-1010

Riga,

LV

Elle Mellik

Klass 36:

kindlustus;

finantstehingud;

rahalised

finantsteenused

tehingud; kinnisvaratehingud;

ja pangandusteenused,

sealhulgas

arvelduskonto avamise ja hooldamise teenused, deposiidi võtmise haldamine ja muude tagasimakstavate vahendite haldamine, krediteerimisteenused, sh
finantseerimine

äritegevuse finantseerimine, tarbimislaenud, liisingu
väljavõtmine
teiste

läbi makseterminalide

maksevahendite

makseteenused,

(POS-terminalid) ning
hooldamise

väljastamise ja

finantstehingute

tegemine

sularaha

teenused,

ja faktooring, makseteenused,

deponeerimine ja väljavõtmine

valuutavahetusteenused,

teistega valuutavahetusega

või

sh rahaülekanded

läbi

ja sularahatehingud,

sularahaautomaatide

väärtpaberite väljastamise ja hooldamisega

finantsvahenditega

või

investeerimiskullaga,

sh

sh sularaha

maksekaartide

(ATM-id),

seotud

ja

sularahata

rahaturuinstrumentidega,

finantsfutuuridega ja optsioonidega, valuutavahetus- ja intressimäärainstrumentidega ning vabalt kaubeldavate väärtpaberitega, fidutsiaarteenused,
investeerimisteenuste ja investeerimisteenustega seotud abiteenuste pakkumine, finantskapitali ülekanded, finantskapitali pakkumine, investeerimisportfelli
haldamine, väärtpaberite väljastamine ja järelevalve, tagatisteenused, käendusteenused,
kohustuse

olla

vastutav

võlausaldaja

ees

seoses

kolmandale

isikule

antud

sh

võlaga,

tagatiste ja

muude siduvate kohustuste

väärisesemete

hoiustamine,

seifide

andmine,

rentimine,

mis toob kaasa

finantsteenuste

konsultatsioonid klientidele, kliendi võlakohustustega seotud info pakkumine, raha elektrooniline emiteerimine, elektroonilised finantsteenused, sh arvete

tasumine,

tasaarveldused

ülemaailmse

arvutivõrgu

teel

ja

telefoni

ja

faksi

teel

arveldusteenused,

kindlus tusmaaklerlus.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800199

kuup

01.03.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline.

(731) Taotleja: Tycoon OÜ
Kesklinna

(511)11-2018

linnaosa,

Tornimäe tn

7-137,

10145

Tallinn, Harju maakond,

Klass 36:kinnisvarateenused.

Klass

37: ehitamine,

ehitus; kinnisvara arenduse teenused (ehitus).

(210)

Taotl nr

M201800201

(220)

Taotl

01.03.2018

kuup

EE

krediidiinfoteenused,

fondihaldusteenused,

EESTI
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8/2018

31

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

Nõmme

(511)11-2018

valge, kuldne, pruun.
OÜ

EESTI LIHAMEISTER

(731) Taotleja:

linnaosa,

Vanemuise tn

42-7,

Tallinn, Harju maakond,

10911

EE

Klass 29:galbi (grillitud lihast toit); hakkliha (tükeldatud liha); knellid (lihatooted); konserveeritud kuumtöödeldud liha; konserveeritud

liha; konservitud liha; kuivatatud liha; külmkuivatatud liha; külmutatud liha; külmutatud lihatooted; küpsetatud
aseained; liha- ja vorstitoodete konservid;

pirukatäidised;
kuivatatud

lihast valmistatud

liharibad

kokkukeedetud

liha

toidupastad; lihatarrendid; lihatooted;

(rousong); pakendatud liha; peamiselt

(tsukudani-liha);

töödeldud

liha;

töödeldud

liha

liharoad; kuumtöödeldud liha; liha

lihalõigud; lihamäärded; lihapallid; lihapasteedid; lihapõhised suupisted; lihast

lihakonservid; lihaburgerid;

lihatooted

sisaldavad

lihatooted;

burgeritena; lihaželatiin;

külmutatud

toidud;

valmistoidud ainult või

lüofiliseeritud liha; õhukesed

peamiselt

lihast koosnevad

peamiselt lihast;

valmistoidud

niidijämedused

valmisroad;

lihast;

sojakastmes

valmistoidud lihast

(põhikomponent liha); värske liha; viilutatud liha; vinnutatud liha.

(210)

Taotl nr

M201800202

(220)

Taotl

02.03.2018

kuup

(540)

ROSMARIIN
(731) Taotleja: OÜ
Karja

tn

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Maxime

7, 90502 Haapsalu linn,

Lääne

maakond,

Klass 43: toitlustusteenused, toitlustusteenindus, kohvikuteenused, restoraniteenused, baariteenused, vinoteegiteenused, sh veinialane info

ja konsultatsioon; degusteerimised (toitude/jookide pakkumine) ning
pakkumine);

EE

Villu Pavelts

toitude

ning jookide

valmistamine teenusena;

kõigi

teemakohased

konsultatsiooni- ja

(210)

Taotl

nr

M201800203

(220)

Taotl

kuup

02.03.2018

(540)

ARMURÜÜBE
(731) Taotleja:

Sheila Kahr

Hargla küla,

(511)11-2018

Klass

(210)

Taotl

(220)

Taotl

Kirikumõisa tee 5-4, 68014

33:digestiivid

nõuandeteenused; veiniõhtute läbiviimine (jookide

eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni-,

Valga vald, Valga maakond,

(liköörid ja piiritusjoogid).

nr

M201800205

kuup

02.03.2018

EE

nõustamis-ja

infoteenused.
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

kollane, roheline, valge.
OÜ

Usin-TR

Tehase tn 1, 76605 Keila

(740) Esindaja:

(511)11-2018

linn, Harju maakond,

EE

Elle Mellik

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

tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; valmistoidud ainult või peamiselt lihast, liha aseainetest, kalast,
mereandidest, munast, puuviljadest, marjadest, juurviljadest või köögiviljadest.
Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis; tapiokk ja
muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused;
saago; jahu ja

jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid; jää (külmutatud vesi); valmistoidud
jahust, teraviljasaadustest, makarontoodetest,

nuudlitest või

riisist; pitsad;

hot

dog'id.

Klass 35: jae-ja hulgimüük (kolmandatele isikutele), sh interneti teel.

Klass 43: toitlustusteenused; ruumide rentimine seltskonnaürituseks.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800206

kuup

02.03.2018

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: roheline.

Taotleja: Eesti Metsataim OÜ

Kiviloo,

(511) 11-2018

86010

Klass

Metsapoole küla,

31: seemikud,

Häädemeeste

seemnest kasvatatud taimed.

vald,

Pärnu

maakond,

EE

ainult või

peamiselt

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

(220)

Taotl

8/2018

33

nr

M201800207

kuup

04.03.2018

(540)

(731) Taotleja:

LUMM Tallinn

Keemia tn

(511) 11-2018

Klass

4,

OÜ

10616 Kristiine

linnaosa, Tallinn, Harju maakond,

EE

21: lillevaasid; lillepotid.

Klass 31: lilled.
Klass

44: lilleseadete

tegemine; lilleseadeteenused; lilleseadete kujundamise teenused; lilleseadete

(210)

Taotl

nr

M201800208

(220)

Taotl

kuup

05.03.2018

kujundamine.

(540)

Traffic
(731) Taotleja:

Star

Management OÜ

Ahtri tn 12, 10151 Kesklinna linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2018

Klass 41:audiomeelelahutuse

produtseerimine;

audiomeelelahutuse

tootmine; elava meelelahutuse

tootmine; heli-ja muusikasalvestiste

tootmine; heli lõppsalvestiste tootmine; muusika tootmine; meelelahutuse tootmine helisalvestiste kujul; kontsertesinemised; muusika avalik esitamine.
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KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

II. RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE TEATED
Avaldatakse vastavalt

kaubamärgile
kahe kuu

võib vaidlustada

jooksul

arvates

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

70 lõikele 6. Rahvusvahelise

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

kaubamärgi registreerimise

registreeringu

41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi

omaniku

õiguse

apellatsioonikomisjonis

otsuse teate avaldamisest.

(111)

Rahvusvah reg

nr

0862220

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700602

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

11.07.2005
06.03.2017

kuup

(540)

KAN-THERM
(730)

Omanik: KAN SP.Z O.O.
ul.

(511)8-2002

Zdrojowa 51,
Klass

PL-16-001

6:Couplers

Bialystok-Kleosin,

of brass, bent

tubes of copper, nuts for tubes of copper, elbow

PL

tubes, T-fittings, rings, sleeves, extenders, nipples, reducing fittings

fittings

of copper,

Klass 8: Shears for cutting plastic installation tubes,

plates

and

hand-held

screws

for assembly,

presses for tube

screw

sets of

couplings (tools),

and

caps

of

metal, clamping

sleeves for

brass, shut-off valves of metal.

mandrels

(tools), carrying

cases

for

damping

tools.

Klass 9: Water meters, colorimeters, circuit breakers, sleeve compensators, thermometers and disk manometers, room thermostats.
Klass

17: Handles

and clips for fastening tubes, knuckle joints and nipples for couplers of plastic.

Klass 20: Plastic hooks for tubes, plastic shut-off valves.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

0884451

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701135

(151)

Rahvusvah reg

kuup

28.03.2006

(891)

Hilisema märkimise kuup

on

avaldatud: 2017/23

07.11.2017

(540)

PREVENTASE
(730)

Omanik: DSM IP Assets

B. V.

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL

(5 1 1)8-2002

Klass

1: Chemical and biochemicals

for

use

in the food,

feed

and beverage

industry,

not

biochemical substances for preserving foodstuffs.

Klass 5: Chemical and biochemical ingredients for
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

use as

nutritional additives for medical purposes.

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

0922594

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701031

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

24.01.2007

kuup

11.07.2017

on

avaldatud: 2017/45

included

in other classes; chemical and

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Aktsionernoe obshchestvo

105,

(511)9-2007

ul.

valge, sinine,

must.

"Kostromskoy zavod avtokomponentov"

Moskovskaya, RU-156001 Kostroma,

RU

Klass 7: Crank shafts; piston rings; pistons (parts of machines

(parts of machines

or

or

engines); pistons

for

engines; pistons

engines); filtering machines; filters for cleaning cooling air (for engines); cylinders for

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

0929497

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701070

(151)

Rahvusvah reg

kuup

26.04.2007

(891)

Hilisema märkimise

on

motors and

for

cylinders; piston fingers;

filters

engines.

avaldatud: 2017/41

31.05.2017

kuup

(540)

SOFIX
(730)

Omanik:

Bulgarian

Tri ushi Str.

(511)9-2007
brokerage;
insurance

Klass

36:

mutual funds;

brokerage;

clearing (financial);

stock

exchange-Sofia

Joint stock company

10, BG-1303 Sofia, BG
Insurance;

financial

affairs; monetary affairs;

savings banks; deposits

issuance of credit

clearing-houses

cards; capital investments,

(financial);

real

estate

affairs;

home

banking; banking;

of valuables; electronic funds transfer; issue of tokens of value;

insurance

fund

investments;

consultancy;

financial

financial

information;

consultancy;

stock

insurance

issuance

of

exchange quotations;

pawnbrokerage;
information;

credit

securities

insurance

underwriting;

financial

management;

cards; lease-purchase financing;

organization of collections; safe deposit services; credit bureaux; instalment loans; lending against security; mortgage banking; loans (financing); financial
evaluation (insurance, banking, real estate);

bail-bonding; factoring;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

financial sponsorship; financial analysis; financing services.

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

0940606

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701184

(151)

Rahvusvah reg

kuup

24.09.2007

(891)

Hilisema märkimise

on

avaldatud: 2017/43

02.11.2017

kuup

(540)

BLAGOFF
(730)

Omanik: GSH Trademarks Limited

Afroditis,

(511)9-2007

25 2nd

floor,

office

204, Nicosia,

CY

Klass 33:Alcoholic beverages (except beers).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

0988832

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701071

(151)

Rahvusvah reg

kuup

13.11.2008

on avaldatud:

2017/47

36

EESTI

(891)

Hilisema märkimise

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

26.10.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: C.F.E.B. SISLEY

3

avenue

(511)9-2007

de Friedland, F-75008 PARIS, FR

Klass 3:Soaps, perfumery,

essential

oils, cosmetics,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

hair

lotions,

registreering

dentifrices.

on

avaldatud: 2017/43

1049688

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

R201701046
11.06.2010
09.08.2017

kuup

(540)

PYRAMIDA.
(730)

Omanik:

Pyramida

Eichenstrasse

(511)9-2007

3,

Technik GmbH

06198 Salzatal OT

Schochwitz,

Klass 7: Blenders, electric, for household
machines

machines, electric; blowing

for

exhaustion

of

machines; mixers; mills (machines); mills for household
than

hand-operated;

vacuum

cleaners;

vacuum

Klass

11: Waffle

percolators

DE
electromechanical machines for food preparation; food processors,

machines

hot

vacuum

apparatus for carpet shampooing,

hand-operated;

cleaner hoses;

extractor

choppers and mincers (machines);

pepper mills other

purposes;

dishwashers;

fruit presses, electric, for household purposes.

hoods for kitchens; refrigerating containers;

cooking rings;

meat

electric; kitchen

electric; washing apparatus; washing

grinders, crushers, electric, for household

irons, electric; fans (air-conditioning); electric fans for personal

hoods;

and installations;

water

and

purposes, other than

for coffee, electric coffee roasters; coffee machines, electric;

cooking apparatus
apparatus);

dust;

cleaner bags;

washing machines; ironing machines; smoothing presses;
evaporators; ventilation

purposes;

kitchen ranges

use; ventilation

whirlpool-jet

refrigerating chambers;

(ovens); cookers;

microwave

air

ovens

(air-conditioning)

installations and apparatus;

apparatus; water heaters; hair

driers;

gas

boilers;

conditioning apparatus; cooking utensils, electric;

for

cooking; freezers; heating plates;

stoves

(heating

heating installations; heating apparatus; heating apparatus, electric; heating boilers; radiators (heating); radiators, electric; autoclaves;

deep fryers, electric; drying apparatus; drying apparatus and installations; bread toasters; refrigerators; cooling installations for water; cooling installations
for liquids; cooling appliances and installations; refrigerating appliances and installations; refrigerating cabinets; kettles, electric.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

(540)

registreering

1069198

nr

R201701185

kuup

07.02.2011
27.10.2017

on

avaldatud: 2017/42

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik:

Otkrytoe

8/2018

37

aktsionernoe obshchestvo

"Grodnenskaya tabachnaya

fabrika "Neman"

18, ul. Ordzhonikidze, 230071 Grodno, BY

(511)9-2007

34:Tobacco;

Klass

smokers'

articles; matches; cigarettes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201600699

(151)

Rahvusvah reg

kuup

25.12.2012

(891)

Hilisema märkimise

on

avaldatud: 2017/47

1146690

nr

10.08.2016

kuup

(540)

Chondroguard
(730)

Omanik:
d.

11,

aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma "Sotex"

Zakrytoe

RU-141345

(511)10-2012Klass

selskoe

Belikovo,

pos.

poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny

Moscowskaya obl.,

rayon,

RU

5:Alkaloids for medical purposes; amino acids for veterinary purposes; amino acids for medical purposes; analgesics; anaesthetics;

antibiotics; antiseptics; medicine
purposes; bromine for

cases,

pharmaceutical

portable, filled; first-aid boxes, filled; germicides; balms for
dietetic substances adapted for medical

purposes; vaccines;

purposes; melissa water for pharmaceutical purposes;

supplements; dietary supplements

for

sea

water for medicinal

for

animals; capsules

medicines;

bathing;

cachets for

mineral food

pharmaceutical

medical purposes; biocides; bracelets for medical
use;

radiological

supplements;
purposes;

contrast

nutritional

capsules

for

substances

supplements;

pharmaceutical

for medical

albumin

dietary
acids

purposes;

for pharmaceutical purposes; candy, medicated; confectionery, medicated; medicinal roots; candy for medical purposes; adhesive plaster; court plaster;

sticking plasters; gummed taffeta plasters; lotions for pharmaceutical
medicines for

veterinary

infusions; tinctures
purposes;

plasters

for medical
for

preparations for skin

medical
care;

purposes; decoctions for pharmaceutical purposes;
purposes;

purposes;

adjuvants for medical

[medicines];

nervines;

pharmaceutical
esters for

poultices;

compresses;

beverages adapted for medical

lozenges

veterinary preparations;

for

vitamin

purposes; disinfectants for hygiene purposes;
antioxidant

serums;

medicinal tea; herbal

teas

for

pills;

pharmaceutical purposes; pastilles

medicinal

for

purposes;

purposes;

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

on

avaldatud: 2016/41

1182784

27.09.2013
27.09.2013

(540)

(591)

Värvide loetelu: värviline märk.

(730)

Omanik:
555

Invoice2go,

Inc.

Bryan St., #263, 94301 Palo Alto, US

(511)10-2013Klass

9:Computer software

for

use

in invoice and cost-estimate

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700415

1190218

(151)

Rahvusvah reg

kuup

31.07.2013

(891)

Hilisema märkimise

nr

kuup

07.04.2017

preparation.
on

for

[pharmaceutical preparations];

R201701142

kuup

for

pharmaceutical

soporifics; salts for medical

articles for headache; sedatives;

purposes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

oils;

solvents for removing adhesive plasters;

veterinary purposes; enzymes

elixirs

medicinal

preparations; sterilising preparations; pharmaceutical

febrifuges; depuratives;

enzymes

purposes;

purposes; narcotics; medicinal

tissues impregnated with pharmaceutical lotions; syrups for pharmaceutical purposes;

suppositories;

purposes;

pharmaceutical

liniments; ointments for pharmaceutical

chemico-pharmaceutical preparations; dietetic foods adapted for medical

gum for medical purposes;

chewing

purposes;

purposes; medicines for human purposes; medicinal drinks; dietetic

avaldatud: 2017/45

medical

ethers

for

tranquillizers;

purposes;

tonics

ferments

pharmaceutical

for

purposes;

38

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

(540)

Omanik: Henkel AG & Co. KGaA

(730)

Henkelstr. 67, 40589

(511)10-2013Klass

Düsseldorf,

Klass 9: Dosing, especially
batteries;

DE

1:Chemicals used in industry; adhesives used in industry; unprocessed artificial resins.
for

adhesives,

well

as

as

for

means

for

old

removing

coatings

and

paints;

accumulators and

batteries, chargers

for

LEDs.

Klass

16: Adhesives for stationery and

household purposes; adhesive tapes for

stationery or

household purposes.

Klass 17: Packing, stopping and insulating materials; sealing tapes, heat insulation and sound insulation materials, acrylic and silicone sealants,
PU

foam,

adhesives for

sealing

purposes,

putties.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/16

1204171

nr

R201701072
16.01.2014
20.09.2017

(540)

Omanik: Closed Joint Stock

(730)

Revolutsii sh., 102,

(511)10-2014Klass

Company "SovPlym"

building 2,

RU-195279

St.

Petersburg,

RU

9:Solderers' helmets and protective masks for workers; workmen's protective

face-shields.

Klass 11: Fans [air-conditioning] and parts of air-conditioning installations [fans]; air-conditioning installations and apparatus; air purifying
apparatus

and

machines;

Klass

air

35: Retail

filtering

and

purifying

installations.

and wholesale services for goods applied in classes 9 and

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

on

11.

avaldatud: 2017/43

1284577
R201700416
09.10.2015
23.12.2016

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Public Joint Stock

Galernaya ul., 5,

(511)10-2015Klass
locks; defrosting

lit.

A,

for

car

RU-190000

locks; deicing

crotonic aldehyde;

hele-oranž.

Company Gazprom neft

1: Chemical products for

fluids

industrial purposes;

hall, helehall, oranž,

use

St-Petersburg,
in oil and
gas

fluids for

RU

industry; fertilizing preparations; tempering and soldering preparations; fluids for

vehicles; agar-agar; nitrogen; actinium; alkaloids; alginates

ammonium aldehyde;

aldehydes;

for the food

industry; alginates

americium; amyl acetate; ammonia [volatile alkali] for industrial

car

for

purposes;

anhydrous ammonia; ammonia; acetic anhydride; anhydrides; anti-knock substances for internal combustion engines; disincrustants; antistatic preparations,
other

than

for household

unprocessed;
gurjan]

for

acetates

purposes;

antifreeze; argon; lead arsenate; astatine; aluminium

[chemicals]; acetylene; acetone; oenological

making varnish; barium; barytes;

albumin

[animal

bentonite; berkelium; bicarbonate of soda for chemical
chemical purposes; albumenized paper;

baryta

paper;

or

bactericides

vegetable,

purposes;

raw

acetate;

[chemical preparations
material];

lime
for

animal albumen

acetate;

use

lead acetate;

in wine

making];

[raw material];

iodised

acetate

balm of

albumen;

of cellulose,

gurjun [gurjon,
malt

albumen;

potassium dioxalate; bichromate of potassium; bichromate of soda; bauxite; bromine for

diazo paper;

blueprint

paper;

test paper,

chemical; litmus

paper;

self-toning

paper

[photography];

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

nitrate

sensitized

paper;

8/2018

39

photometric paper; borax; agglutinants

paper;

for

concrete;

preparations; polish removing substances; preparations for the separation of

preparations; limestone hardening substances; tanning substances; adhesives for industrial

concrete-aeration

substances;

leather-dressing

Chemicals;

foodstuffs; starch-liquifying Chemicals [ungluing
Chemical

Chemicals; Chemicals
flower

agents];

for the
seed

preservatives;

for preventing

in

runs

pharmaceutical

stockings; water-softening

surface-active Chemical agents;

purposes;

manufacture of

Chemical

paints;

foundry binding

substances

for

bismuth

preserving substances; viscose; bismuth;

preserving

subnitrate

for

purposes; witherite; distilled water; seawater for industrial purposes; acidulated water for recharging accumulators; heavy water; hydrogen;

seaweeds [fertilizers]; gadolinium;

getters [chemically active substances]; protective gases for welding; solidified gases for industrial purposes;

gallate of bismuth; gallium; gambier; helium; electrophoresis gels, other than for medical
aluminium

hydrate; hydrates; hyposulfites;
glucose

for industrial purposes;

glycerine

industrial purposes;
dextrin

for

purifying preparations; preservatives

gas

substances

greases;

hormones

holmium;

[size]; detergents

for

in

use

ceramic

veterinary

or

purposes; genes of seeds for

glazings; glycol; expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]; kaolin; alumina; glycerides;
industry; glucose for industrial purposes; glucosides; gluten for the food industry; gluten for

for the food

for

the

hastening

manufacturing

of

ripening

for

fruit; peat pots

for industrial purposes;

horticulture; graphite

diastase for industrial

defoliants;

processes;

guano; humus;

titanium dioxide for industrial

dioxide;

purposes; manganese

zirconia; oil dispersants; petroleum dispersants; dispersions of plastics; dysprosium; ceramic compositions for sintering [granules and powders];

purposes;

additives, Chemical,

to

for

europium; gelatine

drilling muds; additives, Chemical, to insecticides; additives, Chemical, to fungicides; dolomite for industrial purposes; tan-wood;
photographic purposes; gelatine for industrial purposes; auxiliary fluids for use with abrasives; magnetic fluid for industrial

purposes; tree cavity fillers [forestry]; glaziers' putty; moderating materials for nuclear reactors;

earths;

rare

diatomaceous

fuller's earth for

earth;

textile industry; lime chloride; isotopes for industrial purposes; ion exchangers [Chemicals]; ytterbium; yttrium; iodine for industrial purposes;
Chemical purposes;

aluminium

iodide; alkaline iodides for industrial

calcium Carbide; Carbide; lime carbonate;
caustics

for

industrial

magnesium carbonate; carbonates;

cinematographic films, sensitized but

ammonia

alum;

purposes;

exposed;

not

cement

aluminium

alum;

pharmaceutical

[metallurgy];

lutetium

chrome

alum;

nitric acid; anthranilic

oxygen;

use

alum;

purposes;

camphor,

for

biochemical

industrial

acid; benzoic acid; boric acid for industrial

tungstic acid; gallic acid for the manufacture of ink; gallotannic acid; tannic acid; iodic acid; phenol for industrial

purposes;

kainite;

for industrial purposes;

[cassiopium]; catalysts;
quebracho

in the

iodine for

casein for the food industry; casein for industrial purposes;

purposes;

sorrel salt; californium; gum arabic for industrial purposes; tartar other than for

potassium;
catechu;

basic

agricultural production;

catalysts;
ketones;

purposes;

purposes;

tartaric acid;

citric acid for industrial

purposes; lactic acid; formic acid;

persulfuric acid; oleic acid; picric acid; pyrogallic acid; salicylic acid; sebacic acid; sulfuric acid; sulfurous acid; spirits
acid; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; phosphoric acid; hydrofluoric acid; cholic acid; chromic acid; oxalic acid; acids;

of salt; stearic acid; carbonic
benzene-based

glue

acids; fatty acids;

for industrial

mineral

cement

purposes;

other than for stationery, household

for

or

acids;

arsenious

alimentary

lecithin

lecithin for the food

[raw material];

absorbing oil;

ceramic materials in
materials

[mineral substances]; filtering
alkaline

lecithin

naphthalene; sal ammoniac; toxic

gas

or

for industrial purposes;

cement for

for

particulate form,

adhesives for

wallpaper;

birdlime; isinglass

purposes;

household purposes; stem cells other than for medical

oils for

lithium; magnesite; manganate;

pneumatic tires [tyres]; fillers for automobile bodies; oil

use as

materials

filtering media; filtering

oils for

tanning leather;

materials

blue vitriol; metalloids;

[chemical preparations];

flour for industrial purposes;

tapioca

neutralizers; neodymium;

cement

[putty]; synthetic
materials

[unprocessed plastics]; filtering

flour for industrial purposes;

arsenic; bate for dressing skins; emollients for industrial

purposes;

tiles;

household

of manufacture; oils for the preservation of food; carbolineum for the protection of plants; paper

course

[vegetable substances]; filtering

[metallic] for industrial

soap

or

adhesives for wall

stationery

preserving agents; mangrove bark for industrial purposes; tan; starch for industrial purposes;
lactose for the food industry; lactose for industrial purposes; lanthanum; dry ice [carbon dioxide];

metals; methane; methyl benzene; methyl benzol;

purposes;

glues;

other than for

gluten [glue], other than for stationery

pulp; wood pulp; grafting mastic for trees; mastic for leather;
materials for

leather

billposting;

[adhesives],

gums

beer

industry;

in the

articles;

purposes;

veterinary purposes; flocculants; collodion; compost;
Silicon; krypton; xenon; curium; lactose [raw material];
or

currying leather; oils for preparing leather

adhesives for

acid;

broken

mending

alkaline-earth metals;
flour for industrial

potato

sodium; hypochlorite of soda;

purposes;

neptunium; nitrate of uranium; nitrates; nitrous oxide; baryta; uranium oxide;

neon;

oxalates; lithia [lithium oxide]; lead oxide; antimony oxide; chromium oxide; cobalt oxide for industrial purposes; mercuric oxide; gallnuts; purification
preparations; wine finings; textile-brightening Chemicals; beer-clarifying and preserving agents; must-fining preparations; reducing agents for use in
photography;

bases

for the food

[chemical preparations]; wax-bleaching Chemicals; fat-bleaching Chemicals; pectin

pectin [photography]; perborate

of

humus

soda;

dressing; percarbonates;

top

hydrogen peroxide;

industry; pectin

for industrial purposes;

persulfates; perchlorates; foundry sand;

plastisols;

sensitized plates for offset printing; ferrotype plates [photography]; plasticizers; plastics, unprocessed; X-ray films, sensitized but not exposed; plutonium;

polonium; potash; potash water; earth for growing; praseodymium; rubber preservatives; masonry preservatives, except paints and oils; brickwork
preservatives, except paints and oils; cement preservatives, except paints and oils; preservatives for tiles, except paints and oils; bacterial preparations other
than for medical and

for

veterinary use; bacteriological preparations

biological

preparations, other than for medical

veterinary

purposes;

veterinary

or

other than for medical and

acetification; bacteriological preparations

veterinary use;

diagnostic preparations, other than for medical

vulcanising preparations;

purposes;

or

renovating preparations for phonograph records; cement-waterproofing chemicals, except paints; currying preparations for leather;
for skins; metal

currying preparations

hardening preparations; fixing

unsticking [ungluing] preparations; preparations

for

the

preventing

baths

for

[photography]; opacifiers
of lenses;

tarnishing

regulating preparations; wallpaper removing preparations; fulling preparations

for

use

preparations

in the textile

for

glass; opacifiers

preventing
scale

industry;

the

for enamel;

tarnishing

of

separating

and

glass; plant growth

removing preparations,

other than for

household purposes; flashlight preparations; galvanizing preparations; finishing preparations for use in the manufacture of Steel; sizing preparations; animal
carbon preparations;

tenderizers for industrial purposes;

meat

corrosive preparations;

cryogenic preparations; dehydrating preparations for industrial

degreasing preparations for use in manufacturing processes; degumming preparations; oil-bleaching Chemicals; bleaching preparations
[decolorants] for industrial purposes; preparations for stimulating cooking for industrial purposes; anti-incrustants; preparations of trace elements for

purposes;

for

plants; moistening [wetting] preparations
for

preparations

use

in

bleaching;

use

in

the

preparations

enzyme

textile

for

industry; moistening [wetting] preparations

for the food

industry;

beverages industry; vine disease preventing Chemicals; chemical preparations

enzyme

preparations

to prevent

for industrial

use

in

purposes;

dyeing; moistening [wetting]
filtering preparations

for the

mildew; chemical preparations for protection against wheat blight

[smut]; chemical condensation preparations; chemical preparations for smoking meat; chemical substances for analyses in laboratories, other than for
medical

or

facilitating

veterinary
the

for masonry;

purposes;

alloying

of

chemical

preparations

for scientific

purposes, other than

metals; engine-decarbonising Chemicals; fulling preparations;

coal

for medical

veterinary

or

use;

chemical

preparations

for

saving preparations; damp-proofing Chemicals, except paints,

anti-sprouting preparations for vegetables; preparations of the distillation of wood alcohol; by-products of the processing of cereals for

industrial purposes; benzene derivatives; cellulose derivatives [Chemicals]; promethium; protactinium; protein [raw material]; mordants for metals; radium
for scientific purposes; radon; solvents for varnishes;
silver

salt Solutions

rubidium;

carbon

for

black

silvering; toning
for industrial

baths

anti-frothing

[photography];

solutions for accumulators;

chemical

purposes; soot for industrial

or

reagents,

other

drilling muds;

than for medical

agricultural purposes; lamp

black

solutions for cyanotyping;
or

for

galvanizing baths;

veterinary purposes; rhenium; mercury;

industrial

purposes; samarium;

saccharin;

selenium; saltpeter; sulfur; silver nitrate; carbon disulfide; silicates; aluminium silicate; silicones; scandium; foundry molding [moulding] preparations;
acrylic resins, unprocessed; artificial resins, unprocessed; synthetic resins, unprocessed;

epoxy

resins, unprocessed; soda ash; calcined soda; caustic soda

for industrial purposes; barium
of precious metals for

compounds; fluorspar compounds; salts [fertilisers]; salts [chemical preparations]; ammoniacal salts; ammonium salts; salts
industrial purposes; salts for galvanic cells; salt for preserving, other than for foodstuffs; salts for coloring [colouring] metal; salts for

industrial purposes; iron
chrome

salts;

chromic

salts; gold salts;
salts

salts;

manufacture of phonograph

iodised

of alkaline

salts;

metals;

calcium
rock

salts; salt, raw;

salt;

mold-release

salts from

rare

preparations;

earth
fire

metals; mercury salts; toning

extinguishing compositions;

salts

[photography];

compositions

for

the

records; compositions for the manufacture of technical ceramics; compositions for repairing inner tubes of tires [tyres];

compositions for repairing tires [tyres]; acid proof chemical compositions; glutinous tree-grafting preparations; adhesive preparations for surgical
bandages; fireproofing preparations; compositions for threading; sauce for preparing tobacco; amyl alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; sal ammoniac
spirits; ethyl alcohol; alcohol;

cement for

footwear;

concrete

preservatives, except paints

and

oils;

water

glass [soluble glass]; strontium;

substrates for soil-

sumac

[fertilisers]; antimony; thallium; talc [magnesium silicate]; tannin;

of tartar for industrial purposes;

tartar

for

chemical purposes;

cream

of tartar for the food industry;

cream

for

in

free growing [agriculture]; barium sulfate; sulfates; antimony sulfide; sulfides; benzoic sulfimide; sulfonic acids;

use

tellurium; terbium; tetrachlorides; carbon tetrachloride; acetylene tetrachloride; technetium;

tanning; superphosphates
thiocarbanilide;

cream

of

titanite;

40

EESTI

biological

tissue

cultures

other than for medical

or

veterinary purposes;

sensitized cloth for

KAUBAMÄRGILEHT

photography; blueprint cloth; toluene;

8/2018

fuel for atomic

piles;

thorium; peat [fertiliser]; carbonic hydrates; carbon; activated carbon; carbon for filters; animal charcoal; animal carbon; bone charcoal; blood charcoal;
nitrogenous fertilisers; fertilizers; fish meal fertilizers; wood vinegar [pyroligneous acid]; uranium; chemical intensifiers for paper; chemical intensifiers for
rubber; vulcanisation accelerators; enzymes for the food industry; enzymes for industrial purposes; ferments for chemical purposes; milk ferments for the
food

industry;

soldering

milk

ferments

for

industrial
formic

fluxes; brazing fluxes;
sensitized

photosensitive plates;
preparations for

use

purposes; milk

aldehyde

photographic

for

plates;

ferments

chemical

for

chemical

purposes;

sensitized

purposes; fermium; ferrocyanides; fixing solutions [photography];

phosphatides;

films, unexposed;

phosphates

photographic

in photography; photographic emulsions; francium; fluorine; chemicals for

use

[fertilisers]; phosphorus;

developers;

photographic

photographic
sensitizers;

paper;

chemical

in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides

parasiticides; glass-frosting chemicals; leather-renovating chemicals; glass-staining chemicals; enamel-staining chemicals; oil-separating chemicals;
water-purifying chemicals; oil-purifying chemicals; welding chemicals; condensation-preventing chemicals; stain-preventing chemicals for use on fabrics;

and

anti-tarnishing
of

enamel;

herbicides,

chemicals for

radiator

windows; leather-waterproofing chemicals; textile-waterproofing chemicals; chemicals, except pigments,

flushing chemicals; leather-impregnating

insecticides

and

parasiticides;

agricultural

chemicals; textile-impregnating chemicals;

chemicals,

except

fungicides,

herbicides,

horticultural

insecticides

and

for the manufacture

chemicals, except fungicides,

parasiticides;

soil

conditioning

preparations; chimney cleaners, chemical; color- [colour-] brightening chemicals for industrial purposes; refrigerants; chlorine; chlorates; hydrochlorates;
aluminium chloride; magnesium chloride; chlorides; palladium chloride; chromates; flowers of sulfur for chemical purposes; caesium; cellulose; cerium;
cyanides [prussiates];

calcium

cyanamide [fertilizer]; cymene; loam; slag [fertilisers];

size for

finishing

and

priming; alkalies;

caustic

alkali;

radioactive

elements for scientific purposes; fissionable chemical elements; emulsifiers; erbium; ethane; methyl ether; sulfuric ether; ethyl ether; glycol ether; ethers;
esters; cellulose ethers for industrial purposes; cellulose esters for industrial purposes; size for

preparations];

fissionable

microorganisms,

material

for

nuclear

other than for medical and

energy;

veterinary

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

removing

use; sodium salts

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

for

liquids

sulfates

[chemical compounds];

registreering

use

in the textile industry; artificial sweeteners [chemical

from accumulators;
enamel and

on avaldatud:

grafting

glass-staining

2017/16

1301974

R201701186
11.02.2016

27.10.2017

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

18,

ul.

kollane,

Otkrytoe

must ja

valge.

aktsionernoe obshchestvo

Ordzhonikidze,

(511)11-2017Klass 34:Tobacco;

230771

Grodno,

smokers' articles; matches;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise kuup

(540)

Combogesic

"Grodnesnkaya tabachnaya

fabrika "Neman"

BY

cigarettes.

registreering

1302689
R201701101
12.04.2016
31.10.2017

on

avaldatud: 2017/47

wax

for

trees;

chemicals.

preparations

of

EESTI

(730)

KAUBAMÄRGILEHT
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Omanik: AFT Pharmaceuticals Limited
Level 1, 129 Hurstmere Road,

(511)11-2017Klass

Takapuna,

Auckland 0622, NZ

5:Pharmaceutical preparations; medicines for human purposes; analgesics.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

on

avaldatud: 2017/44

1306013

nr

R201700424
12.04.2016
23.12.2016

kuup

(540)

(730)

Omanik: Limited

11

Pobedy

(511)11-2017Klass

Liability Company

st., Khimki, RU-141401

3:Shoe

"Best Price"

Moscow

region,

wax; cobblers' wax; shoemakers' wax; shoe

Klass 4:

Grease for footwear.

Klass 5:

corn

RU
cream.

rings for the feet; bunion pads.

Klass 10: Orthopedic soles; arch supports for footwear.
Klass 21: Bootjacks; shoe horns; wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; brushes for footwear.
Klass

25: Non-slipping

devices for footwear.

Klass 26: Shoe laces.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise kuup

registreering

on avaldatud:

2017/16

1316975

nr

R201701137
19.07.2016
13.10.2017

(540)

(730)

Omanik:
d. 11, pos.

Zakrytoe

aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma "Sotex"

Belikovo,

selskoe

poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny

rayon,

42

EESTI

RU-141345

(511)11-2017Klass

Moscowskaya obl.,

KAUBAMÄRGILEHT
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RU

5:Pharmaceutical preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise kuup

registreering

on avaldatud:

2017/45

1317124
R201701138
15.07.2016
09.11.2017

(540)

PRECISA
(730)

Omanik: DWS SRL
Via della Meccanica, 21,

(511)11-2017Klass

I-36016

Thiene

(VI),

IT

1:Resins for 3D printers.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

avaldatud: 2017/45

on

1331847
R201701139

23.05.2016
22.08.2017

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must

(730)

Omanik: Slobodianiuk Viktor

ja

vul. Zhovtneva., 2, smt.

(511)11-2017Klass

kollane.

Petrovych

Rudnytsia, Pishchanskyi

6:Aluminium wire; anchors;

nuts of metal; wire of

common

metal; wire of

anchor

plates;

metal

common

Vinnyts'ka obl. 24723,

r-n,

framework

alloys, except

fuse wire;

wire; pillars of metal for buildings; sheets and plates of metal; copper wire,
metal for

brazing

and

welding; alloys

of common

of metal for

not

metal; buildings, transportable,

building;

UA

hardware

soldering wire

insulated; rods of metal
of metal; silver

of

metal, small;

sleeves

[metal hardware];

of metal;

solder;

powder wire for welding; wire cloth; iron
for welding; rods of metal for brazing; rods of

steel

steel

wire;

buildings; brazing alloys;

nails.

Klass 7: Machine tools; die-cutting and tapping machines; threading machines; finishing machines; metal drawing machines; electric welding

apparatus; electrodes for welding machines; electric

welding apparatus;

arc

electric

arc

cutting apparatus;

labellers

[machines]; welding machines, electric;

soldering apparatus, gas-operated; metalworking machines; soldering irons, gas-operated; soldering irons, electric; soldering apparatus, electric; soldering
blow

pipes, gas-operated;

[machines]; milling

cutters

machines.

Klass 35: Market studies; demonstration of goods; commercial information and advice for
research; provision
purposes;

of

presentation

on-line

an

of

goods

for

buyers

and

communication

media,

for retail

marketplace

on

and buy conveniently the goods and to order services

on

purchase

sales

those

promotion

goods from a retail

for others;

telemarketing

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

goods

purposes;

a

and

consumers

services; organization

provision

of

an

on-line

marketplace

samples,

dissemination of

for

that allows

commercial
customers

registreering

1334327

R201701074
06.12.2016
27.09.2017

on avaldatud:

customers to

advertising matter; design

services.

kuup

[consumer advice shop]; marketing

of exhibitions

variety of goods (excluding the transport thereof), enabling

and wholesale stores; distribution of

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

of

to

or

advertising

browse,

order

the web pages and web sites, and also receive necessary information about the provided goods and

services; the bringing together, for the benefit of others, of
and

sellers

2017/45

of

conveniently view

advertising materials;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

43

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Beiersdorf AG
Unnastrasse

(511)11-2017Klass

sinine,

20253

48,

punane,

Hamburg,

valge.
DE

3: Bleaching preparations and other substances for laundry

use;

cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;

soaps;

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Klass 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
medical
wax;

or

veterinary use,

food for

babies; dietary supplements

for humans and

animals; plasters,

purposes;

materials for

dietetic food and substances adapted

dressings; material

for

stopping teeth,

for

dental

disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
Klass

10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs,

eyes

and teeth; orthopedic articles; suture

materials.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

691826

1336494

06.02.2017
andmed:

18.08.2016

(320)

avaldatud: 2017/43

on

R201700267

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

CH

(330)

(540)

(730)

Omanik: Vifor

(International)

Rechenstrasse 37,

CH-9014

AG

(Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)

St. Gallen, CH

(511)11-2017Klass 3:Bleaching preparations and

other substances for

laundry

use;

cleaning, polishing, degreasing

and abrasive

preparations;

soaps;

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Klass 5: Pharmaceutical products, medical and veterinary preparations; sanitary products for medical
medical

or

veterinary

use,

food for

babies;

food

supplements

for humans and

animals; plasters,

materials for

purposes; dietetic food and substances for

dressings;

material

for dental

fillings

and

dental impressions; disinfectants.

Klass 41: Education; training; entertainment; sporting and cultural activities.
Klass 42:
and

development
Klass

Scientific and

technological

services

as

44: Medical

as

research and

services; veterinary services; hygienic and beauty

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2016730857

(320)

registreering

1342276
R201700393

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

well

design relating thereto;

industrial

of computers and software.

03.11.2016
andmed:

22.08.2016

(330)

RU

care

on

for human

beings

or animals.

avaldatud: 2017/11

analysis

and research

services; design

44

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Obshchestvo
M.

Levshinsky

(511)11-2017Klass

valge,

punane.
"GUSTUS".

ogranichennoy otvetstvennostyu

s

of. 3, pom. IV,
per., 10,

RU-119034

RU

Moscow,

16: typewriters; printers' type; printing blocks; document laminators for office

bows; table linen of paper; drawer liners of paper, perfumed

composing sticks; electrotypes; engravings; engraving plates; galley racks [printing]; duplicators;
for office use;
ribbons;

graphic representations;
of paper for flower

covers

sheets of paper

reclaimed

or

plastic

containers of paper; money clips; paper shredders

cream

imprinters, non-electric; graining combs; lithographic

credit card

stones; hat boxes of cardboard;

pots; typewriter keys; cigar bands; typewriter ribbons; inking ribbons; inking

for foodstuff

packaging; humidity

control sheets of paper

or

plastic

for foodstuff

ribbons for

packaging;

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

apparatus and machines [office equipment]; typewriters, electric
bibs of paper;

microwave

cooking;

address

plates

for

viscose sheets for

handkerchiefs

of

for

wrapping;

sheets of

cardboard; packaging

or

for office use;

painters' easels; hand-rests

paper;

of

coasters

paper;

for

for painters;

palletization; bags

bookends; stamp stands;

mats

for beer

paper for

removing

make-up;

face towels of paper;

for

glasses;

inking sheets for document reproducing machines; inking sheets for duplicators; printers' blankets,

paper;

textile; paperweights; hand labelling appliances; printers' reglets; tissues of

inking

absorbent

cardboard; filtering materials [paper]; addressing machines; bookbinding

or

non-electric; franking machines

numbering apparatus; passport holders; plastic cling film, extensible,

addressing machines;

obliterating stamps; stamp pads; towels of

or

spools

computer printers;

cellulose for wrapping; steel letters; type [numerals and letters]; lithographs; architects' models; stuffing of paper

printing sets, portable [office requisites];

and machines; paper

mimeograph apparatus

use;

not; toilet paper; wrapping paper; filter paper; rollers for typewriters; house painters' rollers;

or

not of

table napkins of paper;

tablecloths of paper;

composing

frames

biological samples for use in microscopy [teaching materials]; histological sections for teaching purposes; steatite [tailor's chalk];
[printing]; stationery; moisteners [office requisites]; moisteners for gummed surfaces [office requisites]; bottle wrappers of cardboard or

paper; envelope sealing machines, for offices; sealing machines for offices; vignetting apparatus; apparatus for mounting photographs; figurines [statuettes]
of papier

mâché;

coffee filters; photo-engravings;

paper

numbers [type];

watercolor [watercolour]

saucers

for artists; cabinets

for stationery [office

requisites]; printing type; prints [engravings].
Klass 21: sponges;
earthenware

not

included

brush-making materials;

in other

classes;

pressure

steelwool; unworked

cookers

or

semi-worked glass (except glass

[autoclaves], non-electric;

indoor

used in

aquaria; buckets;

building); glassware, porcelain and

cookie

jars;

candle

epergnes; fruit cups; bird baths;

baby baths, portable; plungers

buckets; buckets made of

woven

fabrics; whisks,

birdcages; funnels; carpet

beaters

decanters; tea cosies; abrasive
holders;
paper

soap

paper, for flower pots;

or

glass;

candle

extinguishers;

flower

bread baskets,

mess-tins;

other than for

pot lids;

cages for household pets;

domestic;

waste

paper baskets;

beer mugs;

non-electric

mills for domestic purposes,
of

metal;

soap

cases;

cotton waste for

prevent milk boiling

abrasive

non-electric;

dispensers; toilet

smoke absorbers for

insulated containers for food;

majolica;

feeding troughs;

rat

mangers for animals;

traps; pot lids; aquarium hoods;
cans;

glass

works of art of
covers, not

of

electrically heated; glass bulbs [receptacles]; napkin rings;

coffee

lunch boxes; tea caddies;

grinders, hand-operated;

washtubs; earthenware

fused silica

[semi-worked

butter-dish covers; dish covers; cheese-dish covers;

fly traps; insect traps; mixing

boxes;

traps; cooking pot sets;

mouse

waste for

dripping pans; trays

nozzles for

not for textile use; cookie

spoons

[kitchen utensils]; basting

buttonhooks;

spoons

[cooking

watering cans; spouts;

pads

nozzles for

cleaning; cleaning tow; chopsticks; cocktail stirrers; food steamers, non-electric;

for domestic purposes; trays for domestic purposes, of paper;

for kitchen purposes;

glassware; tableware, other than knives, forks and

menu

scouring pads; drinking troughs; powdered glass

spoons;

[kitchen utensils]; deodorising apparatus for personal

use;

porcelain

ware;

fitted

watering hose;

picnic baskets,

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

electric; candelabra [candlesticks]; coasters, not of paper and other than table linen; grill supports;

stands; egg cups;

holders; toothpick

soap

hand-operated; polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric; pepper mills,
hand-operated; feather-dusters; brooms; isothermic bags; bowls [basins]; mosaics of glass, not for building;

fiberglass thread,

cleaning; wool

over;

pots; glue-pots; cruets;

holders;

ceramics for household purposes;

not

vases;

pails]; mop wringer
rings; hair for brushes;

chamber

paper

beverages; thermally

glass;

[tableware]; spatulas [kitchen utensils]; butter dishes; material for brush-making; polishing materials for making shiny, except

paper and stone; noodle machines,

scourers

polishing leather; hot pots,

portable coldboxes; watering

preparations,

including dishes; toilet

containers for

cleaning; toothpicks;

non-electric; coffeepots, non-electric;

tankards;

servers; scoops

hand-operated;

chamois leather for

cauldrons; coffee percolators,
building;

pots;

crushers for kitchen use,

washing boards;

or

coolers [ice

sponges; sponges for household purposes; toilet sponges; sponge

heat-insulated containers; heat-insulated

utensils]; pie

plants;

or

non-electric;

skewers of metal; towel rails and

cooking

glass; kitchen grinders, non-electric; cleaning instruments, hand-operated; cabarets [trays]; stew-pans;

shaving brushes;

pitchers; perfume burners;

saucepan

of porcelain

scrubbing the skin; make-up

closures for

porcelain, ceramic, earthenware

product],

blocked drains; waffle irons,

boards for the kitchen; bread boards;

glass jars [carboys];

[containers]; frying pans;

saucepans;

clearing

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

household purposes;

piggy banks;

for

for household purposes;

[hand instruments]; signboards

sponges for

dispensers; ironing boards; cutting

flasks

non-electric,

china

jars [holders];

ornaments; dishes; paper plates; vegetable dishes; saucers; mugs; candy boxes; bottles; demijohns; busts of porcelain, ceramic, earthenware

for

and vinegar; tie presses;

pepper pots;

susans; heaters for

plates

to

feeding bottles, non-

card holders; knife rests for the table; flat-iron

decoration; pottery; pots; cooking pots; painted

earthenware; crystal [glassware];

cruet sets for oil

lazy

trouser presses;

potholders;

tortilla presses, non-electric

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

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

sieves

[tableware];

[household

8/2018

cinder

utensils];

45

sifters

[household

tea

utensils];

fruit presses,

purposes;

plastic; drinking glasses; glasses [receptacles];

earthenware

for vehicle windows

glass; glass

or

of

statues

earthenware

porcelain, ceramic,

glass; figurines [statuettes]

or

wool other than for insulation;

[semi-finished product]; glass

use; vitreous silica fibers [fibres], not for textile use; plate glass [raw material]; opal glass; opaline
enamelled glass, not for building;

of

cups of paper

porcelain, ceramic,

other than for insulation

fiberglass

water;

non-electric, for household

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

purposes;
or

bottles for carbonated

strainers; pipettes [wine-tasters]; siphon

rolling pins, domestic; steel wool for cleaning; currycombs; blenders, non-electric, for household

fine electrical

glass; glass incorporating

textile

or

conductors;

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

soup

use;

insulating flasks; indoor terrariums [plant cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; cloth for washing floors; cloths for cleaning; dusting cloths [rags];

[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 attracting and killing insects; watering devices; cooking utensils, non-electric; strainers for
furniture dusters; litter boxes

household
molds

purposes; coffee filters, non-electric; flasks; hip flasks; drinking bottles for sports; cake molds [moulds]; ice cube molds [moulds]; cookery
molds

[moulds];

non-electric;

and

comb

[kitchen utensils]; deep fryers, non-electric;

[kitchen utensils]; ironing board

shaped;

covers,

animal bristles [brushware];

cases;

infusers; glass bowls;

tea

bread

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

ski

pig bristles; dishwashing brushes;

of

nail

machines; eyebrow brushes;

nest eggs,

brushes;

artificial;

garlic presses

lamp-glass

brushes; brushes for cleaning tanks and containers;

wax

tar-brushes, long

brushes; horse brushes; scrubbing brushes; basting brushes; carpet sweepers; brushes for footwear;
brushes, except parts

cups;

wringers; cocktail shakers; cosmetic spatulas; corkscrews, electric

mops; mop

boxes for

handled; toilet brushes; electric
boxes

dispensing paper towels; dustbins; window-boxes;

of glass.

Klass 29: Meat, fish, poultry and
and milk

edible oils and

products;

milk

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

game; meat extracts;

aloe

fats; ajvar [preserved peppers];

for human

prepared

vera

for

consumption; alginates

culinary purposes; anchovy;

peanuts, prepared; artichokes, preserved; albumen for culinary purposes; white of eggs; beans, preserved; soya beans, preserved, for food; bouillon; ginger

jam; ham; fatty substances for the manufacture of edible fats; toasted laver; edible birds' nests;

jellies; fruit jellies; yolk
vegetable marrow paste;

fruit-based

of eggs; coconut fat; bone oil, edible; lard; suet for food;
fish roe,

fruit; compotes; meat,

tinned

preserved; mushrooms, preserved; gelatine;

meat

eggplant paste;
shakes; black pudding

for food; clams, not live; milk

prepared; yogurt; sauerkraut; kephir [milk beverage]; isinglass

of processed

[blood sausage]; arrangements

peas,

snack food; charcuterie; raisins; caviar;

[canned (Am.)]; vegetables,

tinned

[canned (Am.)]; fish,

tinned

[canned (Am.)];

fruits, tinned [canned (Am.)]; bouillon concentrates; gherkins; buttercream; croquettes; silkworm chrysalis, for human consumption; kumys [kumyss] [milk
beverage]; spiny lobsters,

live; lecithin for culinary

not

for

butter for food; coconut oil; coconut butter;

salmon,

purposes;

not

live; onions, preserved; margarine; piccalilli; marmalade; peanut butter;

oil; linseed oil for culinary purposes; olive oil for food; palm oil for food; palm kernel
oil for food; sunflower oil for food; colza oil for food; butter; shellfish, not live; almonds, ground; animal marrow for food; mussels, not live; peanut milk
cocoa

culinary purposes;

milk of almonds for

fish meal

powdered milk;

for human

oil;

corn

sesame

culinary purposes;

consumption; vegetable

rice milk

mousses;

[milk substitute];

fish

fruit

mousses;

condensed

milk

milk; soya

potato fritters; olives, preserved; lobsters, not live; flavored nuts; candied nuts; coconut, desiccated; nuts, prepared;

culinary

liver; pickles; jams; powdered

purposes;

prepared as foodstuff; cranberry
not

salads; bacon; sardines,

live; pork; herrings,

mixtures for bread

containing

[compote]; apple purée; crayfish,

sauce

slices;

smetana

not

tofu;

sea-cucumbers,
fruit

potato chips;

Klass

chips;

30:

confectionery; ices;
vanilla
food

flavorings

sugar,

for

oils;

star

aniseed;

paper; edible paper;

based snack

cereal-based

food;
for

snack

cakes; confectionery

frozen yogurt [confectionery ices];

dish]; quiches; gluten prepared
for food; crackers; custard;

ice

bean

cream;

[confectionery]; chocolate

[confectionery];

molasses for

petit-beurre biscuits; pies;
tenderizers, for household
ravioli;

baozi

oils,

[stuffed buns];

ramen

Christmas

sweetmeats

ice for refreshment;

savory

meat

for

candy;

use

crushed

rice cakes;

and

for

snail eggs for

flour

sago;

and

consumption; yakitori.
made

preparations

from

(condiments); spices; ice;

sauces

other than essential

cakes; flavorings,

cereal

bars; high-protein

coffee

as

cereal

oils,

cereals; bread, pastry

aromatic
for

beverages;

coffee

and

for food;

preparations

noodle-based

bars; pancakes;

water for

purposes;

flavorings;

prepared meals;

cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves
thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-

substitutes; dressings

en

barley; groats

mayonnaise;
flour;

corn

cocoa

for

fruit

salad;

jellies [confectionery]; candy

fondants

[confectionery];

wheat

flour;

roasted;

corn,

pies; turmeric;

meat

flour; barley meal;

soya

chocolate-based beverages; infusions,

stuffed with

popcorn;

milled;

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

flours; flour;

nuts; nutmegs; stick

croûte; pelmeni [dumplings

purposes; oat-based

nut

for human food; corn,

macaroons

dessert

mousses

beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based beverages;

chocolate beverages with milk;

pancakes]; chocolate-coated

gravies;

in

preparations; whey; cheese; tahini [sesame seed paste];

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

muesli; mint for confectionery;

food; pâtés

sausages

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

meal; tapioca flour; potato flour;

okonomiyaki [Japanese

fat-

[dairy products];

cream

salted meats;
sausages;

cooking;

of tartar for culinary purposes; capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap [Korean rice

cream

foodstuff;

mousses;

soup

for

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

decorating

cocoa-based beverages; tea-based beverages;
oats;

food; berries, preserved;

coffee; rice; tapioca

hominy grits; semolina; oatmeal;

[semolina]; noodles;

royal jelly;

as

juice

live; milk ferments for culinary purposes; rennet; fish fillets; dates; crystallized fruits; fruit
[chickpea paste]; fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato chips; low-fat

food; vegetal preparations

for

beef dish]; pollen

hummus

other than essential

culinary purposes; flavorings,

milk;

predominating;

live; fish, preserved; salted fish; vegetable salads; fruit

not

tomato

vegetable

soups;

sausage

cake

couscous

artificial

milk

purée; liver pâté; pectin for

tomato

seeds, prepared; whipped cream;

cooking;

binding materials; binding agents for ice cream [edible ices]; sea
frosting [icing]; glucose for culinary purposes; gluten additives for culinary

sweeteners;

decorations

for

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

buns; bread rolls; edible rice

[spice];

and

cocoa

tripe;

soup;

non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for

other than essential

flavorings,

not

prepared; potato flakes;

Coffee, tea,

sunflower

live; seeds, prepared;

live; truffles, preserved; tuna,

not

in alcohol; hazelnuts,

live; crustaceans,

not

[sour cream]; vegetable juices

batter; preparations for making bouillon; preparations for making

preserved

beverages,

fish-based foodstuffs; curd; prostokvasha [soured milk]; bulgogi [Korean

eggs;

albumin

[milk substitute];

milk

pulp; meat, preserved;

not

medicinal; crushed oats; husked

soya bean paste

liquorice [confectionery];

[condiment]; pastilles

meat]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies;

powders

for

making

ice

mustard

cream;

meal; pralines; condiments;

meat

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

[Japanese noodle-based dish]; chewing gum; relish [condiment]; wheat germ for human consumption; spring rolls; palm sugar; aniseed;
consumption; golden syrup; confectionery; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; baking soda [bicarbonate of soda

linseed for human
for

cooking purposes];

sauce;

pasta sauce;

malt for human

sauces

consumption;

salt for

preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt;

[condiments]; spaghetti; seasonings; preparations

for

tabbouleh; tacos; tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary

stiffening whipped
purposes;

leaves for

use as

tea

oils;

husked

transcription

corn

flakes;

oat

business

chow-chow

auditing;

of communications

[condiment];

saffron

[seasoning]; chocolate;

malt extract for food;

essences

for foodstuffs,

to telecommunication services for

employment agency services; computerized

[office functions];

file

commercial information and advice for

consumers

[consumer

purposes;

of data in

or

arranging newspaper subscriptions

advertising purposes; shop

computer files for others; provision of
purposes;

marketing; writing ofrésumés for others; scriptwriting for advertising

invoicing;
advice

computer databases; updating of advertising material; word processing; organization

commercial

except

etheric

essences

others; advertising agency services; rental of

management; book-keeping;

layout services for advertising

purposes;

tomato

flakes; chips [cereal products]; flowers

and maintenance

advertising

glaze; soya sauce;

barley.

Klass 35: Advertising; office functions; arranging subscriptions
advertising space;

ham

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

cheeseburgers [sandwiches];
and essential

[ices];

rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches;

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

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

sherbets

cream;

presentation of goods

on

an

window

on-line

for others;

organization

dressing; design

marketplace

for

of

buyers

purposes;

news

and sellers of

goods

business

and

communication media, for retail purposes; auctioneering; retail

or

web

indexing

goods;

for commercial

organization of trade

appraisals; payroll preparation;

services;

of

clipping services; updating

of exhibitions

of fashion shows for promotional purposes;

advertising materials;

demonstration

shop]; personnel recruitment;

for commercial

data
or

or

fairs for

search

in

advertising

wholesale services for pharmaceutical, veterinary and

sanitary preparations and medical supplies; sales promotion for others; production of advertising films; office machines and equipment rental; rental of

advertising

time

on

communication media;

publicity

material rental; rental of billboards

[advertising boards];

rental of

vending machines;

rental of sales

46

EESTI

stands;

rental of photocopying

of publicity

machines; publication

texts;

radio

advertising; bill-posting;

matter; direct mail advertising; writing of publicity texts; on-line advertising
document reproduction;

databases;

administrative

functions];
scheduling

processing

of

up

of purchase orders;

web site traffic

services

8/2018

distribution of samples; dissemination of

advertising

computer network; advertising by mail order; television advertising;

compilation of information into computer databases; compilation of statistics; systemization of information into computer

preparation; drawing

tax

on a

KAUBAMÄRGILEHT

optimization;

of accounts;

statements

relocation services for

for

businesses;

[office functions]; price comparison services;

for

telemarketing services; psychological testing

public relations; modelling

advertising

tax

pay

or

sales

filing services;

per

click

the

promotion; typing; appointment

search

engine optimization

selection
reminder

for sales

of

personnel;

services

[office

promotion; appointment

advertising; secretarial services; procurement services for others

[purchasing goods and services for other businesses]; shorthand; telephone answering for unavailable subscribers; photocopying services.
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; 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;
transportable buildings; rental of drinking water dispensers; restaurant services; self-service restaurant services; food sculpting;

rental of tents; rental of
canteen

services; holiday

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

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701140

(151)

Rahvusvah reg

kuup

09.12.2016

(891)

Hilisema märkimise kuup

2017/16

on avaldatud:

1342428

04.10.2017

(540)

(730)

Eyeo GmbH

Omanik:

Lichtstraße 25, 50825 Köln, DE

(511) 11-2017 Klass 38: Provision of electronic mailbox services and online chat rooms.
KlaSS 42:
implementation and

technical

Computer programming;
use

support services

in the field of computer software;

consultancy

in the field

of selection,

of computer software; online technical support in the field of computer software; advisory services relating to software; diagnosis

of computers (computer software); updating of computer software for others; protection against computer viruses; services in connection with computer
technical support,

security;
technical

namely troubleshooting

of computer software

purposes (software); providing computer programs

obtaining

information

in

a

wide

variety

of fields

over

and

problems;

computer

software maintenance;

hardware for

data

monitoring computer systems

storage; providing

computer networks, wireless networks

and

the

search

engines

Internet; providing

for

of others for

obtaining

information in

data

the field

for
of

computer security and maintenance [software]; programming and development of computer software.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

532520

(320)

on

avaldatud: 2017/45

1343990
R201700448

12.07.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

andmed:

12.07.2016

CZ

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, must.

(730)

Omanik: EP Power

Biskupský

(511)11-2017Klass

dvůr

Europe,

a.s.

2095/8, CZ-110

00 Praha

1,

CZ

4: Electricity, electrical energy, including electricity and electrical energy generated from renewable

sources;

coal; natural gas;

none

of these products being meant to the nuclear energy industry.

Klass 9: Power installations (other than generators) for distributing electricity,
(electricity ); switches; electricity conduits;
KlaSS 35: procurement

being

meant to the nuclear energy

Klass

36: Financial

Klass 37:

and

none

of these

intermediary

products being

gas and

meant to the nuclear energy

activities in the field of

a

trade with

energy

fluids; switchboxes (electricity); distribution boxes

industry.

(electricity, heat,

hot

water, steam);

none

of these services

industry.

services

Extraction and

relating

to the

brokerage of energy and fuels;

none of these

services

being meant

to the nuclear energy

industry.

mining services; maintenance, repair, construction, restoration and refurbishment of electrical equipment and

distribution of electricity; none of these services

being

meant to

the nuclear

energy

industry.

KlaSS 39: Storage, distribution, transport and supply of electricity, natural

gas,

heat, water,

energy,

fuels and illuminating materials;

none

of

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

these services

being

Klass

8/2018

meant to the nuclear energy

40: Production

of energy

47

industry.

(electricity, heat,

hot water,

class, namely the production of electricity and gas, processing and
heat,

water and

energy

steam; consultancy

in the field of the aforesaid

steam ), treatment

of the aforesaid

treatment of gas, natural

resources

substances;

energy

and fuels for the

services; energy generation consultancy;

none

supply services

production

of these services

being

included in this

of energy,

electricity,

meant to the nuclear

industry.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700455

(151)

Rahvusvah reg

kuup

31.01.2017

on

avaldatud: 2017/17

1344255

(540)

HILTON HONORS
(730)

Omanik: Hilton Honors Worldwide LLC
7930 Jones Branch

(511)11-2017Klass
lodging,

hotel

Drive,

Suite

1100,

McLean VA

43:Hotel service featuring frequent guest reward

services,

and other travel-related benefits and

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

US

program

with added features which allow participants to

amenities.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

22102,

registreering

on

avaldatud: 2017/17

1347133
R201700508
13.01.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: LTD TELEDISTRIBUTION LATVIJAS

Lizuma iela

(511)11-2017Klass

1,

roheline,

LV-1006

punane,

Rīga,

oranž, kollane, sinine, valge.
FILIĀLE

LV

32:Fruit juices and fruit drinks.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700548

(151)

Rahvusvah reg

kuup

27.12.2016

nr

1348958

on

avaldatud: 2017/20

earn

free

or

discounted

48

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

(540)

(730)

Omanik: «Scientific Industrial
B.

Monetnaya

(511)11-2017Klass

Company «Dipaul»

street, 16, RU-197101

9:Furniture especially

Joint-Stock

Saint-Petersburg,

made for

Company

RU

laboratories; laboratory trays.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700582

(151)

Rahvusvah reg

kuup

24.02.2017

on

avaldatud: 2017/21

1350563

(540)

(730)

McCare, Serviços de Saúde,

Omanik:

Rua João

Mendonça,

(511)11-2017Klass
awareness

through

35:Direct mail advertising for attracting

of medical issues;

television,

S.A.

nº. 529 São Mamede de Infesta

radio

or

advertising
email;

services for

dissemination

new

fostering public

of

advertising

e

Senhora da Hora, Matosinhos, PT

customers

and

for

others

management of health clinics; management of medical and well-being clinics for

Klass 44:
assistance;
information

Healthcare

convalescent

rest

in the field of

treatment services

services

provided

homes; providing

medicine;

medical

in

through

an

in

medical

respect
analyses;

of

customer

online

base; advertising

electronic

examinations,

health; provision

dental

the

communications

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

clinics;

services

of medical

related

clinics;

to

on

avaldatud: 2017/23

1351440
R201700594
18.04.2017

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: BOLERO CORAP IPLIK VE TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
Terazidere Mah.

Cumhuriyet

hallikassinine.

Cad. No:55 Bayrampasa,

network;

medical

services

(540)

tumesinine,

fostering public
and

publicity

administrative

diagnoses; nursing services; home medical

of information

provided by clinics.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

services for

well-being; advertising

others.

clinics; medical services, medical

information

clinics;

maintaining

in the field of health and social

awareness

Istanbul,

TR

services; provision

of health

clinics;

of

medical

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(511)11-2017Klass

8/2018
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35:The bringing together, for the benefit of others, of

a

variety

of

goods, namely, clothing, including

underwear and

outerclothing,

other than special purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals,
with visors, berets, caps

headgear, hats, caps
be

provided by

retail

wholesale

stores,

[headwear],

outlets, by

skull caps,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

4286551

on

mail order

purchase

those

goods,

such services may

catalogues.

avaldatud: 2017/23

1351669

09.01.2017
andmed:

11.07.2016

(320)

registreering

through

view and

conveniently

customers to

or

R201700578

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

enabling

of electronic media

means

FR

(330)

(540)

ACT FOR KIDS
Omanik: ÏD GROUP

(730)

162 boulevard de

(511)11-2017Klass
dinner

sideboards;

(not of metal);

wagons

FR

ROUBAIX,

objects of wood, wax, plaster

art

(furniture); desks; costume stands;

and boxes (of wood

cases

F-59100

Fourmies,

20: Cabinets;

or

busts of

plastic; benches (furniture); cradles; bedsteads of wood; knobs,

or

wood,

plaster

wax,

or

plastic; picture frames; boxes, chests, trunks,

plastics); couches; filing cabinets; chairs (seats);

easy

chairs; high chairs for children;

hangers; free-standing partitions (furniture); toy chests; empty tool chests (not of metal); chests of drawers;
baskets and trays

of

(not

(not of metal); mirrors;
mannequins;

decorations of plastic for foodstuffs; tea carts; towel

wood

or

curtain

plastics);

holders

(bedding); air

hand-held

covers

of

(not

index cabinets

personal use; armchairs;

for clothing (wardrobes); garment

covers

mattresses

inflatable furniture;

metallic

signs (of

non-electric fans for

(furniture);

household

metal); cushions;

and

plastics); signboards

dispensers, fixed,
not

textile); stepladders
statuettes

(furniture);

of

wood,

not of metal;

plaster

(furniture);

or

not of

coat

metal;

divans; ladders (of wood

of metal; work benches;
wax,

carts

(tables); containers

counters

of metal;

not

caskets and bins

plastic;

bed and furniture

or

racks

library shelves;

fittings

(storage); bedding, except linen; bedding (except linen); beds (furniture); lecterns;

(not for medical use); embroidery frames; embroidery frames; office furniture; furniture of metal;

mattresses

(toilet mirrors); mobiles (objects for decoration); wind chimes (decoration); school furniture; kennels and beds for
pets; nesting boxes; pillows; screens (furniture); playpens for babies; clothes hooks, not of metal; rings, hooks, pegs and rods for curtains; non-

trays;

table

display stands;

hat

tops;

mirrors

stands;

book

rests;

umbrella

display stands; display

newspaper

units for

stands; magazine racks;

towel closets
racks

jewelry; standing desks;

coat stands

(furniture);

(furniture);

furniture

(furniture);

shelves; packaging

bead curtains for decoration; bamboo curtains; writing desks; seats of metal; sofas; bed bases; statues of wood, wax, plaster
indoor blinds;

timber blinds

woven

hanging keys; draughtsman's tables;
playpens; baby changing mats;

(furniture);

indoor window blinds

washstands

(furniture); tables

floor mats

and

wall-mounted baby-changing tables;

sleeping mats; drawers; bolsters;

trestles

infant

(furniture);

for

furniture;
of

plastic;

plastic materials; slatted

or

paper blinds; interior textile window blinds;

(furniture);

of metal;

doors

containers

boards for

display boards;

shelves for storage; stools; mats for infant

walkers; plate racks; wickerwork;

showcases

(furniture).
Klass 25: Outerwear and underwear for
than for

men,

women

and children; clothing of leather and imitation leather; clothing of fur; sportswear (other

diving); blousons; gabardines (clothing); raincoats; coats; mantillas; mittens; overcoats;

suits; masquerade costumes; jackets; overalls;

(clothing);

aprons

coveralls

(clothing)

and

trench

coats; parkas; pelerines; pelisses; saris;

slips (underwear);

cross-over

stuff

jackets;

tops; cardigans; pullovers; sweaters;

knitwear (clothing); tank tops; vests; skirts; petticoats; trousers; dresses; shirts; short-sleeve shirts; blouses; tee-shirts; sweatshirts; shorts; Bermuda shorts;

top coats; ready-made clothing; paper clothing; muffs; pajamas; dressing gowns (robes); dressing gowns; briefs, including bathing trunks; bathing suits and
beachwear; jerseys, including swimsuits; underwear [lingerie]; leotards; bustiers; underwear; briefs; panties; underpants; brassieres; corsets; stocking
neck warmers; sashes for wear; fur

suspenders; socks; stockings; tights; bandanas; scarves; shawls;
neckties; bow ties; pocket

squares; neck scarfs

(mufflers);

romper

suits,

crop tops,

footwear for sports; boots; half-boots; clogs (wooden shoes); esparto shoes
visors

(headwear); berets;
Klass 28:

apparatus for
balls

including bathing caps;

headbands

an

external display

screen

(clothing); suspenders;

sandals; sandals; slippers; bedroom slippers; headgear; hats; half veils;

caps;

turbans.

not included in other

monitor; portable

or

or

(clothing);

Games; toys; gymnastic and sporting articles

with

use

caps,

belts

stoles; gloves (clothing);

layettes; bibs (not of paper); shoes; footwear, including beach footwear;

games with

classes; accessories for dolls; toy animals;

liquid crystal displays; fencing

amusement and game

weapons; table football games;

swings;

for games;

play balloons; dolls' feeding bottles; marbles for games; billiard balls; building blocks (toys); bodyboards; play balls; playing cards;
puzzles; kites; dolls' rooms; rocking horses (toys); targets; game controllers; controls for games; confetti; game consoles; skipping ropes; party favors;
ornaments

checkerboards;

for

Christmas

illumination

trees, except

chessboards; practical jokes (novelties); figurines (toys);
appliances for gymnastics; rattles;
dominos; apparatus for

counters

roller skates; ice skates;
knee

games;

ring

games; automatic amusement machines

dolls' houses; toy models; puppets; masks

articles);

[discs] for

articles

games;

shin

confectionery;

building

games;

(coin-operated machines);

(toys); archery implements;

plush toys; pools (play articles); pistols (toys);

guards (sports articles);

and

dice

(games);

(sports articles); darts; gloves (accessories

nets

mobiles
air

(toys);

parlor

for

discuses for

sports; flying

games); swimming jackets;

toys for pets; stuffed toys;

ball-pitching machines;

scooters

dolls' beds;

elbow

guards (sports

(games); rackets; protective padding (parts

sportswear); bags specifically adapted for sports equipment; skis; snowboards; tables for table tennis; billiard tables;
activity tables (play articles); clay pigeon traps; slides (games); spinning tops (toys);

dice;

[games];

(toys); teddy bears; quoits;

pistols (toys); sailboards; skateboards; surfboards; dolls;
skittles

(toys);

for

games; board games; chess games; checkers

scale model vehicles; scale model kits

guards (sports articles); punching bags; jigsaw puzzles;

disks

cups

mats for games; children's

of

multiple

(toys); vehicles (toys); radio-controlled vehicles (toys); dolls'

clothes; shuttlecocks.
Klass

35: Advertising; business operation assistance

import-export agencies;

to industrial

or

market study; market research; presentation of goods

commercial information and advice for

(consumer

consumers

advice

commercial
on

shop); organization

purposes; grouping for the benefit of others (excluding the transport thereof), enabling the
retail

or

wholesale

products, namely,
mouth

care

services,
soaps,

mail-order

services,

retail

or

make-up

and

use

of exhibitions and trade fairs for commercial

consumer

wholesale services via the Internet

perfumes, toilet waters, deodorants for personal

washes not for medical use, depilatories,

companies; organization and management of shopping centers;

all communication media for retail purposes namely sales promotion;

or

via

to view and

any

electronic

(perfumery), cosmetics, hair

make-up removing

care

acne

or

scented

candles, grease

for

leather,

foodstuffs and lacteal flour for

remote

those

or

advertising

products conveniently,

ordering

methods of the

and

following

products, hair dyes, shampoos, dentifrices,

products, shaving products, toiletries, nail varnish and nail varnish

removing products, cosmetic preparations for bath, for skin tanning, cotton sticks for cosmetic use, cotton wool
cosmetic lotions, sunscreens (cosmetic preparations for skin tanning), pet shampoos, incense, scented woods,
lighting), tapers,

purchase

babies, antiseptic

similar skin conditions), absorbent cotton (not impregnated with preparations for treating

cotton

acne or

for cosmetic use, tissues
scented

potpourris,

(not impregnated

with

impregnated with
(for

candles and wicks

preparations

for

treating

similar skin conditions), sanitary pads, napkins

and knickers, breast-nursing pads, sterilizing products, recording discs, video and audio compact discs, bags,

covers

and

cases

for mobile telephones and
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telephone equipment,

calculating machines,

spectacles (optics), directional

teething rings, nursing appliances, breast
and chronometric

periodicals, posters, geographical

processing equipment,

computers, computer peripheral

air

by land,

babies'

maps,

seats for children for

bicycles, safety

water,

or

of paper

napkin-pants (diaper-pants)

“vanity cases”, cosmetic sets, bags and

as

game cartridges,

made of latex

teats

silicone,

or

vehicles, baby carriages, scooters, strollers,

instruments, watches, musical instruments, musical boxes, stationery, paint boxes (school supplies), albums, books,
or

for shopping,

nets

table linen of paper,

cellulose, decals,

umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery, handbags, beach bags, traveling bags,
known

video

devices, software,

maternity belts, nasal aspirator devices for infants, lighting apparatus, sterilizers, electric heaters for

pumps,

for locomotion

feeding bottles, vehicles, apparatus
jewelry, timepieces

data

feeding bottles, feeding bottle teats, babies' pacifiers (teats), breast-feeding

compasses,

8/2018

sets and

suitcases, sun-umbrellas,

trunks, boxes intended for toiletry articles

backpacks, sports bags (except those adapted

the products for which they

to

are

intended), bags with wheels, garment bags (for travel), school bags, wallets, card-holders (wallets), attaché cases, key cases (leatherware), purses, tool bags
(empty), hat boxes of leather, bags and wraps for carrying infants, collars and clothing for animals, transportable buildings not of metal, aquaria
(structures), cupboards, cribs,
busts of

wood,

wax,

plaster

bedsteads

or

of

knobs

wood,

not of

(handles)

dinner

metal, sideboards,
caskets

plastics, picture frames, boxes, chests, trunks,

and bins

couches, filing cabinets, chairs (seats), loungers, high chairs for children, trolleys (furniture),

of

desks

(furniture),

wagons

(not

boxes

metal),

and

costume

(furniture),

cases

wood

(of

stands,

plastics),

or

hangers, freestanding partitions (furniture), toy chests,

coat

empty tool chests (not of metal), chests of drawers, counters (tables), containers not of metal, baskets and trays (not of metal), cushions, decorations of
plastic for foodstuffs, serving trolleys, non-metallic fixed towel dispensers, divans, ladders (of wood or plastics), signs and signboards (of wood or
curtain holders

plastics);

of

(not

for clothing (wardrobe), garment

of

work

metal,

statuettes of wood, wax,

plaster

or

racks

benches, library shelves,

non-electric fans

(furniture),

for

personal use,

plastics, bed and furniture fittings (not of metal), looking glasses (mirrors),

covers

(storage), bedding, except bed linen, sleeping equipment (except linen), beds (furniture), lecterns, mannequins,

covers

air mattresses

(bedding),

mattresses

not

textile), stepladders

armchairs, index cabinets (furniture),

for medical

(not

office furniture, furniture of metal, inflatable

use), embroidery machines, embroidery frames,

furniture, hand-held mirrors (toilet mirrors), mobiles (objects for decoration), decorative wind chimes, school furniture, kennels and beds for household

pets, nesting boxes, pillows,

for

(furniture), playpens

screens

coat

babies,

hooks,

not of metal,

and rods for

rings, hooks, pegs

non-metallic

curtains,

table tops, hat stands, book rests, umbrella stands, magazine racks, towel closets (furniture), coat stands (furniture), doors for furniture,

display stands, display units for jewelry, standing desks, racks (furniture), furniture shelves, packaging containers of plastics, bead curtains for

newspaper

decoration, bamboo curtains, sleeping bags for camping, writing desks,
indoor blinds,
boards for
infant

plates,

display stands,

woven

timber blinds

(furniture),

hanging keys, drawing boards,

playpens, changing

mats

for

washstands

babies,

seats of metal,

indoor blinds for windows

floor

tables of

(furniture),
and

mats

dishes, fitted picnic baskets (including dishes), bottle

(furniture),
metal,

sofas, bed bases,

wall-mounted

soap

wood,

dispensers, toilet

baby-changing tables,

trestles

sleeping mats, drawers, bolsters,

openers,

statues of

wax,

plaster

or

paper blinds, interior window blinds made of textile,

dispensers, toilet

paper

shelves for

infant

(furniture),

plastics, slatted
display boards,

storage, stools,

mats for

walkers, plate racks, wickerwork,

holders, chamber pots, drying racks,

paper

dustbins, toothbrushes, soap boxes, cosmetic utensils, toilet cases, perfume sprayers and vaporizers, portable bathtubs for babies, piggy banks not of metal,
tents, sacks and pouches for packaging made of textile, hammocks, bed and household linen, table linen not of paper, bath linen (excluding clothing), wall
of

hangings

textile, sleeping bags (sewn

covers

as

sheet

removal

substitutes), make-up

blinds of textile, handkerchiefs (of textile), outerwear and underwear for men,

women

of textile,

napkins

mosquito nets,

household

linen,

labels of cloth,

and children, clothing of leather and imitation of leather, clothing of

fur, sportswear (other than for diving), blazers, gabardines (clothing), raincoats, coats, mantillas, mittens, overcoat, trench coats, parkas,
knitwear

pullovers,
bermuda

(clothing),

tank

tops, vests, skirts, petticoats, trousers, dresses, shirts,
of paper,

shorts, top coats, ready-made clothing, clothing

muffs, pajamas, night

short-sleeve

gowns

shirts, blouses, tee-shirts,

(robes), dressing

capes,

cross-over tops, cardigans,

saris, stuff jackets, suits, masquerade costumes, vests, gowns, aprons (clothing), coveralls (clothing and underwear),

gowns,

cloaks,

sweaters,

sweatshirts,

shorts,

briefs, including bathing trunks,

bathing suits and beach wear, jerseys, including swimsuits, lingerie, leotards, bustiers, underwear, underpants, knickers, briefs, bras, corsets, stocking
suspenders, socks, stockings, tights, bandanas,
bow ties,

shawls, neck

scarves,

sashes, fur stoles, gloves (clothing), belts (clothing), suspenders, neckties,

warmers,

(clothing), mufflers, romper suits, brassieres, layettes, bibs (not of paper), shoes, footwear, including beach footwear,
sports, boots, half-boots, clogs (wooden shoes), running shoes, sandals, slippers, bedroom slippers, headgear, hats, half veils, baseball
pocket

squares

(headgear), berets,

including bathing

caps,

ribbons and

embroidery,

laces, buttons,

headbands

caps,

hooks and

articles

(clothing), turbans; haberdashery
and

eyelets, pins

needles,

ornamental

badges,

(excluding

hat ornaments,

threads and

not

footwear for
caps, visors

yarns), trimmings,

of precious

metals,

lace and

hair ornaments, hair

bands and hair-nets, hair pins and grips, hair clips, wigs, shoe laces, sewing boxes, carpets, rugs, mats, linoleum, floor coverings (excluding floor tiling and
wall

paints),

hangings

not of

textile, bath mats, gymnastic mats,

non-slip

accessories for dolls, toy animals, amusement apparatus and games

crystal displays, fencing weapons,

table

balls

football, swings,

mats, games, toys,

adapted

for games,

for

use

with

play balloons,

an

gymnastic and sporting articles not included in other classes,
display screen or monitor, portable games with liquid

external

dolls'

feeding bottles,

marbles for games, billiard

balls, building

blocks (toys), body boards, play balls, playing cards, puzzles, kites, dolls' rooms, rocking horses (toys), targets, game console controllers, controls for
games,

dice
for

confetti,

(games),

game

consoles, skipping

discs for sports,

flying

games), swimming jackets, cups

games, chess games, checkers,

ropes, party

discs
for

favors, checkerboards, decorations for Christmas

trees except

(toys), chessboards, practical jokes (novelties), figurines (toys),

games, appliances

dominoes, apparatus

for

for

gymnastics, rattles,

games,

automatic

tokens

for games,

nets

lighting apparatus and confectionery;

(sports articles), darts, gloves (accessories

ring games, building games, parlor games,

coin-operated games (machines), toys

for

pets,

stuffed

board

toys, ball-pitching

machines, dolls' beds, dolls' houses, toy models, puppets, masks (toys), archery implements, mobiles (toys), scale model vehicles, scale model kits (toys),
teddy bears, quoits, roller skates, ice skates, plush toys, pools (play articles), pistols (toys), air pistols (toys), sailboards, skateboards, surfboards, dolls,
elbow guards (sports articles), knee guards (sports articles), shin guards (sports articles), punching bags, jigsaw puzzles, skittles (games), rackets, protective
padding (parts of sportswear), bags specially adapted for sports equipment, skis, snowboards, tables for table tennis, billiard tables, mats for games,
children's
vehicles

multiple activity

(toys),

dolls'

tables

(play articles), trapshooting,

clothes, shuttlecocks, none of

the aforesaid

slides

(games), spinning tops (toys),

services

being

scooters

(toys),

in connection with the fields of

vehicles

(toys),

education, development

remote-controlled
of workforce and

professional and educational testing.
Klass 41: Training, organization and conducting of colloquiums, conferences,
all these

services

being

in connection with child

editing of books, of magazines; publication of
and

journals online; exploitation

information,
services;

and children

rights,

child

organization of exhibitions for educational

congresses,

psychology,

child

care

and sustainable

purposes,

development; entertainment;

parks; sporting activities; operation of sports facilities; organization of sports competitions; club services (entertainment); cultural activities;

amusement

books

protection

audio

or

video data and

show and film

production;

texts other than

of online

electronic

information, games

rental of motion

and

advertising texts; book lending; electronic desktop publishing; electronic publication of

publications (non downloadable),

entertainment; game

pictures,

video

recorders,

services

provided

television sets,

electronic
online

library

(from

a

services

for

providing

computer network);

videotapes, phonograph recordings,

music

sound

electronic

composition

recordings,

audio

apparatus, video cameras, video recorders, of radio and television sets, cinematographic projection apparatus, cinematographic apparatus and accessories,
theater and

show sets; rental of sports equipment (except vehicles) and underwater diving equipment; organization of competitions relating to
entertainment; organization of exhibitions for cultural purposes; booking of seats for shows for entertainment, sporting and cultural events; ticket agency
services

(entertainment);

programs;

organization

services; online discussion forum,
online
online

of

lotteries;

entertainment

information;

digital imaging services; photography; photographic reporting;
group and conference

news

radio

and

television

entertainment; production

of radio

and

television

reporters services; videotaping; videotape editing; microfilming; translation

services; providing digital music (not downloadable) from the Internet, namely providing music

(not downloadable) from the Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 Websites on the Internet, namely, providing music
(not downloadable) from MP3 web sites on the Internet; none of the aforesaid services being in connection with the fields of education, development

of workforce and educational and

professional testing.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on avaldatud:

2017/23

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

8/2018

1356471

nr

R201700721
12.05.2017
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

51

(320)

30 2016 032 902

(330)

21.11.2016

DE

(540)

MIDSOMMAR GLOW
Omanik: Henkel AG & Co. KGaA

(730)

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE

(511)11-2017Klass 3:Soaps; cosmetics.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700725

(151)

Rahvusvah reg

kuup

07.12.2016

on

avaldatud: 2017/27

1356768

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, hall.

(730)

Omanik: OTOM OTO

İstiklal

TEKSTİLİ

Mh. Turkmen Sk. No:

(511)11-2017Klass

12:

Motor land

VE AKSESUARLARI

automobile

for vehicle

vehicle

bonnets,

wheels; bicycles

suspension springs,

and their

and

vehicles, motorcycles, mopeds; engines

transmission belts and transmission chains for land vehicles;

chassis,

SANAYİ TİC.

LTD.

STİ

17, Serdivan Sakarya, TR

bodies;

gearing

shock absorbers for

handlebars

and

motors

for

land

vehicles;

mudguards

automobiles, gearboxes

for

bicycles;

vehicle

for land

wiper

arms

covers

(shaped); sun-blinds adapted

for vehicles; direction

signals

for vehicles; inner and outer tires for vehicle wheels; tubeless tires;

windows for

vehicles, safety

windows for

vehicles,

rearview mirrors and

and

tire-fixing

mirrors for

wing

arms

for

land

linings

vehicles, steering

bodies; tipping

frigorific bodies for land vehicles; trailer hitches for vehicles; vehicle seats; head-rests for vehicle seats; safety
for vehicles; vehicle

clutches

for land vehicles; brakes, brake discs and brake

bodies

seats for

for

vehicles; transmissions,

for land vehicles; vehicle
wheels for

trucks;

vehicles,

rims

trailers for tractors;

children, for vehicles;

seat

covers

for direction

signals for vehicles; windscreen wipers and
comprised of tire patches and tire valves for vehicles;

sets

vehicles;

anti-skid chains for

vehicles; air

pumps

for

vehicles,

for

inflating tires; anti-theft alarms for vehicles, horns for vehicles; safety belts for vehicle seats, air bags (safety devices for automobiles).
Klass 35: The bringing together, for the benefit of others, of motor land vehicles, motorcycles, mopeds, engines and
clutches for land
brake

linings

vehicles, transmissions,

for land

vehicles,

vehicle

transmission belts and transmission chains for land

chassis,

automobile

bonnets,

vehicle

vehicles, gearing

suspension springs,

for land

shock absorbers

for

motors for land

vehicles, brakes,

vehicles,

brake discs and

automobiles, gearboxes

for

land

vehicles, steering wheels for vehicles, rims for vehicle wheels, bicycles and their bodies, handlebars and mudguards for bicycles, vehicle bodies, tipping
bodies for trucks, trailers for tractors,
for children, for vehicles, seat
for

vehicles,

patches

windscreen

wipers

and tire valves for

vehicles, air

pumps for

covers

and

frigorific bodies

for land vehicles, trailer hitches for vehicles, vehicle seats,

for vehicles, vehicle

wiper

arms

vehicles, windows

for

for

covers

vehicles,

(shaped), sun-blinds adapted for vehicles,

inner and

vehicles, safety

outer tires

windows for

for

vehicle

vehicles, rearview

wheels,

head-rests

direction

tubeless

mirrors and

wing

signals

for vehicle seats,
and

arms

tires, tire-fixing
mirrors for

sets

vehicles,

safety seats
signals

for direction

comprised

of tire

anti-skid chains for

vehicles, for inflating tires, anti-theft alarms for vehicles, horns for vehicles, safety belts for vehicle seats, air bags (safety devices

for automobiles), floor mats for automobiles, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail
stores, wholesale outlets,

by

means

of electronic media

or

through mail

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

order

catalogues.

registreering

on

avaldatud: 2017/27

52

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(320)

179308

8/2018

1357284

nr

R201700730
21.04.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

KAUBAMÄRGILEHT

andmed:

(330)

21.10.2016

MA

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: sinine, taevasinine, tumehall.
Omanik: 3DENTAL
Rue Abou el

(511)11-2017Klass

Residence

Waqt

Arrajaa

Immeuble G7 5ème

étage, Casablanca,

MA

10: Dental surgical apparatus and instruments namely customized surgical guides of metal

or

of resins

without contact with

guide/drills for placing dental implants.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

AM 50195/2017

on

avaldatud: 2017/28

1358503
R201700754
02.05.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(320)

andmed:

06.02.2017

AT

(330)

(540)

RAUCH MY TEA
(730)

Omanik: RAUCH Fruchtsäfte GmbH

Langgasse 1,

A-6830 Rankweil, AT

(511) 11-2017 Klass 30: Tea;
Klass

iced tea; tea-based beverages; tea-based drinks.

32: Non-alcoholic

beverages;

non-alcoholic

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

17571

(320)

tea

or

tea extracts

on avaldatud:

or

with

a

tea flavour.

2017/29

1358551

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

beverages containing

registreering

02.11.2015

R201700756
06.04.2016
andmed:

(330)

LI

(540)

(730)

Omanik: Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2,

(511) 11-2017 Klass

FL-9494 Schaan,

LI

5: Materials for use in dentistry; materials and auxiliary materials for the manufacture of dental bridges,

artificial teeth; dental materials for polishing teeth; teeth filling materials; luting materials for

use

crowns,

inlays, prostheses,

in dentistry; materials used for acid etching and for the

caries

prophylaxis; adhesive agents for use in dentistry; protective varnishes for teeth; dental composites; dental cement; dental ceramic layering; dental
adhesives; mixing capsules for dental materials.
Klass 10: Apparatus, devices, tools and instruments for
dental

syringes; polishing

instruments for

use

in

dentistry;

dental

Klass 11: Dental furnaces; polymerization apparatus.

use

in

dentistry;

curing lights.

dental

bridges,

crowns,

inlays, prostheses,

artificial teeth and veneers;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI
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WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

avaldatud: 2017/29

on

1359193

R201701141
22.02.2017
21.09.2017

kuup

(540)

(730)

Omanik: Amaxa Pharma LTD
72 Hammersmith Road, London W14 8TH, GB

(511)11-2017Klass

5: Adjuvants for medical purposes; acaricides; aconitine; alkaloids for medical purposes; alginates for pharmaceutical purposes;

alginate dietary supplements; algicides; aldehydes

for

pharmaceutical

acetates

for

veterinary

pharmaceutical

purposes;

cotton

for medical

purposes; amino acids

purposes;

tonics

tobacco-free

aseptic cotton;

cigarettes for medical

purposes;

flaxseed meal for

for

veterinary purposes;

biological tissue
biological preparations

flour for

pharmaceutical purposes;

use;

purposes; amino acids for medical purposes;

aluminium acetate for

bacterial

bacterial

poisons;

balms for medical purposes;

pharmaceutical purposes;
for medical and

preparations

balsamic preparations for medical purposes;

bandages for dressings; albumin dietary supplements; albuminous preparations for medical

purposes; albuminous foodstuffs for medical purposes;

biological preparations

veterinary

[medicines]; germicides;

bacteriological preparations for medical and veterinary

use;

for

for medical purposes; first-aid boxes, filled;

analgesics; anaesthetics; antibiotics; appetite suppressants

cultures for

tissue cultures for medical purposes;

veterinary purposes; biological

for medical purposes; biocides; bismuth subnitrate for

pharmaceutical purposes;

bromine for

pharmaceutical

purposes;

pharmaceutical purposes; bronchodilating preparations; vaginal

washes for medical purposes; petroleum jelly for medical purposes; vaccines; wadding for medical purposes; cotton sticks for medical purposes; absorbent
cotton; veterinary preparations;
medical purposes;
acid

for

hydrated

decoctions for pharmaceutical purposes;

chloral for

pharmaceutical
for

pharmaceutical purposes; guaiacol
menstruation

knickers;

for pharmaceutical purposes;

tartar

charcoal for

dietary fiber;

purposes;

pharmaceutical

vitamin preparations; mineral waters for

purposes; gases for medical purposes;

pharmaceutical purposes; haematogen; haemoglobin; herbicides, panty

bandages; sanitary napkins;

menstruation

tampons; hydrastine; hydrastinine;

mustard for

liners

pharmaceutical purposes;

gallic

menstruation

[sanitary];

mustard oil for

medical purposes; mustard plasters; anthelmintics; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; glucose for medical purposes; hormones for medical
purposes; mud for

baths; medicinal mud; rubber for dental

balsam for medical purposes;

deodorants, other than for human beings

diagnostic preparations

purposes;

gum for medical purposes;

purposes;

gamboge for medical

gurjun [gurjon, gurjan]

purposes;

disinfectants; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for chemical toilets; deodorants for clothing and textiles;
or

for animals;

for medical

detergents

for medical purposes;

diastase for medical

purposes,

digitalin;

infant formula;

dietary supplements

purposes;

for

for

diagnostic preparations

veterinary

animals; glucose dietary supplements;

flaxseed dietary supplements; flaxseed oil dietary supplements; royal jelly dietary supplements; pollen dietary supplements; propolis dietary supplements;
wheat germ dietary supplements; dietetic beverages adapted for medical purposes;

dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted for

medical purposes; yeast for
purposes;

plant

pharmaceutical purposes; yeast dietary supplements; eucalyptus
for pharmaceutical purposes; extracts of hops for pharmaceutical

extracts

cellulose esters

pharmaceutical purposes;
gelatine for medical
purposes;

purposes;

milking

for

ethers for

pharmaceutical purposes;

grease; greases for

veterinary

purposes;

for

pharmaceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical
elixirs [pharmaceutical preparations]; esters for

purposes;

cellulose ethers for

pharmaceutical purposes;

greases for medical purposes;

pharmaceutical purposes;

jujube, medicated; chewing

gum for medical

nervines; sedatives; personal sexual lubricants; dental amalgams; dental amalgams of gold; dental mastics; dental cements; isotopes for medical

purposes; reagent paper for medical

or

veterinary

purposes; insecticides; Irish

for medical purposes; caustic

moss

pencils;

caustics for

pharmaceutical

purposes; iodine for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; iodoform; casein dietary

supplements; calomel; camphor

for medical purposes;

camphor

oil for medical purposes;

capsules

for

medicines;

carbolineum

[parasiticide];

castor oil for

medical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes; oxygen for medical purposes; acids
for pharmaceutical purposes;

oxygen

baths; bone

for medical purposes; collodion for

collagen

purposes; cedar wood for
purposes;

rhubarb

pharmaceutical

use

for

roots

purposes;

starch for dietetic

as

insect

an

surgical and orthopaedic

lint

purposes;

bark for

purposes; adhesives for

pharmaceutical purposes;

for medical

collyrium;

purposes;

barks for

cream

of

pharmaceutical purposes;

tartar

blood for medical purposes; depuratives; haemostatic pencils; styptic preparations;
purposes; cultures of

microorganisms for medical

or

dentures; fly catching adhesives; cocaine;

bark for medical purposes; angostura bark for medical

condurango

purposes; compresses;

repellent; mangrove

pharmaceutical

pharmaceutical

or

cement for

pharmaceutical

veterinary

for

pharmaceutical

cinchona for medical
creosote

purposes;

dill oil for medical purposes;

use; curare; dental

croton

for

bark;

lacquer; lactose for pharmaceutical

purposes; lecithin for medical purposes; lecithin

filled; medicines for
medicines for

dietary supplements; fly catching paper; adhesive bands for medical purposes; medicine cases, portable,
alleviating constipation; eyepatches for medical purposes; medical preparations for slimming purposes; drugs for medical purposes;

veterinary purposes;

remedies

for

perspiration;

medicines for human purposes; medicines for dental purposes; medicinal

roots;

medicated

animal feed; medicinal tea; medicinal herbs; remedies for foot perspiration; medicinal drinks; medicinal infusions; medicinal oils; medicinal hair growth

preparations; liniments; liquorice for pharmaceutical

pharmaceutical

purposes;

pharmaceutical purposes;
filling material;

dental

pharmaceutical

purposes;

pencils;

oil

of

pharmaceutical

purposes;

purposes;

lotions

dog

for

veterinary

medical

frostbite salve for

for

pharmaceutical purposes;

melissa water for

washes

sea

water for medicinal

for

mothproof

paper;

medical purposes;

pets;

babies'

parasiticides; lozenges

purposes;

pharmaceutical purposes; gauze

for

pharmaceutical purposes; menthol;

purposes;

opium; opodeldoc;

fumigating pastilles;

mouthwashes for medical

for pharmaceutical purposes;

insect repellent

cachets for

purposes;

for
for

dressings; teeth
almond milk for

rat

tincture

pharmaceutical purposes;

poison; poisons; cooling

wart

sprays

for

pants, absorbent, for incontinents; paper for mustard plasters;

incense; pectin for pharmaceutical

purposes;

babies'

diapers

for incontinents;

pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; dressings, medical; pearl powder for
hydrogen peroxide for medical purposes; pesticides; tanning pills; appetite suppressant pills; slimming pills; antioxidant pills; diapers for

diaper-pants; pyrethrum powder;

blood

plasma;

adhesive

plasters; breast-nursing pads;
purposes;

nutritional

deodorising preparations; mothproofing preparations;

exterminating preparations; preparations

for

acne

supplements;

nutritive

substances

for

powder of cantharides; porcelain for dental prostheses; laxatives; belts

for sanitary napkins [towels]; haemorrhoid preparations; preparations for callouses; chilblain preparations;
air

lotions

magnesia

purposes;

purposes;

powdered milk for babies; lacteal flour for babies; milk ferments for

for medical purposes;

microorganisms; bacteriological culture mediums; pomades for medical

activity;

for veterinary

pharmaceutical

bathing; mint for pharmaceutical purposes; scapulars for surgical purposes; vesicants; narcotics;

fumigation preparations

pharmaceutical

for

[insecticides]; cattle washes [insecticides]; myrobalan bark for pharmaceutical

medical purposes; air purifying preparations; stick liquorice for pharmaceutical purposes;

[napkins]; diapers

flaxseed

pharmaceutical purposes;

dog washes [insecticides]; animal

lotions

purposes;

purposes;

sunburn ointments; ointments for

for medical purposes;

turpentine

for

candy

supplements; bunion pads; moleskin for medical

purposes;

of iodine; tinctures

for

impression materials; royal jelly

purposes; mineral food

pharmaceutical

lupulin

treatment

corn

remedies; preparations for reducing sexual

preparations; preparations

destroying mice; fly destroying preparations;

vermin

for

destroying dry

rot

fungus;

larvae

destroying preparations; slug exterminating preparations;
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for

preparations

noxious

destroying

preparations for medical

purposes;

dietetic

eye-washes; poultices;
chemical

febrifuges;

propolis

for

of

burns;

preparations for pharmaceutical

electrocardiograph electrodes;

removing

adhesive

purposes;

mercurial

plasters;

radiological

ointments;

pharmaceutical lotions; serotherapeutic medicines;
sticks

corn

purposes; malted milk

for medical purposes;

beverages

cells for medical purposes; dental

turpentine for pharmaceutical

siccatives

rings

for the

abrasives; strychnine;

medical

feet; antiparasitic

for human and animal
to facilitate

opiates; preparations

by-products

collars for

of the

processing

use;

teething;

of cereals for

for animals; asthmatic tea;
anti-

animals; antiparasitic preparations;

[drying agents]

insect repellents; repellents for dogs; digestives

pharmaceutical

purposes; solutions for contact lenses; solvents

Goulard water;

purposes;

purposes;

bath salts for medical

purposes;

purposes; sodium salts

tissues

suppositories;

for medical purposes; serums;
for
syrups

salts; salts for medical

semen

douching preparations

purposes;

for

pharmaceutical

purposes; mineral water

metals for dental purposes;

precious

food for babies;

bath

soil-sterilising preparations;

elements

trace

purposes;

contrast substances for medical purposes;

sarsaparilla

bicarbonate of soda for

[disinfectants]; soporifics;

baths; potassium salts for medical

preparations;

8/2018

leeches for medical purposes; radium for medical purposes; radioactive substances for medical purposes;

for pharmaceutical purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; cod liver oil; ergot for
for

opotherapy

preparations of

purposes;

pharmaceutical purposes; protein dietary supplements; protein supplements

contraceptives; antiseptic cotton; antiseptics;

uric preparations; anticryptogamic preparations;

diagnostic biomarker reagents for medical

treatment

use; bismuth

chemical conductors for

medical purposes; evacuants;

or

veterinary

or

the

preparations for pharmaceutical

vera

preparations of microorganisms for medical
medicated

for

animals; preparations

aloe

KAUBAMÄRGILEHT

impregnated

with

pharmaceutical purposes;

sulfur

salts for mineral

water

smelling salts;

for medical purposes;

malt for pharmaceutical

for artificial insemination; medicinal alcohol; alcohol for pharmaceutical purposes;

for medical purposes;

sulfonamides

thymol for pharmaceutical

sterilising preparations; steroids;

stem cells for

[medicines]; vulnerary sponges; therapeutic preparations
gentian for pharmaceutical

purposes;

purposes;

alloys of
veterinary purposes; stem

for the

bath;

thermal

smoking herbs for medical

water;

purposes;

herbal teas for medicinal purposes; transplants [living tissues]; tobacco extracts [insecticides]; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for

treating dandruff; pharmaceutical preparations
for

pharmaceuticals; phenol
ferments

for

preparations

diagnosis
chemical

to treat wheat

pharmaceutical preparations

fennel

for medical

dietary supplements;

for pharmaceutical purposes;

molding

enzyme preparations

wax

treating sunburn; lime-based pharmaceutical preparations;

for

purposes; enzymes for veterinary purposes; enzymes for medical purposes;

for

for

veterinary purposes; enzyme preparations

dentists; phosphates for pharmaceutical

blight [smut]; chemical preparations for treating phylloxera;

chemico-pharmaceutical

purposes;

for

medical

fungicides; chemical

preparations; chemical preparations for the

of pregnancy; vine disease

preparations

for medical

adapted

pharmaceutical purposes; enzyme

formic aldehyde

purposes;

for skin care;

pharmaceutical purposes;

for

for

treating chemicals; chemical preparations for veterinary purposes; chemical preparations for medical purposes;
pharmaceutical purposes; chemical preparations to treat mildew; chemical reagents for medical or veterinary purposes; quinine

purposes; chinoline for medical purposes; surgical implants comprised of living tissues; surgical glues; surgical
medical

use;

purposes; contact lens

flowers

chloroform;

of sulfur for

pharmaceutical

purposes;

cement

for

animal

dressings;

hooves; candy, medicated;

diabetic bread

sugar

for

medical

cleaning preparations; jalap.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700896

(151)

Rahvusvah reg

kuup

21.02.2017

on

avaldatud: 2017/45

1365736

nr

(540)

(730)

Omanik: Master Foodeh Food Industries Co.
No. 54, 29th

(511)11-2017Klass

Alley,

Asad Abadi st., Yousef Abad, Tehran, IR

5:Chewing gum

for medical purposes,

chewing

gum

containing

medical substances to

quit smoking.

Klass 30: Chewing gum.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201700963

(151)

Rahvusvah reg

kuup

31.07.2017

on

avaldatud: 2017/36

1369393

(540)

(730)

Omanik:

Shandong

1-2402, Building

Shandong Province,

(511)11-2017Klass

ya

nuo

da electronic

commerce co.,

LTD

8, Shuntai Plaza, No. 2000, Shunhua Road,

Hi-tech

Development Zone,

Jinan

City,

CN

35:Advertising;

business management assistance; commercial administration of the licensing of the goods and services of others;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

sales

promotion

for

8/2018
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or

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

computer databases;

registreering

on

avaldatud: 2017/39

R201700976

02.02.2017
andmed:

25.01.2017

(320)

of information into

businesses; systemization

1370139

nr

(300) Konventsiooniprioriteedi
466586

services for

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

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(310)

relocation

others; personnel management consultancy;

accounting; sponsorship search; retail

PL

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Lidl

roheline, valge,

ul. Poznańska 48

(511)11-2017Klass
Klass

and

[soup];

29: Fish,

snacks and

stocks,

stock

z o.o.

PL-62-080 Tarnowo

Jankowice,

Podgórne,

PL

5:Dietary supplements and dietetic preparations, food for babies.
seafood and molluscs; meats; dairy products and dairy substitutes; processed fruits, fungi and vegetables (including nuts and

birds eggs and egg

pulses);

beež.

Sklepy Spozywcze Sp.

products;

oils and fats; meat extracts; prepared insects and larvae; sausage skins and imitations thereof;
dinners

desserts; pre-packaged

cubes; dairy puddings;

consisting primarily

desserts made from milk

of

nut and

seafood; antipasto salads; organic
meals made from

products; dips; stews; prepared

meat

prepared meals,

seed-based

snack

bars;

[meat predominating); prepared

soups
broth
meals

made from poultry [poultry predominating]; prepared meals containing [principally] eggs; prepared meals containing [principally] chicken; prepared meals

containing [principally] bacon; prepared meals consisting substantially of seafood; prepared meals consisting principally of
oil; fish stock; fish crackers; fish cakes; fish jellies; fish croquettes; steamed
bouillon

concentrates; meatballs; prepared

primarily

of

seafood;

chilled meals

meat

made from

dishes; fruit

or

toasted cakes of fish paste

desserts; fruit-based

snack food;
snack

fish; potatos fritters; vegetable-based

chicken

game; instant soup; fish in olive

(kamaboko);

fish sausages; beef bouillon;

salad; frozen pre-packaged

entrees

consisting

salted nuts; frozen

foods; vegetable stock; vegetable chips;

prepared meals consisting principally of vegetables; chicken croquettes; chicken stock; chicken balls; legume salads; soy-based snack foods; instant stew;
instant miso soup; yoghurt desserts; potato chips; potato flakes;

potato salad; potato snacks;

consommes;

purposes; mixes for making soup; sugar-coated fruits
feta cheese in sunflower

oil;

olives stuffed with red

pesto in sunflower oil; omelets; pollen prepared

meat-based
on

potato-based gnocchi;

mincemeat made from fruits; stuffed

as

on a

stick;

peppers;

nut-based snack

potato dumplings; potato pancakes; potato fritters; mashed potato;

cabbage rolls;

foods;

olives stuffed with red

peppers

foodstuff; French fries; rhubarb in

soups; croquettes; beef

nut-based food
and

jerky; powdered

almonds;

olives stuffed with

almonds;

syrup; beef stew; hash brown potatoes; roast

chips;

soy

olives stuffed with

chestnuts; roasted nuts;

tofu-based snacks; snack foods based on vegetables; snack foods based on legumes; potato-based snack foods;
burger patties; puffed pork rind; extracts for soups, namely, vegetable extracts for soups, meat extracts for soups,

snack foods;

nuts; soy

milk for food

olives stuffed with

bars; spiced nuts; nuts, prepared;

snack foods based
mixed extracts for

soups; soup concentrates; soup pastes; soup cubes; frozen appetizers consisting primarily of chicken; frozen appetizers consisting primarily of seafood;

tofu;

tofu

burger patties; vegetable burgers; vegetarian

sausages;

clam

juice; hazelnuts, prepared; prepared

snails

[escargot];

soya

edible birds'

[prepared];

nests; sausages in batter; yuca chips; tzatziki; prepared salads; preparations for making bouillon; onion rings; milk substitutes, namely, almond milk, rice

milk,

soy milk.

Klass 30: Baked goods, confectionery, chocolate and desserts; ice, ice
therefor; salts, seasonings, flavourings and condiments;

creams, frozen

sugars, natural sweeteners, sweet

yogurts and sorbets; coffee,

teas and

cocoa

and substitutes

coatings and fillings, bee products; processed grains, starches,

and goods made thereof, baking preparations and yeasts; savory snacks, namely, savory biscuits, savory pastries, savory pies, savory tarts, ready to eat
savory snack foods made from maize meal formed
of cereal

snack food

products;

made

products

containing ham; pretzels; brioches;

bean

by extrusion,

from

jam buns;

flour based savory snacks;

potato flour;

frankfurter

snack foods

prepared

pineapple fritters;
from

maize;

French toast; snack food

snacks manufactured

sandwiches; burritos; calzones; chimichanga;

Chinese steamed

from

products consisting

muesli; flaky pastry

dumplings (shumai, cooked);

grain-based chips; chow mein [noodle-based dishes]; crackers made of prepared cereals; crackers flavoured with meat; crackers flavoured with vegetables;
enchiladas; chocolate-based

crackers flavoured with herbs; crackers flavoured with cheese; crackers flavoured with spices; crepes; egg pies; empanadas;

ready-to-eat

food bars; tortillas for

pizzas; prepared
rolls;

Chinese

meals

crackers;

prawn

cereal-based

of

vegetables

and fish;

fresh

fresh

containing [principally] pasta; pies containing meat;
fried

corn;

chilled

pizzas;

frozen

stuffed dumplings (gyoza, cooked); filled

primarily of pasta;

ketchup

making fajitas; pastries consisting

corn

snack food;

pies;

rice-based prepared

pizza;

fresh sausage rolls;

products

nuts; shrimp

stir fried rice cake

[topokki]; egg

pastry stuffed with meat; frozen pastry stuffed with vegetables; filled baguettes; filled pasta;

bread rolls; vegetable pies; pellet-shaped rice crackers (arare); rice based

dishes; meals consisting

kernels being toasted; toasted sandwiches; toasted cheese sandwich; toasted cheese sandwich with ham; chips [cereal products];

gimbap [Korean

rice

dish]; mincemeat pies; flapjacks; hamburgers being cooked and
dog sandwiches; snack food products made from cereal flour;

in cut open bread rolls; millet cakes; hot

snack food

meals; prepared meals in the form of

made from

flour;

soya

snack foods made from corn; cereal snack foods flavoured with

dumplings; preserved pizzas; Korean-style pasta

soup

contained in
snack food

cheese;

a

bread roll; hot sausage and

products

caramel coated

made from rice flour;
popcorn

with candied

[sujebi]; kimchi pancakes (kimchijeon); sticky rice cakes (chapsalttock); stir-fried

noodles with vegetables (japchae); cheese curls [snacks]; macaroni with cheese; pumpkin porridge (hobak-juk); lasagne; seaweed flavoured
corn,

roasted;

corn

chips; vegetable

flavoured

corn

chips;

macaroni salad; microwave popcorn; sandwiches

containing

fish fillet; sandwiches

corn

chips;

containing

meat; crackers filled with cheese; mung bean pancakes (bindaetteok); nachos; ready-made dishes containing pasta; canned pasta foods; pasta salad; pasta

dishes; pastries consisting

of

vegetables

containing vegetables; pies containing

and

meat; pastries consisting

game; stir-fried

of

vegetables

rice; pancakes; prepared

and

poultry; pies; pies containing fish; pies containing poultry; pies

savory foodstuffs made from potato

flour;

savory

pastries; pizza crust; pizza
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bases; prepared pizza meals; pizzas [prepared]; candy

coated popcorn;

cheese balls

pot pies; puffed

KAUBAMÄRGILEHT
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[corn snacks]; popcorn; quesadillas; quiches; ravioli;

rice crisps; prepared rice dishes; rice dumplings; rice crackers; rice cakes; rice biscuits; rice salad; rice-based snack food; risotto; salted tarts; sandwiches;

pork pies;
food

sesame

products

snacks; snack foods made from wheat; snack food products made from cereal starch; snack food products made from maize flour; snack

made from rusk flour; snack foods made of whole wheat; cheese flavored

tomato sauce; extruded wheat snacks; crumble,

pastry

stuffed with meat and

vegetables;

tortilla

puffed

corn

snacks; spaghetti and meatballs; canned spaghetti in

namely,

fruit crumbles and crumble mix; sushi; tabbouleh; taco

snacks;

tortilla

chips; tacos; tamales;

chips; tortillas; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting

ready-to-serve meals, mainly consisting of pasta; uncooked pizzas; boxed lunches consisting of rice, with added meat, fish
(prepared); ready

to eat savory snack foods made from maize meal formed

by extrusion;

pre-baked pizzas

foods consisting principally of bread; pre-packaged lunches consisting primarily of rice, and
principally of extruded cereals; prepared meals containing [principally] rice; wonton chips;

also
soft

or

frozen
of

pizzas;

frozen

rice; dry and liquid

vegetables; hot dogs

crusts; meals consisting primarily of rice; snack

including meat, fish or vegetables; snack
pretzels; wholewheat crisps; poultry and

foods

consisting
pies;

game meat

sausage rolls; prepared foodstuffs in the form of sauces; pasta-based prepared meals; onion biscuits.
Klass 31: Raw and unprocessed agricultural and aquacultural
horticulture and forestry products; fresh fruits, nuts, vegetables and herbs;
crops,
fresh

fungi;

malts and

Klass

unprocessed cereals.

32: Beer and brewery products;

non-alcoholic

beverages; preparations

for making

beverages; juices; waters;

smoothies.

Klass 33: Alcoholic beverages, except beer; preparations for making alcoholic beverages.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2016740185

(320)

on avaldatud:

2017/40

1370143

R201700977
17.04.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

andmed:

27.10.2016

(330)

RU

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, tumepunane,

helepunane, kollane, valge, kuldne, oliivroheline,

pruun,

helepruun, hall,

must.

(730)

Omanik: Future
31 Harrison

(511)11-2017Klass

Enterprises Pte. Ltd.
Road, #08-01, Food Empire Business, Suites, Singapore (369649),

30:Coffee flavoring; coffee substitutes; vegetal preparations for

use

as

SG

coffee substitutes; roasted coffee beans;

sugar-coated coffee

beans; coffee; decaffeinated coffee; ground coffee; instant coffee; iced coffee; unroasted coffee; coffee beverages with milk; coffee-based beverages;
mixtures of coffee and

chicory [coffee substitute];

coffee extracts.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/40

1370426
R201700980
10.08.2017

(540)

montero
(730)

Omanik: MONTERO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM

İstinye Balabandere, Caddesi No:14,
(511)11-2017Klass 3: Bleaching preparations and
medicated soaps;

TR-34460 SARIYER /
other

substances

for

ŞİRKETİ
İSTANBUL, TR

laundry

use;

cleaning, polishing, scouring

and

abrasive

preparations;

non-

perfumery, essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; non-medicated dentifrices.

Klass 5: Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted
for medical

or

veterinary

use, food for

babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,

dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/40

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

57

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701026

1372290

(151)

Rahvusvah reg

kuup

31.07.2017

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu:

roheline,
(730)

Omanik:
ul.

valge, must, tumesinine, helesinine, kollane, tumekollane, oranž,

pruun,

helepruun, tumepruun,

tumeroheline.

(511)11-2017Klass

aktsionernoe obshchestvo

Zakrytoe

Privolnaya, 25,
29:Soya

RU-109145
milk

Moscow,

milk

[milk substitute];

milk]; kefir [milk beverage]; ryazhenka [fermented

baked

"Renna-Holding"

RU
products;

cream

[dairy products]; whipped

milk]; margarine; butter;

milk

beverages,

milk

cream;

buttercream; milk; prostokvasha [soured

predominating; tofu; yoghurt;

ferments for culinary purposes; whey; smetana [sour cream]; condensed milk.

Klass 30: Ice

cream; chocolate

beverages with milk;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017 1394

(320)

[candy]; coffee beverages with milk; sorbets [ices].

1372776

nr

R201701035
19.07.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

sweetmeats

registreering

andmed:

22.06.2017

(330)

LT

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: UAB "TERRAANIMALIS"

Medelyno

g. 20,

valge ja tumehall.

Dievogalos k.,

LT-53428 Kauno r., LT

on

avaldatud: 2017/41

albumin

milk;

milk

58

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(511)11-2017Klass 31:Algae,

unprocessed,

for human

or

animal

consumption; algarovilla

for animal

consumption;

almonds

(fruits);

aloe

8/2018

vera

plants;

anchovy, live; animal foodstuffs; animal fattening preparations; live animals; aromatic sand (litter) for pets; arrangements of fresh fruit; artichokes, fresh;

bagasses

of

cane

consumption;

(raw material);

bred

barks; barley; beans, fresh; beet, fresh; berries, fresh; beverages for pets; bird food; bran; bran mash for animal

raw

stock; by-products

animals; chicory roots; chicory, fresh;

of the

processing

of

cereals,

Christmas trees; citrus

for animal

fruit, fresh;

consumption;

cocoa

beans,

raw;

cereal

coconut

seeds, unprocessed; chestnuts, fresh;
shell; coconuts;

copra;

edible chews for

crayfish, live; crustaceans, live;

cucumbers, fresh; cuttle bone for birds; distillery waste for animal consumption; dog biscuits; draff; preparations for egg laying poultry;

eggs for

hatching;

fish spawn; fish, live; fish meal for animal
cattle food; fruit, fresh; fruit residue

consumption; fishing bait, live; flax meal (fodder); flower bulbs; flowers, natural; flowers, dried, for decoration;
(marc); garden herbs, fresh; garlic, fresh; grains (cereals); grains for animal consumption; grapes, fresh; groats for

poultry; hay; hazelnuts, fresh; herrings, live; hop cones; hops;

edible

insects, live; juniper berries;

kola

nuts; leeks, fresh; lemons, fresh; lentils, fresh;

lettuce, fresh; lime for animal forage; linseed for animal consumption; linseed meal for animal consumption; edible linseed, unprocessed; litter for animals;
litter peat; lobsters, live; locust beans, raw; maize; maize cake for cattle; malt for brewing and distilling; mash for fattening livestock; meal for animals;

menagerie animals;

mushroom spawn for

oranges, fresh; oysters, live;

palm

trees;

propagation; mushrooms, fresh; mussels, live; nettles; nuts (fruits); oats; oil cake; olives, fresh; onions, fresh;
palms (leaves of the palm tree); peanut meal for animals; peanut cake for animals; peanuts, fresh; peas, fresh;

peppers (plants); pet food; pine cones; plants; plants, dried, for decoration; pollen (raw material); potatoes, fresh; poultry, live; rape cake for cattle; residue
in

a

still after

distillation; rhubarb, fresh;

rice meal for

forage; rice, unprocessed;

roots

for animal

consumption;

rose

bushes; rough cork;

rye;

salmon, live;

salt for cattle; sanded paper (litter) for pets; sardines, live; sea-cucumbers, live; seed germ for botanical purposes; seedlings; seeds for planting; edible
sesame,

mulch;
of

unprocessed; shellfish, live; bushes; silkworm
straw

litter;

straw

trees; tuna, live; turf, natural;

consumption;

wood

chips

eggs;

silkworms; spinach, fresh; spiny lobsters, live; squashes, fresh; stall food for animals;

(forage); strengthening animal forage;
undressed

timber;

unsawn

for the manufacture of wood

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

unprocessed

timber; vegetable

pulp;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

sugarcane;

marrows,

wreaths of natural

registreering

sweet

ears

(husked

fresh; vegetables, fresh;

flowers; yeast
on

corn

for animal

or

vine

avaldatud: 2017/42

R201701043

16.08.2017

(540)

(730)

Omanik: Obshchestvo

s

ogranichennoy otvetstvennostyu

promzona ООО "TEKHNOPROM"
RU-140055

Moskovskaya oblast,

str. E, of. 303, mkr.

"Atex

"Belaya

Grupp"
dacha" g. Kotelniki,

RU

(511)11-2017Klass 10:Contraceptives, non-chemical.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1373536

R201701044

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)
(540)

2017715625

(320)

registreering

24.07.2017

andmed:

20.04.2017

(330)

RU

on avaldatud:

2017/42

straw

trees; truffles, fresh; trunks

plants; wheat;

consumption.

1373130

nr

unhusked);

wheat germ for animal

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Société à

responsabilité

Volkovskoe

vl.

59

sinine, tumesinine, helekollane, valge,

chosse,

(511)11-2017 Klass 32: Beers,

12,

roosa.

limitée

"Volkovskaya pivovarnya"
1, Moskovskaya oblast, 6, RU-141000 Mytichtchi,

str.

de-alcoholized beer; ginger beer;

malt beer;

flavored beers; wheat beers;

[roasted malt beers]; beer-based cocktails; beer-based beverages; shandies; coffee-flavored beers;

RU

low-alcohol beers; porter [beer];

black beers

of hops for making beer; kvass [non-alcoholic

extracts

beverage].
Klass 33: Ciders; mead [hydromel]; alcoholic punch; alcoholic beverages containing fruit; alcoholic preparations for cocktails.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017727756

on

avaldatud: 2017/42

1373566
R201701045
25.07.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(320)

andmed:

11.07.2017

RU

(330)

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Aktsionernoe obshchestvo

ul.

valge, sinine,

Moskovskaya, 105,,

(511)11-2017Klass
of

RU-156001

"Kostromskoy zavod avtokomponentov"

Kostroma,

RU

7: Pulleys [parts of machines]; crank shafts; cylinder heads for engines;

piston segments; pistons [parts
being parts

must.

of machines

machines; connecting

or

rods for

for

engines]; pistons

machines,

motors

and

engines; pistons

engines;

filters

for

[parts

grease

rings [parts of machines]; cranks [parts of machines];

cylinders; piston pins; joints [parts
of machines

or

of

engines];

engines]; filtering machines;

shaft

couplings

filters for

cleaning

cooling air, for engines; cylinders for motors and engines; cylinders for machines.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701049

(151)

Rahvusvah reg

kuup

04.08.2017

on

avaldatud: 2017/42

1373661

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: KROMEL
1.

lilla, hall.
MAKİNA SANAYİ

Organize Sanayi Bölgesi,

(511)11-2017Klass

1.

Yol,

No.

VE

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

11, Arifiye, Sakarya,

7: Machines and robotic mechanisms (machines) for

use

TR

in agriculture and animal

breeding; machines and robotic mechanisms

(machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food cheese making machines with the exception of suspension tools for butchery; food
processors,

electric; beverage preparation machines, electromechanical: beverage processing machines; packaging machines; filling, plugging and sealing

machines; labellers (machines); sorting machines; industrial robots (machines) with the above mentioned functions; electric packing machines for plugging
and

sealing of plastics,

all aforementioned with the

exception of suspension

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

nr

jrk

tools for

registreering

1373756

R201701051

butchery.

on avaldatud:

2017/43

60

(151)

EESTI

Rahvusvah reg

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

19.07.2017

kuup

(540)

Feliciana
(730)

Omanik: Dr.

Oetker

August

Nahrungsmittel

KG

Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, DE

(511)11-2017Klass 29:Prepared, semi-processed and semi-prepared

meals, consisting substantially of

and/or fish and/or seafood and/or vegetables and/or fruits; all the aforementioned goods also in the chilled

meat and/or sausage and/or
or

frozen form,

as

far

as

and/or game

poultry

possible.

Klass 30: Prepared, semi-processed and semi-prepared meals, consisting substantially of pasta and/or cereal products; pastas; pizzas; quiches;
tarts, excluding sweet tarts, in the form of Flammkuchen (tarte flambée) traditional Alsatian dish based
all the aforementioned goods also in the chilled

or

frozen form,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

as

far

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701061

(151)

Rahvusvah reg

kuup

27.12.2016

on

bread dough, onion, lardons and crème fraîche;

possible.

as

on

avaldatud: 2017/43

1374230

(540)

(591)

Värvide loetelu: värviline märk.

(730)

Omanik: KARACA

Yakuplu

(511)11-2017Klass
and blades

epilation,

tools and apparatus included in this class for

manicure and

tools; electric

repair

pedicure,
of

electric hand

implements

for

personal beauty

straightening

and vehicles and for

machines, apparatus

ŞİRKETİ

TR

use

in

and

care

tools and apparatus included in this class for

use:

curling hair, scissors; hand-operated [non-electric]

construction, agriculture,

horticultural and

forestry,

arms

shaving,

hand tools included in
of them

none

being

power

non-electric irons; steam irons.

or

interior-exterior

Klass 11: Lighting installations; lights for vehicles and
central

SANAYİ ANONİM

VE

Büyükçekmece, İstanbul,

8: Forks,
knives and non-electric cutters, slicers, peelers for kitchen
those made of precious metals; side
spoons,
use, including

(weapons);

this class for the

ZÜCCACİYE TİCARET

Merkez Mah. Birlik Cad. No:24

heating boilers,

boilers

for

heating installations,

radiators

[heating],

heat

spaces;

heating installations using solid, liquid

exchangers,

not

or

gas fuels

parts of machines, stoves, kitchen

or

electricity,

stoves, solar thermal

collectors [heating]; steam and fog generators, steam boilers, other than parts of machines, acetylene generators, oxygen generators, nitrogen generators;
installations for

air-conditioning

cooking, drying

and

and ventilating; cooling

shower

sanitary installations, taps [faucets],
sanitary installations];
electric bed

electric

boiling: cookers,

warmers

toilets

water

and

[water-closets],

shower

purification apparatus;

industrial type installations for

21: Hand-operated non-electric cleaning

gas-powered devices,

electric water heaters, barbecues, electric

water

cubicles,

instruments and

bath

laundry driers;
tubs,

toilet

purification installations;

and electric blankets, not for medical use; electric pillow warmers; electric

aquariums and aquarium filtration apparatus;
Klass

installations,

softening apparatus;

water

installations and freezers; electric

cooking pots,

cooking, drying

and

appliances, brushes,

or

installations and apparatus for

hair driers; hand

seats, sinks,
waste

drying apparatus;

wash-hand basins

water

[parts

of

purification installations;

non-electric footwarmers; hot water bottles; filters for

cooling

purposes;

other than

pasteurizers

and sterilizers.

paintbrushes, steel chips

for cleaning, sponges

for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, brooms
for carpets, mops;

toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs; non-electric household

included in this class,

utensils; ironing
vivariums

[other than forks, knives, spoons],

boards

and

shaped

and indoor terrariums

flies and insects,

fly catchers, fly
of

glass

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

washing,

ornaments
or

clothes

and

drying hangers; cages

decorative

earthenware;

mouse

goods

of

drinking

for

straws,

household

glass, porcelain

or

or

kitchen utensils,

non-electric cooking

pets,

indoor

earthenware,

Rahvusvah reg

kuup

aquariums,

included

in this

traps, insect traps, electric devices for attracting and killing

perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric make-up removing appliances,
sprinkler hose, nozzles for watering cans, watering devices, garden watering cans; unworked or semi-worked glass,
and

powdered glass

for

decoration, except

registreering

1374562
R201701066

(300) Konventsiooniprioriteedi
(320)

for

and pans, bottle openers, flower pots,

swatters;

(111)

M-17-1127

racks

glass, porcelain

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(310)

[dishes], pots

plant cultivation;

vases, all made of

toilet cases; nozzles for

except building glass, mosaics

therefor, drying

for animals and

class, namely statues, figurines and

powder puffs,

covers

services

23.08.2017
andmed:

15.08.2017

(330)

LV

for

building, glass

on avaldatud:

wool other than for insulation

2017/43

or

textile

use.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

61

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: GRINDEKS, AS

Krustpils

iela 53,

LV-1057

(511)11-2017Klass 3:Cosmetics;
Klass

oranž, kollane,

5: Pharmaceutical

Rīga,

cosmetic

pruun,

LV

patches; cosmetic patches

preparations; plasters

for medical

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

M-17-1128

(320)

for skin

use;

care

medical

registreering

on

of the

body.

plasters; anti-inflammatory analgesic
avaldatud: 2017/43

1374563

nr

R201701067
23.08.2017
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

beež, sinine, hall, mustja valge.

15.08.2017

(330)

LV

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, roosa, helesinine, hall,

(730)

Omanik:

Krustpils

(511)11-2017Klass

GRINDEKS,

iela 53, LV-1057

3:Cosmetics;

mustja valge.

AS

Rīga,

cosmetic

LV

patches; cosmetic patches

for skin

care

of the

body.

plasters.

62

EESTI

Klass

5: Pharmaceutical preparations; plasters for medical

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

use; medical

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701068

(151)

Rahvusvah reg

kuup

28.08.2017

on

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

plasters; anti-inflammatory analgesic plasters.
avaldatud: 2017/43

1374573

(540)

Omanik: Automobile Plant URAL Joint Stock

(730)

Avtozavodtsev Ave., 1 Miass, RU-456304

(511)11-2017Klass 12:Cars; automobiles;
[trucks];

vans

28: Toy

advertising films; publication
order;

concrete

RU

mixing vehicles; trucks; lorries;

automobile

bodies; tipping

vehicles; jigsaw puzzles; building games; toy models; scale model kits [toys]; scale model vehicles;

Klass 35: Rental of advertising
of

sports cars;

bodies for lorries

[vehicles]; automobile chassis.

Klass

mail

motor cars;

Company

Chelyabinsk Reg.,

television

of

space;

marketing research; layout services for advertising

publicity texts;

radio

advertising;

direct mail

advertising;

purposes;

on-line

radio-controlled

toy vehicles.

design of advertising materials; production

advertising

on a

computer network; advertising by

advertising.

Klass 39: Wrapping of goods.
Klass

41: Videotaping.

Klass 42: Packaging design.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on avaldatud:

2017/43

1374983

R201701079
14.04.2017

(540)

Omanik:

(730)

Zakrytoe

d.
11, pos.Belikovo,
RU-141345

(511)11-2017Klass
use, food for

aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma "Sotex"
selskoe

poselenie, Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky, municipalny

Moscowskaya obl.,

rayon,

RU

5:Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical

babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental

wax;

disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,

herbicides.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

4020170114224

on avaldatud:

2017/44

1375257
R201701089
18.09.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(320)

andmed:

07.09.2017

(330)

KR

(540)

Ceed
(730)

Omanik: KIA MOTORS CORPORATION

12, Heolleung-ro, Seocho-gu,

(511)11-2017Klass
automobile
for land

bodies;

12: Automobiles;

seat

covers

for

vehicles; baby carriages;

Seoul

automobiles;
small

06797,

KR

cars; parts and accessories

wagons

wheels for
for

for automobiles; air bags [safety devices for automobiles]; bumpers for automobiles;

automobiles; motorcycles; bicycles;

children; undercarriages

for

vehicles;

automobile

tires;

vehicles for locomotion

shock absorbers for

by land, air,

water

automobiles; bearings
or

rail;

vehicle

wheels;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

engines,

motors and brakes for land

8/2018

vehicles; rubber

63

belts for land vehicle transmissions.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701098

(151)

Rahvusvah reg

kuup

08.09.2017

on

avaldatud: 2017/44

1375674

(540)

(591)

Värvide loetelu: värviline märk.

(730)

Omanik: INTELEC HOLDINGS SA
Av. Samora Machel No.

(511)11-2017Klass

120,

1°

Andar,

MZ

36:Services of investment trusts, of holding companies; services of brokers dealing in shares and property.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701103

(151)

Rahvusvah reg

kuup

01.06.2017

on

avaldatud: 2017/44

1376034

(540)

(730)

Omanik: XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD.
Unit

1101, No. 1

Nantou

(511)11-2017Klass 9:Spectacle

Road, Siming District, Xiamen, Fujian Province,

frames; spectacle lenses; spectacles [optics]; spectacle

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

1376060

R201701104
13.09.2017

cases;

CN

sunglasses;

on avaldatud:

contact

2017/45

lenses; eyeglass frames.

64

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

(540)

(730)

Omanik: FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE
Sanzhou Park, East Zone,

Cangjiang

(511)11-2017Klass 19:Brick; non-metal

Ind. Zone,

tiles; terrazzo;

CO.,

non-metal wall tiles for

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

LTD

Foshan

Gaoming District,

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701108

(151)

Rahvusvah reg

kuup

05.05.2017

buildings;

on

ceramic

City,

528511

tiles; glass

Guangdong province,

CN

mosaics.

avaldatud: 2017/45

1376155

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Salutem Pharma
Nádražní 1088,

(511) 11-2017 Klass

3:

must,

punane

CZ-738

01

ja roheline.

s.r.o.

Frýdek-Místek,

Cosmetics, preparations for skin

antiperspirants for personal need, toilet preparations,

CZ
care,

cosmetic

toiletries, body washes, preparations for treatment and regeneration
regenerative cosmetic, massage and regenerating creams, emulsions
toilet

preparations;

creams,

cleaning

milk for

tanning milks, oils for cosmetic

suntan creams,

of hair and
and

toilet purposes,

purpose, bath

gels, emulsions,

waters

oils, shower gels, shaving

and

creams,

scalp, preparations for hand wash and hair care, massage preparations,
care preparations, dental rinse, toothpastes and gels, soaps, hygienic

oral

gels,

all above mentioned not for medical purposes.

Klass 5: Pharmaceutical and veterinary products in this class, food for special nutrition for medical purpose, pharmaceutical drugs, nutritional

supplements

for medical purpose, vitamin and mineral

supplements, sanitary preparations

preparations

for medical purpose, dietetic foods

for medical purposes, food

supplements,

food additives and

supplements

for

adapted
special

nutrition

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

containing

substances of

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701109

(151)

Rahvusvah reg

kuup

31.05.2017

on

for medical purpose, food for infants and toddlers, diabetic

supplements

not for medical purposes,

vegetable

dietary supplements;

diet food

origin.

avaldatud: 2017/45

1376168

(540)

ROSGOSSTRAKH
(730)

Omanik:

Rosgosstrakh Insurance Company (Public

Parkovaya str., 3,

(511)11-2017Klass
pension funds;

RU-140002

Lyubertsy,

Moscow

Joint Stock

Region,

Company)

RU

36:Issuance of insurance cards and insurance cards services; insurance consultancy; financial evaluation [insurance]; management of

insurance

brokerage;

financial

sponsorship; insurance;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

retirement

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701110

(151)

Rahvusvah reg

kuup

05.09.2017

nr

1376337

payment services; mutual

on

funds.

avaldatud: 2017/45

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

65

(540)

TiSO
(730)

Omanik: VOLODYMYR MAZOVER
Leskova Street 1 A, Flat 56,

Kyiv 01004,

(511) 11-2017 Klass 6: Common metals and

their

alloys,

UA

ores; metal materials for building and

cables and wires of common metal; small items of metal hardware; metal containers for storage

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

construction; transportable buildings of metal;
or

transport; safes.

on

avaldatud: 2017/45

on

avaldatud: 2017/45

1376393

nr

R201701111
11.10.2017

(540)

FEMIFLORA
(730)

Omanik: AKCIJU SABIEDRĪBA "OLAINFARM", AS

Rūpnīcu iela 5, Olaine,

(511)11-2017Klass

LV-2114

Olaines

novads,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

Z-201770395

registreering

1376394
R201701112
01.09.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

LV

10:Medical and veterinary apparatus and instruments.

andmed:

29.03.2017

(320)

SI

(330)

(540)

TULOXXIN
(730)

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

Šmarješka

cesta

SI-8000 Novo mesto, SI

6,

(511)11-2017Klass 5:Veterinary preparations.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

302017 011 686

on avaldatud:

2017/45

1376397
R201701113
12.10.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(320)

andmed:

05.05.2017

(330)

DE

(540)

VISUFIT
(730)

Omanik: Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstraße

(511)11-2017Klass

27,

73430

9:Optical

Aalen,

DE

apparatus and instruments; centration devices.

Klass 10: Ophthalmological apparatus and instruments.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/45

non-electric

66

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(320)

706728

8/2018

1376463

nr

R201701114
31.08.2017
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

KAUBAMÄRGILEHT

(330)

07.08.2017

CH

(540)

PAUL GARNIER
Omanik:

(730)

DANIEL

WALDMANN,

AGIOU ANDREOU STR. 223, Columbia Plaza, TOWNHOUSE 5, CY-3036 LIMASSOL, CY
D.W. DEVELOPPEMENT

Rte d'Ollon 57, CH-1860

(511) 11-2017 Klass 14: Precious
Klass

18: Leather

SARL

Aigle,

CH

metals and their alloys; jewelry, precious and semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments.

and imitations of leather; animal skins;

luggage

and transport

umbrellas and

bags;

parasols; walking sticks; whips,

harness

and saddlery; collars, leashes and clothing for animals.

Klass 25: Clothing, footwear, headgear.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on avaldatud:

2017/45

1376602

nr

R201701119
13.09.2017

(540)

Yeelight
Omanik:

(730)

Qingdao

1905, Building 2,

(511)11-2017Klass
and other contacts
dimmers

Ltd.

Technology Co.,

Road,

Laoshan

[electric connections];

data

processing apparatus; light

CN

District, Qingdao, Shandong,

9: Computer operating
programs, recorded; computer programmes

[regulators], electric; electro-dynamic apparatus
Klass

electric

Yeelink Information

No. 230 Shenzhen

dimmers

[programs], recorded; junction

boxes

[electricity]; plugs,

sockets

[regulators], electric; computer programs [downloadable software]; light

for the remote control of signals; remote control

apparatus.

11: Light-emitting diodes [led] lighting apparatus; lamps; light diffusers; light bulbs; lamp casings; lighting apparatus and installations;

lamps; light bulbs, electric; fairy lights for festive decoration;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

street

lamps.

registreering

on

avaldatud: 2017/45

1376603

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701120

(151)

Rahvusvah reg

kuup

29.08.2017

(540)

Omanik:

(730)

sh.

Otkrytoe

aktsionernoe obshchestvo

Zhirkombinata, 11,

(511)11-2017Klass

RU-603950 g.

3: Petroleum jelly for cosmetic

perfuming linen; laundry wax; dentifrices;

cosmetic

purposes;

cosmetic

preparations

smoothing

purposes;

cotton

RU

sticks for cosmetic purposes;

oils for toilet purposes;

creams

brightening textile;

cakes of toilet soap;

antiperspirant

for baths; mouth washes, not for medical purposes;

preparations

[starching];

starch

glaze

for

for

leather;

cotton

wool for cosmetic purposes;

lotions for cosmetic purposes;

essential oils; essential oils of cedarwood;

bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil;

soap; soap for

shaving

Nizhny Novgorod,

creams; skin whitening creams;

for perfumes and scents; oils for cosmetic purposes;

cleaning

"Nizhegorodsky maslo-zhirovoy kombinat"

rose

bleaching preparations

laundry purposes; laundry soaking

perspiration;

almond

soap;

deodorant soap;

soap; cosmetic kits; toiletries;

and other substances for

preparations; cleaning,

oils

essential oils of lemon; oils for

oil; oil of turpentine for degreasing;

soap; soap for foot

sachets for

beauty masks;

laundry

polishing,

use;

laundry bleach;

scouring

and

abrasive

preparations; fabric softeners for laundry use; dry-cleaning preparations; color- [colour-] brightening chemicals for household purposes [laundry]; tissues
impregnated with cosmetic lotions; cosmetics; sun-tanning preparations [cosmetics]; cosmetic preparations for skin

detergents,

other than for

not for medical purposes;

Klass

use

in

manufacturing operations

bleaching salts;

5: Disinfectant

talcum

powder,

soap; medicated soap.

and for medical purposes;

for toilet use; hair

degreasers,

shampoos;

other than for

hair lotions; aromatics

use

in

care;

antiperspirants [toiletries];

manufacturing processes;

[essential oils].

bath salts,

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

67

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701121

(151)

Rahvusvah reg

kuup

29.09.2017

on

avaldatud: 2017/45

1376631

(540)

COLOFERMIN
(730)

Omanik:

Lopaienko

Iurii

Oleksiiovych

kvartal Levchenko, 1A, kv. 18,

(511) 11-2017 Klass
insecticides and
insecticides

and

1: Additives, chemical,

m.
to

Luhansk 91051, UA

insecticides; additives, chemical,

parasiticides; anti-sprouting preparations
parasiticides;

chemical

preparations

to

for

to

fungicides; agricultural chemicals, except fungicides, herbicides,

vegetables; catalysts; carbonates;

prevent mildew;

chemical

chemicals for

preparations

for

use

in

forestry, except fungicides, herbicides,

protection against

wheat

blight [smut]; compost;

defoliants; expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]; fertilizers; fertilizing preparations; fish meal fertilizers; flower preservatives; glutinous
tree-grafting preparations; grafting mastic for trees; hormones for hastening the ripening of fruit; horticultural chemicals, except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides; humus; lime carbonate; loam; nitrogenous fertilizers; organic digestate [fertilizer]; peat [fertilizer]; peat pots for horticulture;
phosphates [fertilizers]; plant growth regulating preparations; preparations of trace elements for plants; potting soil; salts [fertilizers]; saltpeter; seaweeds

[fertilizers]; slag [fertilizers];
substrates for soil-free

soil for

growing;

soil

conditioning preparations;

seed

preserving substances;

growing [agriculture]; superphosphates [fertilizers]; tree cavity fillers [forestry];

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/45

1376656
R201701123
27.07.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310) Ž-1111/2017 (320) 25.07.2017

andmed:

(330)

RS

(540)

(591)

Värvide loetelu: magenta,

(730)

Omanik: Soko
Bulevar Peka

(511)11-2017Klass

Štark

sinine, roheline, valge,

d.o.o.

pruun.

Beograd

Dapčevića 29,

11000

Beograd,

RS

30:Chocolate-coated wafers.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

nr

jrk

registreering

1376657

R201701124

on avaldatud:

soot for

vine disease

2017/45

industrial

preventing

or

agricultural purposes;

chemicals.

68

(151)

EESTI

Rahvusvah reg

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

25.07.2017

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: Soko
Bulevar Peka

(511)11-2017Klass

Štark

roheline, must, valge, kollane,

d.o.o.

pruun.

Beograd

Dapčevića 29,

11000

Beograd,

RS

30:Chocolate dessert coated with milk chocolate.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701126

(151)

Rahvusvah reg

kuup

22.09.2017

on

avaldatud: 2017/45

1376783

nr

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

M-17-738

(320)

21.06.2017

(330)

LV

(540)

Civinity Solutions
(730)

Omanik: ADORABOR ADVISORY LIMITED
The Black

Church,

St.

Mary's Place,

(511)11-2017Klass 35:Negotiating and

D07

P4ax, Dublin,

IE

concluding commercial transactions for others.

Klass 36: Finance services.

Klass 37: Cleaning of buildings; building maintenance and repair; lift and elevator installation, maintenance and repair; plumbing installation,
maintenance and repair; HVAC (Heating, ventilation and air conditioning) installation, maintenance and repair.

Klass 42: Design, development and programming of computer software; consultancy services in the field of design of information systems.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701127

(151)

Rahvusvah reg

kuup

02.10.2017

nr

on avaldatud:

2017/45

1376833

(540)

(730)

Omanik: GUANGZHOU LEHMAN BROTHERS ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

Suite

69

6, Building 2, 11, Kexing Road, Baiyun District, Guangzhou,

(511)11-2017Klass
Klass

8/2018

17:

510000

Guangdong,

CN

9:Portable telephones; battery chargers; galvanic cells.
Synthetic rubber; pipe jackets,

compositions to prevent

the radiation of heat;

not

of

rubber

metal;

sleeves

for

protecting parts

of

machines; plastic film,

not

for

wrapping;

insulating materials; waterproofpackings.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/45

1376991

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R201701130
18.05.2017

(540)

(730)

Omanik:

D-Holding

Aviamotornaya 50,

(511)11-2017Klass

LTD

str.

34:Tobacco;

2,

pom.

RU-111024

XIV,

Moscow,

RU

hookah tobacco; flavored hookah tobacco.

Klass 41: Club services [entertainment].
Klass 43: Bar services; lounge bar services; hookah club services; hookah lounge services.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

30 2017 009 612

on avaldatud:

2017/45

1377007

nr

R201701131
14.07.2017
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

18.04.2017

(320)

(330)

DE

(540)

myScotty
(730)

Omanik: Robert Bosch GmbH

Department C/IPT,

(511)11-2017Klass
Klass

Wernerstraße

51,

70469

9:Computer programs (downloadable

35: Business intermediary services relating

Klass 38: Providing

access

to information

on

Stuttgart,

computer
to the

DE

software).

matching of members

the internet; providing

access

to

to

suppliers

for

car

sharing, bike sharing and

platforms, chatrooms and portals

Klass 39: Information about transports and transport affairs; arranging of carpooling and transportation;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1377019

nr

R201701132

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

87303075

(320)

registreering

17.07.2017
andmed:

16.01.2017

(330)

US

on

avaldatud: 2017/45

car

on

scooter

the internet.

sharing

services.

sharing.

70

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

kollane, sinine, helesinine,

(730)

Omanik: Daniel

Imperato

529 south

drive

(511)11-2017Klass

flagler

29f,

west

beach florida 33401, US

palm

35:Business advisory and consulting services relating

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017 1663

(320)

to

registreering

export, export services, export promotion information and services.
on

avaldatud: 2017/45

1377048
R201701134
09.08.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

tumesinine.

andmed:

28.07.2017

(330)

LT

(540)

EVERY LIVING FLAVOUR
Omanik: UAB "AUGMA"

(730)

Žuvėdrų

g.

4, Vydmantų kaimas,

(511)11-2017Klass 29:Vegetable
albumin

for

milk; alginates

culinary

marrow

LT-97227

Kretingos rajonas,

paste; ajvar [preserved peppers]; aloe

purposes;

oils for

olive oil for

food;

LT
prepared for human consumption; albumen for culinary

vera

food; anchovy,

flavoured nuts; extra virgin olive oil; oysters, not live; oat milk; guacamole

not

mousses;

vegetable salads; vegetable soup preparations; vegetable juices

sausages; sausages; sausages in batter; jellies for food; spiny lobsters, not

[sour cream];

smetana

cream

[dairy products]; buttercream;

caviar; ginger jam; edible birds' nests; yoghurt; yogurt; seaweed
beverage]; liver; liver pastes; liver pâté; galbi [grilled

dish];

coconut oil for

preserved; meat,

food;

tinned

coconut

milk;

extracts for

culinary
tinned

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

pudding;

black

pudding [blood sausage];

soya

blood sausage;

marrow

food; clams,

sausage

casings, natural

or

live;

ant

shrimps,

milk; almond

sweet corn,

crystallized

dates; hot dog

not

live;

hummus

eggnog;

[chickpea paste];

butter for food; kefir [milk beverage]; kephir [milk

powdered

eggs;

milk-based beverages;

tinned

(Am.)];

[canned

peas,

not

live; prawns,

yolk of

coconut

eggs;

fat;

kimchi [fermented vegetable

coconut

butter; compotes; meat,

preserved; olives, preserved; vegetables, preserved;

milk for

edible

culinary

live; croquettes; corn oil for food; maize oil for food; corn dogs;
live; game, not live; lecithin for culinary purposes; lyophilised

not

not

fats; isinglass

for

food; margarine; marmalade; meat;

almond milk-based

purposes;

artificial; low-fat potato chips; low-fat potato crisps; apple purée; lobsters,

hazelnuts, prepared; nuts, prepared;

[edible

almond

cocoa

cream;

dried; falafel; non-alcoholic

food; sea-cucumbers,

live;

purposes; candied nuts;

vegetable-based

beans, preserved, for food; berries, preserved; bulgogi [Korean beef dish]; gherkins; black

meat; lyophilized meat; lyophilised vegetables; lyophilized vegetables; lard;
not

purposes;

flavored nuts;

[canned (Am.)]; artichokes, preserved; preserved garlic; mushrooms, preserved; lentils,

ham; koumiss [kumiss] [milk beverage]; kumys [kumyss] [milk beverage]; salmon,
extracts; charcuterie; mussels,

not

for

eggs; white of eggs;

purposes; coconut

preserved; onions, preserved; truffles, preserved; fruit, preserved; fruits,
vegetables, tinned [canned (Am.)]; beans, preserved;

for cooking;

live; coconut, desiccated; vegetables,

animal

food;

dish]; pork;

meat

coconut milk for

for

suet

fruit;

[mashed avocado]; aubergine paste; eggplant paste; protein milk; bacon;

bouillon; potato-based dumplings; potato flakes; potato fritters; potato chips; potato crisps; lemon juice for culinary
fruits; frosted fruits; vegetable

of processed

live; yakitori; arrangements

processed; peanuts, prepared; fish

not

beverages; shellfish,

not

meat

jellies;

live; poultry,

not

meat

live;

live; palm oil for food; palm kernel oil for food;

prepared; sunflower seeds, prepared; seeds, prepared; escamoles

roe,

larvae, prepared]; pectin for culinary purposes; milk; milk ferments for culinary purposes; milk beverages, milk predominating; whey; milk

shakes; powdered milk; milk substitutes; milk products; rennet; pickles; whipped cream; tomato paste; tomato purée; tomato juice for cooking; colza oil for

food;

rape

oil for

food; sauerkraut; raisins; ryazhenka [fermented

baked

milk]; fatty

substances for the manufacture

of edible

fats; fat-containing

mixtures

for bread slices; nut-based spreads; prostokvasha [soured milk]; rice milk; rice milk for culinary purposes; sardines, not live; sunflower oil for food;
oil for food; tahini [sesame seed paste]; flaxseed oil for culinary purposes;

ground;

soya milk; soya

concentrates; preparations

bean oil for food; tofu;

cranberry

for

bouillon

making soup; broth;

sauce

linseed oil for culinary purposes;

[compote];

fruit

preserved

concentrates; preparations

for

in

herrings,

not

sesame

live; toasted laver; almonds,

alcohol; snail eggs for consumption; soups; broth

making bouillon;

condensed

milk;

salted

fish;

salted

meats;

KAUBAMÄRGILEHT
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cheese; butter;

onion

8/2018

freeze-dried

rings;

71

freeze-dried

meat;

frozen

vegetables;

silkworm

fruits;

chrysalis for

human

not

consumption; tuna,

fruit-

live; jams;

based snack food; fruit, stewed; fruit pulp; fruit salads; fruit chips; fruit jellies; fruit peel; bone oil, edible; edible insects, not live; curd; crustaceans, not

live; crayfish,

not

pollen prepared
Klass
sugarcane;

as

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

fish-based foodstuffs; fish, not

foodstuff;

31: Aloe

bagasses of

oil cake;

plants;

vera

cane

anchovy, live; hops; hop

[raw material]; seed

purposes; peanut milk-based

live; fish fillets; fish meal for human consumption; fish
cones;

germ for botanical purposes;

plants; plant seeds; oysters, live;

preparations for

consumption;

mushroom

spawn for

propagation;

preparations; sea-cucumbers, live; by-products

of the

live animals;

poultry, live;

of

for animal

processing

cereals,

litter

algarovilla

oats;

for animal

consumption;

laying poultry; nettles; spiny lobsters, live; plants, dried,

egg

for decoration; flowers, dried, for decoration; animal foodstuffs; salt for cattle; cattle food; flower bulbs;
animal

beverages; peanut butter;

mousses.

grains [cereals]; residual products

for animals;

edible chews for

consumption; juniper berries;

Christmas

of cereals for

animals; animal

fattening

trees; pet food; beverages

for pets; aromatic sand [litter] for pets; sanded paper [litter] for pets; shellfish, live; coconuts; coconut shell; cola nuts; kola nuts; copra; litter peat; groats
for poultry; bushes; maize; maize cake for cattle; wheat; wheat germ for animal consumption; salmon, live; bird food; undressed timber; wood chips for the
manufacture of wood

trees; trunks of trees;

pulp;

natural flowers; rough cork;

algae, unprocessed,

consumption; rice, unprocessed;
ears

[husked

or

unhusked];

edible

edible

eggs for

hatching, fertilized;

brewing and distilling; sardines, live;
consumption;
seeds for

litter;

unprocessed;

animal
edible

unsawn

consumption;

fattening preparations; sod; turf, natural; flowers, natural; wreaths of
unprocessed; seaweed, unprocessed, for human or animal

cereal seeds,

linseed, unprocessed;

[plants]; shrubs; pine

cores; rape cake for

linseed meal for animal

consumption;

residue in

cocoa

locust

beans, raw;

timber; lobsters, live; palm trees; palms [leaves

cuttle bone for birds; bran; bran mash for animal

a

still after

mulch; hay; silkworms; silkworm

citrus fruit, fresh;

or

of the

beans, raw; unprocessed

eggs;

cattle;

animal

[fruits];

consumption;

consumption;

distillation; strengthening

nuts

flax meal

forage; bulbs;

dog biscuits; cucumbers, fresh; vegetable

rose

bushes;

flaxseed for animal

for animal

roots

fresh;

oranges,

eggs for

rye; rice meal for

consumption;

[fodder]; herrings, live;

marrows,

sweet

palm tree]; fodder; forage;

forage; yeast for animal consumption; grains for animal consumption; meal for animals;

peppers

flaxseed meal for animal

planting; seedlings;

straw

almonds [fruits]; livestock

flaxseed, unprocessed;

sesame,

for animals; cattle cake; lime for animal

fertilised;

barley;

for human

mash for

consumption;

corn

stall food

hatching,

forage; malt for

linseed for animal

fattening livestock;

straw

[forage];

straw

fresh; artichokes, fresh; beet, fresh;

garlic, fresh; mushrooms, fresh; chestnuts, fresh; hazelnuts, fresh; lentils, fresh; squashes, fresh; leeks, fresh; rhubarb, fresh; onions,

fresh; spinach, fresh; truffles, fresh; fruit, fresh; peanuts, fresh; peas, fresh; olives, fresh; potatoes, fresh; chicory, fresh; lemons, fresh; vegetables, fresh;
garden herbs, fresh; beans, fresh; lettuce, fresh; berries, fresh; grapes, fresh; arrangements

of fresh

mussels, live; edible insects, live; bred stock; crustaceans, live; crayfish, live; vine plants;

raw

fruit; chicory roots; tuna, live; marc; fruit

residue

[marc];

barks; peanut cake for animals; peanut meal for animals;

pollen [raw material]; draff; distillery waste for animal consumption; fishing bait, live; fish, live; fish

spawn; fish meal for animal

consumption; menagerie

animals.

KlaSS 35: Import and export agency services; compiling indexes of information for commercial

or

advertising

purposes;

compilation

of

information in computer databases; systemization of information into computer databases; provision of online marketplaces for sellers and buyers of goods
and

services; price comparison services; commercial intermediation services; organization of trade fairs for commercial

auctioneering;

rental of sale stands; sales

promotion
services

parties; advertising; marketing; procurement
licensing

of the

goods

and services of others;

baked fruits and vegetables, of

raw

for others; demonstration of
for others

providing

goods; negotiation

[purchasing goods

business information via

a

and services for other

web

site;

or

advertising

purposes;

and conclusion of commercial transactions for third

businesses];

retail and wholesale of

commercial administration

of the

fresh, canned, frozen, dried, boiled

and

and unprocessed agriculture, aquaculture, garden, forest products, of untreated and unprocessed grains and seeds, of

jelly, jam, compote, fresh herbs, live plants and flowers, bulbs, seedlings and planting seeds, of feeds and animal beverages, malt, edible oils and fats.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2017/45

1377373

nr

R201701147
13.09.2017

(540)

(730)

Omanik: Foshan

Sanming Road,
510000

installations;

Annwa Ceramic

Ware Co., Ltd

Industrial Zone, Sanzhou Town,

installations;

water intake

flushing installations; hydromassage

fixtures]; floor drain; heating apparatus;

oven

apparatus;

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

water

water conduits

bath apparatus;

water

pipes; fountains;

installations;

closets;

bath

pressure

tubs;

wash-hand basins

registreering

1377423
R201701148

18.09.2017

on

water

tanks; water-pipes for sanitary

bath tubs for sitz

[parts

fittings made of fireclay; lighters.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Gaoming Area, Foshan City,

CN

11: Taps [faucets]; faucets for pipes; mixer taps for

water distribution
water

Sanitary

Cheng Avenue, Cangjiang

Guangdong Province,

(511)11-2017Klass
installations;

Gaoming

He

avaldatud: 2017/46

of

baths; bidets;

sanitary installations];

toilet

seats;

urinals

bath

[sanitary

72
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(540)

Omanik: Lin

(730)

Chenyao

No. 43, Xinhua Road,

(511)11-2017Klass

25:

Siming District,

Xiamen

girdles; hats; hosiery; gloves [clothing];

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

raincoat

(including

rain

hat, shawl, cloak);

registreering

on

avaldatud: 2017/46

R201701151
26.09.2017

andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(320)

boots;

1377490

(111)

2017 1748

CN

football shoes/football

neckties.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(310)

City, Fujian Province,

Clothing; layettes [clothing]; bathing suits/swimsuits;

08.08.2017

(330)

LT

(540)

KETEVAN
Omanik: UAB "MV GROUP ASSET MANAGEMENT"

(730)

J. Jasinskio g.

16F, LT-03163 Vilnius, LT

(511) 11-2017 Klass 33: Alcoholic

beverages, except beer; wine; brandy; spirits (beverages).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/46

1378006

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R201701156
11.10.2017

(540)

Aznauri
Omanik: Bolotov Oleksii

(730)

Vul.

Oleksandrovych

Gvardijciv Kantemirivciv, 17, kv. 216,

(511)11-2017Klass

m.

Kramatorsk, Donetska oblast 84331, UA

33:Alcoholic beverages, except beers; digesters [liqueurs

and

spirits];

alcoholic

beverages containing fruit; liquors containing

herb

aperitifs; brandy; vermouth; wine; aromatized wine; white wine; aged wines; grape table wine; grape dessert wine; sparkling wines; fortified
wines; vintage wines; high alcohol wines; semi sweet wine; semi dry wine; ordinary wine; wine from fruits and berries; rose wine; sweet wine; dry wine;

extracts;

red

wine; bitters; vodka; cocktails; cognacs; liqueurs;

alcohol

drinks, except beers; spirits

distilled

beverages; pre-mixed

alcoholic

beverages,

[beverages].

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/46

other than

beer-based; piquette; cider;

low
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(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701163

1378196

(151)

Rahvusvah reg

kuup

28.07.2017

nr

(540)

Omanik: LIMITED LIABILITY COMPANY "PREMIORI"

(730)

vul.

Levanevskoho, 91, Kyivska obl.,

(511)11-2017Klass

m.

Bila Tserkva

09100,

UA

12:Automobile tires; casings for pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires; vehicle wheels; tires for vehicle wheels.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/47

1378398

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R201701165
18.08.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: roheline,

(730)

Omanik: AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
ul.

Vyatskaya,

(511)11-2017Klass
massage
creams;

punane,valge.
"COSMETICHESKOE OBYEDINENIE "SVOBODA"

d. 47, RU-127015 MOSCOW, RU

3:Balms,

other than for medical purposes;

lip glosses; petroleum jelly

for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes;

gels, other than for medical purposes; greases for cosmetic purposes; perfumery; eyebrow pencils; cosmetic pencils; creams for leather;
skin whitening creams; hair spray; nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils for cosmetic purposes; oils

cosmetic
for toilet

purposes; cleansing milk for toilet purposes; soap; deodorant soap; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; cosmetic kits; cotton wool and cotton sticks for
cosmetic purposes; toothpaste; dentifrices; lipsticks; cosmetic preparations for baths; hair waving preparations; douching preparations for personal sanitary
or

deodorant purposes (toiletries); mouthwashes, not for medical purposes; fabric softeners for laundry use; laundry bleach;

impregnated with cosmetic lotions; sun-tanning preparations (cosmetics); cosmetic preparations
cosmetic preparations for skin care; cosmetics; mascara; talcum powder, for toilet use; shampoos.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701175

(151)

Rahvusvah reg

kuup

06.07.2017

nr

1378883

on avaldatud:

for

sunscreen

eyelashes; depilatory

2017/47

and

preparations; tissues

exfoliating preparations;
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(540)

(730)

Omanik: ZHEJIANG SHENGDA TOOLS
No. 3

Changan Town,

(511)11-2017Klass
saws

7:

Jacks

Industrial Park,

fretsaw blades

[machines];

[machines]; pneumatic nailers;

spray guns for

cranes; drilling bits [parts of machines];

saw

blades

CO.,

LTD.

Haining City, Zhejiang,
of

[parts

machines];

CN

hand-held electric

paint; hand-held hydraulic tools;

[parts

of machines]; hand-held

tools,

drills

[excluding

electric coal

drill]; packing machines;

electric wrenches; electric screwdrivers; electric hammers; hoist
other than

hand-operated;

hand-held

pneumatic

tools.

Klass 8: Manicure sets; secateurs; gouges [hand tools]; cutting tools [hand tools]; glaziers' diamonds [parts of hand tools]; oyster openers; wire

strippers [hand tools]; scissors; daggers; vices; garden tools, hand-operated; lifting jacks, hand-operated;
frames for handsaws; spanners
tableware

[knives,

forks and

[hand tools]; penknives; pliers;

spoons];

saw

blades

[parts

bits

of hand

[hand tools];

hammers

[hand tools];

tools]; hand-operated peeling appliances

manual inflator;
saws

hand-operated packing

devices;

[hand tools]; spades [hand tools]; tweezers;

and instruments of

slaughtering animals; tap

die

[hand tools]; screwdriver.
Klass 9: Protection devices for personal
weighing machines; measures; clothing

for

use

against accidents; fire

protection against accidents,

escapes;

irradiation and

protective helmets; rulers [measuring instruments]; goggles;

fire;

asbestos

gloves

for

protection against accidents; protective

masks.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701178

(151)

Rahvusvah reg

kuup

21.08.2017

on

avaldatud: 2017/47

1379102

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

22935229

(320)

24.02.2017

CN

(330)

(540)

TENAVOLTS
(730)

Omanik: FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

#109, industry Rd, Yanping District, Nanping,

(511)11-2017Klass

353000

Fujian Province,

CN

9: Computers; television apparatus; chargers for electric batteries; vehicle radios; materials for electricity mains [wires, cables];

batteries, electric; galvanic cells; plugs, sockets and other

contacts

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

[electric connections]; accumulators, electric.

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201701180

(151)

Rahvusvah reg

kuup

20.10.2017

on

avaldatud: 2017/47

1379126

(540)

(730)

Omanik: CANGZHOU PANGOO INTERNATIONAL TRADE

CO.,

LTD.

No.1-2-1104, Yuda Yijing, Yuhe Road, Yunhe District, Cangzhou, Hebei Province, CN

(511)11-2017Klass

5:Vitamin preparations; bacterial preparations for medical and veterinary use; drugs for medical purposes; biological preparations for

veterinary

amino acids

purposes;

for veterinary purposes;

enzyme

preparations for veterinary

purposes;

media for bacteriological cultures;

nutritive

EESTI
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substances for

microorganisms;

8/2018

cultures of
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microorganisms

for medical

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

or

veterinary use; protein supplements

registreering

on

for animals.

avaldatud: 2017/47

KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE MUUDATUSED JA
PARANDUSED

Parandus Eesti

Kaubamärgilehele

Annulleerida rahvusvahelise

2/2018:

registreeringu

R201700075

kohta avaldatud

registreerimise

otsuse teade.
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III. REGISTREERITUD
Avaldatakse

vastavalt

tunnistamiseks võib esitada

lõppenuks

(111) Reg

"Kaubamärgiseaduse"

8/2018

KAUBAMÄRGID

paragrahvile

hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvide

tunnistamiseks võib esitada

KAUBAMÄRGILEHT

49.

Kaubamärgiomaniku

52 või 54 kohaselt.

hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

ainuõiguse

tühiseks

Kaubamärgiomaniku ainuõiguse

53 kohaselt.

55944

nr

22.06.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201301225

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

16.12.2013

22.06.2028

lõppemise kuup

01.10.2014

kuup

(540)

(730)

Omanik: Nordix
Võidu tn

53-58,

(511)10-2013Klass
Klass

taskukellad;

Expert OÜ

44313 Rakvere

linn,

Lääne-Viru

14:

amuletid

käekellad,

(juveeltooted);

randmekellad;

ehted

(juveeltooted);

18:

nahast

kotid

pakkimiseks

ehtekarbid

käevõrud

käekellarihmad;

(juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted);
Klass

maakond,

EE

9: päikeseprillid.

sõrmused

(ümbrised,

(laekad); juveeltooted;

kaelakeed

(juveeltooted);

ketid

(juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid;
(juveeltooted); võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad).

vutlarid);

käekotid;

nahkrihmad;

rahakotid;

rahataskud;

(juveeltooted); käe-,

lipsunõelad; nipsasjad
seljakotid;

vihmavarjud;

visiitkaardihoidikud; võtmetaskud.
Klass 25: kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; vööd, rihmad (rõivad); õlarätid, õlasallid.
Klass 26: juuksed; juukseehted; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepandlad, juukseklambrid;
juuksepikendused; juukserullid; juuksetutid
35: kaupade

KlaSS

või suletutid

(ehistutid).

demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites;

müügikampaaniad, -reklaam teenusena;

ülespanemine, üleskleepimine, jaemüük (kolmandatele isikutele); näidiste (proovide) levitamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine.

(111) Reg

55945

nr

22.06.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700578

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

01.06.2017

22.06.2028
02.04.2018

(540)

fit.ee
(730)

Omanik: OÜ Relion Info
Vahi alevik, Pärna allee 2-13, 60534 Tartu vald, Tartu maakond, EE

müürilehtede

EESTI
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(511)11-2017Klass

38:

info- ja

8/2018

kuvaedastus

77

arvutite

abil; globaalse arvutisidevõrgu või

interneti

vahendusel

andmete

või

audiovisuaalmaterjali

edastamine.

(111) Regnr

55946

(151) Regkuup

22.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700895

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

13.09.2017
22.06.2028

lõppemise kuup

02.04.2018

(540)

(730)

Omanik: KARINA IVANOVA
Seminari tn 4, 44316 Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, EE

(511)11-2017Klass
peapaelad (rõivad);

25: baretid; kaelarätikud; kapuutsid (rõivad); karusnahast muhvid; karusnahksed kübarad;

kübarad-juukseehted;

karusnahksed

mütsid; kõrvu katvad

kübarad, mütsid; kunstkarusnahast mütsid; loorid (rõivad); mantiljad; moepeakatted; muhvid (rõivad); mütsid

(peakatted); nahast peakatted; naiste peakatted; näovarjud, mütsinokad, -sirmid; nelinurksed pearätikud; päikesemütsid; päikesesirmid (peakatted);
peakatted (loorid); pearätid; pearätikud; pearätikud (lõua alt kinni seotavad); peomütsid (rõivad); pearätikud, -sallid; rannamütsid; silindrid (peakatted);
sirmid

(rõivad); turbanid; tuttmütsid;

väikesed

boolerod;

dändiülikonnad;

kaelarätid,

-sidemed;

topid;

kübarad;

väikesed

avaralõikelised

mütsid; viltkübarad; alusrõivad; argiriietus;

eemaldatavad kraed;

ümmargused naistemütsid;

väikesed

kleidid; ballikleidid; bleiserid; blusoonid;

mütsid, murumütsid;

boad

(rõivad);

bodid

villased

(rõivad);

baretid;
bodid

villased

(aluspesu);

gabardiinmantlid (rõivad); jakid; joped; juuksepaelad (rõivad); kaelapaelad (rõivaosad); kaelarätid;

kaelasallid; kaftanid; kampsunid; kampsunid või villased jakid; käpikud (rõivad); kapuutsiga pluusid; kapuutsiga pusad; kapuutsiga

karusnahast keebid;

kasukad, mantlid; keebid;

karusnahast kuued

kimono lühike

ja jakid;

karusnahast rõivad; karusnahksed kasukad; karusrõivad; kašmiirsallid; kašmiirvillast

pealisjakk (haori); kimonod;

kindad

(rõivad); kindad,

sh

loomanahast,

nahast või karusnahast valmistatud

rõivad;
kindad;

kinnise kaelusega sviitrid; kinnitusklambrid rõivastele, traksid, suka- ja sokihoidjad; kitlid, kittelkleidid; kleidid; kokteilikleidid; kombineed (rõivad);
kombineed (naiste aluspesu); kombinesoonid

(alusrõivad);
lühikesed

korsetid

püksid (rõivad); mantlid;

nahkrihmad

(rõivad); kootud rõivad; kõrge kaelusega särgid; kõrge kaelusega sviitrid; kõrge kaelusega topid; korsetid

(toetav aluspesu); kostüümid;

(rõivad); nahkrõivad;

meeste

naiste

ja

kraed

naiste

kleidid;

(rõivad); krinoliinseelikud;

kudumid

(rõivad);

jakid, ülerõivad, püksid, vestid; miniseelikud;

naiste

pidulikud kleidid;

naiste

kunstnahast rõivad; linased rõivad;

nahkadest valmistatud kleidid;

lipsud; livreed;

nahkjakid, nahktagid;

ülerõivad; naistekostüümid; naistemantlid; õhtukleidid; õhtukostüümid;

õhtumantlid; paksud mantlid; paksud villased kampsunid; pareod; peleriinid; pidulikud õhtukostüümid; pidulikud riided; pidulikud rõivad; pikad jakid;
pluusid; pontšod; pruutneitsikleidid; pulmakleidid; rihmad, vööd; sallid, rätikud; sallid; seelikud; siidrõivad; sinelid, pikad mantlid; sukkpüksid; sviitrid;

T-

särgid; talvemantlid; taskurätikud; triiksärgid; tuunikad; ülerõivad; vestid; villased rõivad; jalatsid (v.a ortopeedilised jalatsid); jalatsid, v.a sportimiseks;
lahtise kannaga kingad; madalad kingad; madalad kinnised kingad, baleriinad (jalatsid); madalad puukingad (hiyori-geta); madalad puukingad (koma-geta);
nahkkingad; nahksussid;
kingsaapad;

naiste

kerged sussid;

saapad; sussid, tuhvlid; jaapani

naiste

sandaalid; naistejalatsid; naistekingad; naistesaapad; pidulikud kingad; platvormkingad; poolsaapad,

traditsioonilised

rõivad; põlled (rõivad); põlvikud; püksid; püksseelikud; puuvillased mantlid; siidrätikud,

siidsallid; sokid ja sukad; suvekleidid; teksarõivad; vabaajarõivad; vestid (välisrõivad); vööd, rihmad (rõivad); vööd, rihmad (rõivaste juurde).
Klass 35: moeaksessuaaride jaemüügiteenused; peakatete
rõivaste

hulgimüügiteenused;

ja

rõivaaksessuaaride

jaemüük

jae- ja

kolmandatele

hulgimüügiteenused; rõivaaksessuaaride jaemüügiteenused; rõivaste

isikutele;

rõivaste

jaemüügiteenused veebis;

rõivaste

jae- ja

postijaemüügiteenused;

rõivaaksessuaaride postimüügiteenused; rõivastega seotud veebijaemüügiteenused; jalatsite jae- ja hulgimüügiteenused; ehete jae- ja hulgimüügiteenused.

(111) Regnr

55947

(151) Regkuup

22.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700904

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

15.09.2017

lõppemise kuup

22.06.2028
02.04.2018

(540)

ELU ON LILL!
(730)

Omanik: Horticom OÜ

Lehmja küla,

(511)11-2017Klass

Loomäe tee 11, 75306 Rae vald,

Harju maakond,

EE

35: aiakaupade jaekaubandusteenused, aiakaupade hulgikaubandusteenused.

78

EESTI

(111) Reg

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

55948

nr

(151) Reg kuup

25.06.2018

(210)

Taotl nr

M201700806

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

16.08.2017

kuup

25.06.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

Kalakuningad
(730)

Omanik:
Lindi

osaühing

küla, Tamme,

(511)11-2017Klass

CONOREL GRUPP
88302 Pärnu

29: kalafilee; kalad,

v.a

linn,

Pärnu

maakond,

EE

elusad; kalakonservid, konservitud kala; soolakala; töödeldud kalamari.

Klass 31: eluskala; kalamari.

(111) Regnr

55949

(151) Regkuup

25.06.2018

(210)

Taotl

nr

M201600677

(220)

Taotl

kuup

29.07.2016

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

25.06.2028
02.04.2018

kuup

(540)

Tempo
(730)

Omanik: AS Tallink

Grupp

Kesklinna linnaosa, Sadama tn 5, 10111 Tallinn,

(740)

(511)10-2016Klass

Harju maakond,

EE

Raivo Koitel

Esindaja:

43:toitlustusteenused.

(111) Regnr

55950

(151) Regkuup

25.06.2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700197

kuup

21.02.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

25.06.2028
02.04.2018

kuup

(540)

E-FARMER
(730)

Omanik:

piimandusühistu

Järva-Jaani

(740)

Esindaja:

alev,

Pikk tn

E-Piim

16,

73301 Järva

vald,

(511) 11-2017 Klass
istikute

Järva

maakond,

EE

Kalev Käosaar

35: põllumajandusseadmete, põllumajanduses kasutatavate kemikaalide, loomasööda, taimekaitsevahendite,
jae-ja hulgimüük, välja arvatud interneti teel osutatavad teenused.

seemnete,

taimede,

Klass 44: põllumajandusteenused; põllumajanduskonsultatsioonid; põllumajandusseadmete rentimine; välja arvatud interneti teel osutatavad
teenused.

(111) Regnr

55951

(151) Regkuup

25.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201600774

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

05.09.2016
25.06.2028

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(442)

Avaldam

kuup

Omanik:

SOCIÉTÉ DES

8/2018

79

02.04.2018

(540)

(730)

VEVEY, CH-1800,
(740)

PRODUITS

NESTLÉ

S.A.

CH

Esindaja: Aivo Arula

(511)10-2016Klass 30:jäätis, veejäätis, mahlapulgad, šerbett,

külmutatud maiustused,

pehme jäätis, külmutatud jogurtid;

sideained

ja segud jäätise ja/või

veejäätise ja/või mahlapulkade ja/või šerbeti ja/või külmutatud maiustuste ja/või pehme jäätise ja/või külmutatud jogurtite valmistamiseks.

(111) Regnr

55952

(151) Regkuup

25.06.2018

(210)

Taotl

nr

M201700776

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

09.08.2017

lõppemise kuup

25.06.2028
02.04.2018

kuup

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: sinine, helesinine, hall.
Omanik: OÜ

Tripod Grupp

Pirita linnaosa, Puhkekodu tee 55, 12015 Tallinn,

(740)

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

Arula

16: märkmikud; mapid (kontoritarbed); dokumendimapid, aktimapid (kantseleitarbed); dokumendikaaned; trükised, sh raamatud,

brošüürid, voldikud, teatmikud, kataloogid, testid; kirjatarbed; kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid).
Klass 35: personali valimine (teenusena); personalivalikuga seotud nõustamisteenused ja konsultatsioonid; intervjuude ja testide korraldamine
personali värbamiseks; personalivalik psühholoogilist

testimist

kasutades;

psühholoogiline

testimine

personali

valikuks; psühhomeetriline

personali valikuks.
Klass 41: haridus; väljaõpe; psühholoogiaalane koolitus; psühholoogiaalaste seminaride ja konverentside korraldamine.
Klass

44: psühholoogiteenused; psühholoogiliste testide väljatöötamine ja

(111) Regnr

55953

(151) Regkuup

25.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700797

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

lõppemise kuup

15.08.2017
25.06.2028
02.04.2018

läbiviimine.

testimine

80

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

(740)

OÜ

kollane, hall, lilla,

Rapla linn,

Tallinna mnt

Esindaja:

Kalev Käosaar

(511)11-2017Klass

punane,

35:tööriistade,

autokaupade, vabaajatoodete,

nõude

50,

79512

sh käsitööriistade

(kodutarvete),

55954

(151) Regkuup
Taotl

nr

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

EE

ja elektritööriistade, aiakaupade, aiandustoodete, matkatarvete, rõivaste, jalatsite,

koduste elektriseadmete, õhkrelvade

25.06.2018

(220)

sinine.

Rapla vald, Rapla maakond,

(111) Regnr
(210)

roheline,

HANDYMANN

autotarvikute

ja

jae-ja hulgimüügiteenused.

M201700853
31.08.2017

lõppemise kuup

25.06.2028
02.04.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: PK Arendus OÜ

Ringtee
(740)

tn

75, 50501 Tartu linn, Tartu maakond, EE

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass
rentimine,

Arula

36: kindlustus; rahalised,

üürimine

(kinnisvara);

finants-ja kinnisvaratehingud; äri-ja

kinnisvaraarendus;

kinnisvara

üürimine,

kinnisvarakonsultatsioonid.

Klass

41: haridus; väljaõpe;

Klass

43: toitlustusteenused; tähtajaline

meelelahutus;

spordi- ja kultuuri tegevus.

majutus.

(111) Regnr

55955

(151) Regkuup

25.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700872

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

07.09.2017
25.06.2028
02.04.2018

ametiruumide rentimine, üürimine

rentimine;

kinnisvara

haldamine,

(kinnisvara); äri-ja ametipindade

juhtimine;

üüri-,

rendikogumine;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

81

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: must, helekollane.
Omanik: Võru

Tarbijate Ühistu

Lembitu tn 1, 65608 Võru

(740)

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass

linn,

Võru

maakond,

EE

Arula

30: leib, sai; sepik; leiva-ja saiatooted; jahu ning

muud

teraviljatooted; tainad; pagari-ja kondiitritooted,

sh

tordid, koogid,

saiakesed, kuklid, keeksid, küpsised; maiustused.
Klass

35: reklaam;

sisereklaam; välireklaam;

raadio- ja

telereklaam; reklaamipindade üürimine; reklaammaterjalide levitamine; ärijuhtimine;

kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja
reklaamnäituste korraldamine;

kaupade demonstreerimine;

kontorimasinate

teenuste

ostmine); kaubandus- ja

ja -sisseseadete rentimine, üürimine; müügikampaaniad;

poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; turu-uuringud; kaubandus- või
konsultatsioonid; äriinfo; äritegevuse juhtimisabi; äritegevuse juhtimise ja korraldamise

tööstusalane

näidiste levitamine;

juhtimisabi; kaubandusteabeagentuurid;

ärialased

konsultatsioonid.

Klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; äri- ja ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); äri- ja ametipindade
rentimine, üürimine

(kinnisvara); kinnisvaraarendus;

haldamine; üüri-, rendikogumine;
Klass

(111) Reg

kinnisvaraalased

kinnisvara

üürimine,

rentimine;

kinnisvara

haldamine,

juhtimine;

multifunktsionaalsete

ehitiste

konsultatsioonid.

43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.

55956

nr

25.06.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201701033

kuup

25.10.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

25.06.2028
02.04.2018

(540)

VitaGlobin
(730)

Omanik: AS Dimedium

Emajõe
(740)

tn

1a, 51008 Tartu linn, Tartu maakond, EE

Esindaja: Aivo Arula

(511)11-2017Klass

5: veterinaariapreparaadid; meditsiinilised toidulisandid loomadele; mikroelemendipreparaadid loomadele; mineraalsed toidulisandid

loomadele; veterinaarsed söödalisandid; proteiinilisandid loomadele; vitamiinipreparaadid loomadele; desinfektsioonivahendid.
Klass 31: mineraalsööt loomadele; loomasööt; jõusööt; linnusööt; lemmikloomatoit; söödasegud loomadele.

(111) Reg

55957

nr

(151) Reg kuup

25.06.2018

(210)

Taotl

nr

M201701034

(220)

Taotl

kuup

25.10.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

25.06.2028
02.04.2018

(540)

VitaBanana
(730)

Omanik: AS Dimedium

82

EESTI

Emajõe
(740)

tn

la,

51008 Tartu

Esindaja: Aivo

(511)11-2017Klass

linn,

Tartu

maakond,

KAUBAMÄRGILEHT

EE

Arula

5: veterinaariapreparaadid; meditsiinilised toidulisandid loomadele; mikroelemendipreparaadid loomadele;

mineraalsed toidulisandid

loomadele; veterinaarsed söödalisandid; proteiinilisandid loomadele; vitamiinipreparaadid loomadele; desinfektsioonivahendid.
Klass

31: mineraalsööt

loomadele; loomasööt; jõusööt; linnusööt; lemmikloomatoit; söödasegud loomadele.

(111) Regnr

55958

(151) Regkuup

25.06.2018

(210)

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

201401200
M
10.11.2014

kuup
lõppemise kuup

25.06.2028

01.06.2015

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Tukuma Piens a/s

Jelgavas
(740)

sinine, helesinine, tumesinine,

iela 7, LV-3100

Esindaja: Aivo

Tukums,

LV

Arula

(511)10-2014Klass 29:piim ja piimatooted;

jogurt.

(111) Regnr

55959

(151) Reg kuup

26.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(540)

M201700809

lõppemise kuup

kuup

8/2018

18.08.2017
26.06.2028
01.03.2018

punane,

roheline, kollane,

pruun,

hall, must, valge.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Kristi Tilemann

83

valge, beež, roheline, hall, must,

alevik, Viljandi

Käru

(511)11-2017Klass

8/2018

mnt

79201 Türi

14,

vald,

pruun.

Järva

maakond,

EE

25: rõivad; jalatsid; peakatted.

(111) Regnr

55960

(151) Regkuup

26.06.2018

(210)

Taotl nr

M201700884

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

11.09.2017

kuup

26.06.2028

lõppemise kuup

02.04.2018

kuup

(540)

DUTAMSIN
Omanik: G.L. PHARMA GMBH

(730)

Schloßplatz 1,
(740)

8502

Esindaja: Olga

(511)11-2017Klass
veterinaarias

5:

AT

Lannach,

Treufeldt

farmaatsiapreparaadid;

kasutamiseks;

meditsiinilised

veterinaarsed

meditsiinilised

preparaadid;

dieetained

dieetained;

veterinaarias

meditsiinilised

hügieenitarbed;

kasutamiseks;

imikutoidud;

toidulisandid

dieettoit

dieettoidud;

inimestele;

toidulisandid

loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimismaterjal; stomatoloogiline hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjepreparaadid;

fungitsiidid;

herbitsiidid.

(111) Regnr

55961

(151) Regkuup

27.06.2018

(210)

Taotl nr

M201700270

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

10.03.2017

kuup

27.06.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

E-Health ID
Omanik: BUSINESS RESEARCH BUREAU

(730)

Kesklinna

(5 11) 11-2017 Klass

linnaosa,

Narva mnt

9j,

10117

OÜ

Tallinn, Harju maakond,

EE

9: arvuti välisseadmete püsivara; arvutiprogrammid sõiduki ümbrusest panoraamvaate kuvamiseks; arvutirakendused

sõidukijuhtimise kontrollimiseks;

auto

audio-video-navigeerimise arvutirakendused;

auto

automaatjuhtimise arvutirakendused;

auto

automaatse

automaatparkimise

juhtimise arvutirakendused; andmesideriistvara; arvutiserverid; arvutivõrguserverid; arvutite digitaalsed käitamis-ja kasutusjuhendid, eelkõige disketil või

CD-ROM-il.
Klass
arvutiriistvara

42:

andmetöötlusalased

kujundamine;

arvutialane

uuringud;

andmetöötlustehnoloogia

teadustöö; arvutialased

tehnilised

uuringud;

andmeturbekonsultatsioonid;

uuringud; arvutialased

tehnoloogilised

ärianalüüsi

uuringud;

ja

-aruandluse

arvutialased

uuringud;

arvutianalüüs; arvutidiagnostika teenused; arvutipõhise projektijuhtimise teenused; arvutiriistvara arendamine; arvutiriistvara ja arvutitehniliste vahendite
rent;

arvutiriistvara

arvutiriistvaraprobleemide veaotsing;

efektiivsuse

võrdlevad

analüüsid;

mälupankade uuendamine;

arvutisüsteemide

arvutisüsteemide

tarkvarapõhine veaotsing; arvutiriistvaraarendus; arvutisüsteemide analüüs;
ja -võrkude integreerimine; arvutisüsteemide jõudluse võrdlevad analüüsid;

projekteerimine ja arendamine;

arvutisüsteemide seiramine

kaughalduse teel;

arvutiriistvara

arvutisüsteemide
arvutisüsteemide

üürimine;

arvutite

analüüsiteenus; arvutite arendamine; arvutite üürimine; arvutite rentimine; arvutite üürimine, laenutus; arvutite välisseadmete nõustamis- ja teabeteenused;
arvutite välisseadmete uurimis-arendustegevus; infotehnoloogia

IT-projektijuhtimine; IT-turvalisuse, -kaitse ja -taastamise
tarbijate
arvuti

elektroonikaseadmete

abil

automatiseerimise

printimistarkvara alane

probleemide
uurimine;

nõustamine;

tuvastamise

tehniliste

arvuti

uuringud; infotehnoloogiateenuste pakkumine alltöövõtuna; internetiturbekonsultatsioonid;

teenused;

tekstide

kirjutamine;

programmeerimisalased

avariitaaste; arvuti avariitaaste kavandamine;

arvuti

tulemüüri

otsingumootorite haldamine; riistvara laenutus; rikkeotsing
kaughaldus; sidetehnika alased uuringud; tehniliste protsesside

meiliserverihaldus;

kujul; serverihaldus;

serverite
tööstuslike

tehnilised

protsesside

uuringud;

arvuti

abil

andmekaitseteenused

automatiseerimise

[tulemüürid];

uurimine;

arvuti

andmesidesüsteemide

teenused; arvuti turvasüsteemi monitooring; arvutialane avariitaaste; arvutisüsteemide

avariitaaste; arvutisüsteemide monitooring; arvutisüsteemide seire autoriseerimata juurdepääsu või andmelekke tuvastamiseks; arvutisüsteemide seire rikete
tuvastamiseks;

arvutite

viirusetõrje teenusena;

internetipettuse tuvastamiseks;
monitooring; võrku tungimise

turvameetmete

eest kaitsvad

elektrooniliste

võrkude

turvetehnoloogiate väljatöötamine;

pakkumine arvutivõrkude,

arvutile

ligipääsemise ja

arvutiturbeteenused; meditsiiniseadmete kalibreerimine.

krediitkaardi kasutamise

arvutist tehtavate

elektrooniline

seire

tehingute kaitseks; võrgusüsteemide

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

9: arvuti välisseadmete püsivara; arvutiprogrammid sõiduki ümbrusest panoraamvaate kuvamiseks; arvutirakendused

automaatse

84
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(111) Reg

55962

nr

(151) Reg kuup

27.06.2018

(210)

Taotl nr

M201700271

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

10.03.2017

kuup

27.06.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

E-Health

Passport

Omanik: BUSINESS RESEARCH BUREAU

(730)

Kesklinna

linnaosa,

(511)11-2017Klass

Narva mnt

sõidukijuhtimise kontrollimiseks;

auto

9j,

10117

OÜ

Tallinn, Harju maakond,

audio-video-navigeerimise arvutirakendused;

EE

automaatjuhtimise arvutirakendused;

auto

käitamis-ja

juhtimise arvutirakendused; andmesideriistvara; arvutiserverid; arvutivõrguserverid; arvutite digitaalsed

automaatparkimise

auto

kasutusjuhendid, eelkõige disketil või

CD-ROM-il.
Klass
arvutiriistvara

42:

andmetöötlusalased
arvutialane

kujundamine;

uuringud;

andmetöötlustehnoloogia uuringud;

teadustöö; arvutialased

tehnilised

andmeturbekonsultatsioonid;

uuringud; arvutialased

tehnoloogilised

ärianalüüsi

ja

-aruandluse

arvutialased

uuringud;

uuringud;

arvutianalüüs; arvutidiagnostika teenused; arvutipõhise projektijuhtimise teenused; arvutiriistvara arendamine; arvutiriistvara ja arvutitehniliste vahendite
rent;

arvutiriistvara

arvutiriistvaraprobleemide veaotsing;

efektiivsuse

võrdlevad

analüüsid;

arvutisüsteemide

arvutisüsteemide

mälupankade uuendamine;

ja

tarkvarapõhine veaotsing; arvutiriistvaraarendus;
-võrkude

integreerimine;

projekteerimine ja arendamine;

arvutisüsteemide

arvutisüsteemide analüüs; arvutisüsteemide

jõudluse

arvutisüsteemide seiramine

võrdlevad

kaughalduse teel;

analüüsid;

arvutiriistvara

arvutisüsteemide

üürimine;

arvutite

analüüsiteenus; arvutite arendamine; arvutite üürimine; arvutite rentimine; arvutite üürimine, laenutus; arvutite välisseadmete nõustamis- ja teabeteenused;

uurimis-arendustegevus; infotehnoloogia uuringud; infotehnoloogiateenuste pakkumine alltöövõtuna; internetiturbekonsultatsioonid;

arvutite välisseadmete

IT-projektijuhtimine; IT-turvalisuse, -kaitse ja -taastamise
tarbijate
arvuti

elektroonikaseadmete

abil

automatiseerimise

printimistarkvara alane

tuvastamise

probleemide

tehniliste

uurimine;

arvuti

nõustamine;

teenused;

tekstide

kirjutamine;

programmeerimisalased

avariitaaste; arvuti avariitaaste kavandamine;

arvuti

meiliserverihaldus;
serverite

kujul; serverihaldus;

tulemüüri

tööstuslike

tehnilised

riistvara

otsingumootorite haldamine;
sidetehnika

kaughaldus;

arvuti

protsesside

uuringud;

alased

abil

andmekaitseteenused

uuringud;

laenutus; rikkeotsing
tehniliste

automatiseerimise

protsesside

uurimine;

arvuti

andmesidesüsteemide

[tulemüürid];

teenused; arvuti turvasüsteemi monitooring; arvutialane avariitaaste; arvutisüsteemide

avariitaaste; arvutisüsteemide monitooring; arvutisüsteemide seire autoriseerimata juurdepääsu või andmelekke tuvastamiseks; arvutisüsteemide seire rikete
arvutite

tuvastamiseks;

viirusetõrje teenusena;

internetipettuse tuvastamiseks;
monitooring; võrku tungimise

turvameetmete

eest kaitsvad

elektrooniliste

55963

(151) Regkuup

27.06.2018

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

turvetehnoloogiate väljatöötamine;

krediitkaardi kasutamise

elektrooniline

seire

arvutiturbeteenused; meditsiiniseadmete kalibreerimine.

(111) Regnr
(210)

võrkude

pakkumine arvutivõrkude, arvutile ligipääsemise ja arvutist tehtavate tehingute kaitseks; võrgusüsteemide

M201700403
15.04.2017
27.06.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

StreamCloud
(730)

Omanik: Raivo Hundt
Kristiine linnaosa, Lille tn 14-4, 10614 Tallinn,

(511)11-2017Klass

9:

allalaaditavad

helinad

CD-d;

eelprogrammeeritud plaadid; eelsalvestatud

plaadid; elektrilised
ajaprogrammeerijad;

või

elektroonilised

akustilised

andmekodeerimisaparaadid;
andmetöötlusseadmed

allalaaditavad

EE

telefonihelinad;

arvuti

digitaalkaardid;

arvutite

andmebaasid;

eelsalvestatud kassetid; eelsalvestatud kinofilmid; eelsalvestatud magnetandmekandjad; eelsalvestatud

kataloogid;

elektroonilised

muundurid; amortisaatorid;

andmekogumisseadmed;

ja -manused; antennivõimendid;

automaatsed plaadi vahetajad;

fotoseadmed;

Harju maakond,

mobiiltelefonidele;

ajakavad või sõiduplaanid; ajaandmete generaatorid; ajajaotusmultiplekserid;
analoogmuundurid; analoogsignaali konverteerimine digitaalseks; andmehõiveseadmed;

andmekrüpteerimisseadmed;

andmesäilitus-,

arvutimonitoridele kohandatud

basskitarri kõlarid;

dekodeeritud

kinnitused;

-salvestusseadmed;

elektrilised

arvutitele kohandatud

kinnitused;

ja

mehhaanilised

audio-/visuaal- ja

sildilugejad; dekooderid; dekoodrid; demultiplekserid; digitaalse signaali

analoogseks muundaja; digitaalsed kalendrid; digitaalsed kõnesignaaliprotsessorid; digitaalsed signaalitöötlusseadmed; digitaalsed sisend- ja
väljundskannerid; digitaalsed võimendid; digitaatorid; dubleerimisseadmed; eelsalvestatud andmekandjad arvutitega kasutamiseks; eelvõimendid;
elektrilised

võimendid;

elektroonilised

elektroakustilised

elektronmärkmikute

võimendid;

interaktiivsed tahvlid; elektroonilised kodeerimisseadmed;

ümbrised;

ajakaardid; ajakaardid (magnetandmekandjad); masinloetavad ajakaardid; andmekaitseks
kasutatavad
arvutikettad;

kaardid;

andmekassetid;

arvutilindid;

andmesäilituskettad;

arvutimälu

(arvutiriistvara);

hääleprotsessorid; impulskoodmodulatsiooni protsessorid;

andmete

elektroonilised

dekooderid;

elektroonilised krüpteerimisseadmed;

kandmise

elektroonilised

isesünkroniseerivad

ette nähtud

digitaatorid;

varundusseadmed; andmekandjad; andmekandjatena

magnetkaardid; andmetega CD-d;
elektroonilised

päevikud;

elektroonilised

elektroonilised märkmikud; kodeeritud

arvutiandmete

sõnaraamatud;

salvestusseadmed;

elektroonilised

võimendid;

digitaalsed koodrid, multiplekserid; jaotusvõimendid; juhtmeta klaviatuurid,

klahvistikud; juhtvõimendid; kaamerate paigaldusseadmed; kahe kanaliga võimendi balansseerijad; kantavad kuvarid; kelmetransistor-vedelkristallkuvari
paneelid

(TFT-LCD);

klahvpillivõimendid;

klaviatuurid,

klahvistikud;

kodeerimis- ja

dekodeerimisseadmed

ja

-vahendid;

kodeerimisaparaadid;

kommunikatsiooniseadmed; kõneprotsessorid; kõnetuvastusseadmed; koodrid; krüpteerimisaparaadid, krüpteerimisseadmed; kuvarite paigaldusseadmed;
laeva

logiraamatud [elektroonilised];

digiaalsed salvestid;

elektroonsed

laeva

logiraamatud [elektrilised]; LCD-värvifiltrid; magnetilised kodeerimisseadmed; videokaamerad; IP-kaamerad;

võrgulülitid; arvutid; audio-video-sideseadmed;

traadita

sideseadmed; video-ja arvutimonitorid; videodispleid; pinge-ja

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

85

voolumuundurid.

vooluadapterid; pinge-ja

(111) Reg

8/2018

55964

nr

27.06.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700892

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

12.09.2017

lõppemise kuup

27.06.2028
02.04.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: Taevaraadio

(740)

Kesklinna

linnaosa,

Esindaja:

Indrek Eelmets

(511)11-2017Klass

38:

sinine, valge.

OÜ

Pärnu mnt

11317

139f,

side; digitaalsete failide

Tallinn, Harju maakond,

edastus; raadiolevi, raadiosaadete

EE

edastamine; ringhäälinguteenused; sideinfo;

infoedastus raadio

vahendusel; infoedastus elektrooniliste sidevõrkude kaudu; uudiste edastamine.
Klass

41:

meelelahutus,

lõbustus;

ajaviide,

kultuuri tegevus;

meelelahutusteave;

puhketeave;

raadioprogrammide

valmistamine;

raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated; lindistusstuudioteenused; esinemised elavettekandena; helisalvestiste üürimine; meelelahutusvõistluste korraldamine;
raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine; uudistereporterite teenused; raadiomeelelahutuse ja -saadete pakkumine sidusvõrgu ja interneti
kaudu.

(111) Reg

55965

nr

27.06.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201700889

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

12.09.2017

lõppemise kuup

27.06.2028
02.04.2018

kuup

(540)

All media Baltics
(730)

Omanik: ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU BIROJS
Brīvības iela 40

(740)

-

37, LV-1050

Rīga,

SKOPIŅA

UN AZANDA

LV

Esindaja: Indrek Eelmets

(511)11-2017Klass 16:trükitooted; trükitud fotod.
Klass

35: reklaam; reklaammaterjalide

publitseerimine, avaldamine; reklaammaterjalide levitamine; äri- ja kaubandusalaste andmete ja info

kogumine, koondamine, vormindamine, koostamine, kompileerimine ja töötlemine;
Klass

38: teleringhääling;

telesaadete edastamine, telelevi; telesaadete

Klass 41: tele- ja raadiosaadete tootmine ja produtseerimine.

(111) Reg

nr

(151) Reg kuup

55966
27.06.2018

tekstitöötlus.

voogedastamine interneti kaudu.

86

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

M201700888
12.09.2017
27.06.2028

lõppemise kuup

02.04.2018

kuup

(540)

All media Baltic
Omanik: ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU BIROJS SKOPIŅA UN AZANDA

(730)

Brīvības iela 40

(740)

Esindaja:

-

37,

LV-1050

Rīga,

LV

Indrek Eelmets

(511)11-2017Klass 16:trükitooted; trükitud fotod.
Klass 35: reklaam; reklaammaterjalide publitseerimine, avaldamine; reklaammaterjalide levitamine; äri- ja kaubandusalaste andmete ja info
kogumine, koondamine, vormindamine, koostamine, kompileerimine ja töötlemine; tekstitöötlus.
KlaSS 38: teleringhääling; telesaadete edastamine, telelevi; telesaadete voogedastamine interneti kaudu.
Klass

41: tele- ja raadiosaadete

tootmine

ja produtseerimine.

(111) Regnr

55967

(151) Regkuup

27.06.2018

(210)

Taotl

nr

M201700686

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

04.07.2017
27.06.2028

lõppemise kuup

02.04.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: KREEDIX

linn,

Tartu

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass
ettevalmistamine

Lai tn

27,

51005 Tartu

linn,

Tartu

maakond,

EE

Indrek Eelmets
35:

raamatupidamisteenused;

analüüs

ja

süstematiseerimine;

ettevõtetele;

ärialane

maksejõuetust
teave;

auditeerimisteenused;

andmehaldusteenused;

ettevõtte

ärikonsultatsioonid;

konsultatsiooniteenused;
turuülevaated;

sinine, oranž.
OÜ

puudutav

hindamise

konsultatsioonid;
nõustamisteenused

ärinõustamine;
ärialased

kaubandusteabeagentuurid;

maksustamisega

andmeotsinguteenused;

uuringud

seotud

impordi-ekspordiagentuuridega
kaubandustehingute

ja küsitlused;

finantsaruannete

raamatupidamisnõustamine;

andmetöötlusteenused;

äritegevuse

äriandmete

ettevalmistamise

hindamine;

kogumine

seotud

ja

ja

nõustamis- ja
elluviimise

ärianalüüsid;

alal;

turu-uuringud;

meediamonitooringute koostamine.
Klass

36: krediidibürood; võlgade

sissenõudmisbürood

finantsteenused; kindlustus; kindlustusvahendus;

raportite

ettevalmistamine;

krediidiinfo;

kindlustusalased

krediidivõime

55968

(151) Regkuup

27.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

M201700577

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

(540)

Hausing

01.06.2017

27.06.2028
02.04.2018

nõustamisteenused; kindlustuse korraldamine; krediidikindlustus; krediidihinnangu

hinnangud;

finantsriskide haldus.

(111) Regnr

ja -agentuurid; võlahaldusteenused; finants-ja kindlustuskonsultatsioonid; maaklerlus;
finantskalkulatsioonid;

kinnisvarateabe

pakkumine;

võlanõustamisteenused;

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

87

Hausing Technologies OÜ

Omanik:

(730)

8/2018

Kesklinna linnaosa, Roseni tn 7, 10111 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

9: ajaandmete generaatorid; ajajaotusmultiplekserid; ajaprogrammeerijad;

akustilised

muundurid; amortisaatorid; analoogmuundurid;

konverteerimine

digitaalseks; andmehõiveseadmed; andmekodeerimisaparaadid; andmekogumis seadmed; andmekrüpteerimisseadmed;
andmesäilitus, -salvestusseadmed; andmetöötlusseadmed ja -manused (elektrilised ja mehhaanilised); antennivõimendid; arvutimonitoridele kohandatud

analoogsignaali

arvutitele

kinnitused;
signaali

kohandatud

automaatsed

audioekspanderid;

analoogseks

kinnitused;

audio-,

muundaja;

video- ja

digitaalsignaalide marsruutimise klahvistikud;

basskitarride kõlarid;

plaadivahetajad;

digitaalsed kalendrid;

dekodeeritud sildilugejad;

allalaaditavad

digitaalsed kõnesignaaliprotsessorid;

eelsalvestatud

eelsalvestatud

magnetandmekandjad;

elektrilised

plaadid;

või

helinad

CD-d;

telefonihelinad; arvutite digitaalkaardid; arvutite andmebaasid; eelprogrammeeritud plaadid; eelsalvestatud
kinofilmid;

audio-/visuaal- ja

dekooderid; dekoodrid;

elektroonilised

fotoseadmed;

demultiplekserid; digitaalse

mobiiltelefonidele;

allalaaditavad

eelsalvestatud kassetid; eelsalvestatud

kataloogid;

elektroonilised

või

ajakavad

sõiduplaanid.
Klass 38: andme-, heli-, video- ja multimeediafailide edastamine;

voogedastatavate

failide edastamine ülemaailmse

internetti telekommunikatsioonialase

juurdepääsu pakkumine;

andmeedastus elektrooniliste vahendite kaudu;

andme-, heli-, video- ja multimeediafailide, sh allalaaditavate failide ja

arvutivõrgu kaudu; andme- ja
andmebaasiserveri

andmeedastus interneti kaudu;

arvuti- ja

teabeedastus

kasutusaja üürimine;

elektroonilise

andmeedastus

andmeedastus ISDN-side kaudu;

side kaudu;

arvuti

andmebaasidesse

andmeedastus

abil;

andmeedastusteenused;

ja

e-posti teel;

andmepankade

omavahelise ühendamise teenused; andmepankade vahelised sideteenused; andmeside elektronposti teel.

Klass 42: andmeaitade arvutiprogrammeerimise teenused; andmebaaside arendamine; andmebaaside haldustarkvara arendamine; andmebaaside
hooldus;

andmebaasitarkvara

hooldamine

-arvutustarkvara

ja uuendamine; andmehindamis- ja

uurimis-arendustegevus; andmelugemis-, -edastus- ja

-korraldustarkvara arendamine; andmeotsingutarkvara arendamine; andmeprogrammide arendamine.

(111) Regnr

55969

(151) Regkuup

28.06.2018

(210)

Taotl

nr

M201701022

(220)

Taotl

kuup

23.10.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

28.06.2028

lõppemise kuup

02.04.2018

kuup

(540)

olia
(730)

Omanik:

Olga Mitjunova

Lasnamäe

(511)11-2017Klass

linnaosa,
14:

cloisonné-tehnikas nõelad;
ehete

ehete

kaitseketid;

ehiskäekellad;

juveeltoodete

J. Koorti tn

13623

12,

ahhaat

abielusõrmused;

Tallinn, Harju maakond,
amuletid

juveelina;

dekoratiivsed mansetinööbikatted; dekoratiivsed prossid (juveeltooted);
kohandatakse

klipsid, millega augukõrvarõngad
ehisnõelad;

ehiskividega juveeltooted;
imitatsioonid

EE

ja plastehted;

elevandiluust

ehisnõelad

juveeltooted;

cloisonné-tehnikas

(juveeltooted); amuletid, nipsasjad (juveeltooted);
dekoratiivsed reväärinõelad;
ehete

klipsiga kõrvarõngasteks;

(ehted);

ehisnõelad

emailitud

väärisehted;

(juveeltooted);
helmestest

valmistamiseks

ehisripatsid;

juveeltooted;

ehted

kasutatavad

(juveeltooted);

helmestest

ehted;

diadeemid; ehete haagid;
tarvikud;
ehted, k.a

hõbedast

käevõrud;

(juveeltooted); hõbedast kõrvarõngad; hõbeehted; hõbekaelakeed; hõbekäevõrud; hõbesõrmused; hõbetatud kaelakeed; hõbetatud käevõrud;

klipsid

hõbetatud

kõrvarõngad; hõbetatud mansetinööbid; hõbetatud sõrmused; isiklikud juveeltooted; jala keerdketid (juveeltooted); jalavõrud; juveelidega kübaranõelad;

juveelketid; juveeltoodete osad ja tarvikud; juveeltooted firmakingitustena; juveeltooted isiklikuks ehtimiseks; juveeltooted isiklikuks kandmiseks;
juveeltooted, kellad ning käe- ja taskukellad; juveeltooted (v.a väärismetallist); käe- ja jalavõrud; käe keerdketid (juveeltooted); kaela keerdketid
(juveeltooted);

kaelakeed

käevõruripatsid;

kameed

(juveeltooted);

kaelakeede

sulgurid; kaelakeeripatsid; käevõrud;

käevõrud

(heategevusliku otstarbega);

(juveeltooted); kehaehted; kehajuveelid; kehaneedid; keharõngad; kell-käevõrud;

ketid

käevõrud

(juveeltooted);

(juveeltooted); kihlasõrmused; kingaehted

(juveeltooted); klaasist valmistatud väärisehted; klõpsuga kõrvarõngad; kõrvaehted (juveeltooted); kõrvaneedid; kõrvarõngad; kraekaelakeed; kristallist
valmistatud väärisehted; krutsifiksid

juveeltoodetena; kübaraehted (juveeltooted);

kuldketid; kuldkõrvarõngad; kuldmedalid; kuldsõrmused;
valmistatud

väärisehted;

kullatud

kaelaketid;

kullatud

kullaimitatsioonist

käevõrud;

kullatud

kulda sisaldavad

juveeltooted; kuldehted; kuldkaelaketid; kuldkäevõrud;

mansetinööbid; kullast mansetinööbid; kullast nelinurkne lülikett; kullast

ketid;

kullatud

kõrvarõngad;

kullatud

prossid (juveeltooted);

kullatud

sõrmused;

kultuurpärlitest ehted; läbitorgatavad kõrvarõngad; lasteehted; laulatussõrmused; lemmikloomade ehted; lihtmetallidest medaljonid; lihtmetallist keerdketid
lihtmetallist ripatsid

(juveeltooted);

mälestusmedalid;
metallvõrud

mansetinööbid;

lihvitud vääriskivid; lihvitud vääriskivid

(juveeltooted);

medalid;

ehete valmistamiseks; lipsuklambrid,

-kinnitid, -nõelad;

medaljonid; medaljonid (juveeltooted); merevaigust juveeltooted; merevaigust ripatsid (juveeltooted);

(juveeltoodete osad); juveeltooted,

v.a

väärismetallist; naiste juveeltooted; näoehted; nefriit (juveeltoode);

painduvad

traatvõrud

käevõruna

kandmiseks; pärlid (juveeltooted); peaehted (juveeltooted); pitsatsõrmused; plaatinaehted; plaatinasõrmused; plastehted, plastist ehted; poolväärisehted;
poolvääriskividega väärismetallidest
poolväärismetallist

silmusvõrk;

mansetinööbid;

portselanist

poolvääriskividest juveeltooted; poolväärismaterjalidest ehted;

mansetinööbid;

pronksist

juveeltooted;

puithelmestest käevõrud; randmepaelad (heategevusliku otstarbega); reväärinõelad
vääriskividega kaunistatud sõrmused; ripatsid (juveeltooted); ripatskõrvarõngad;
rätikukinnitused

(juveeltooted); sõbrakäeketid; sõprussõrmused;

kaitsevad sõrmust

sünteetilised

ja kive kokkupuute,

kivid

tellimusehted;

(juveeltooted);

abrasiooni

sünteetilisest

sulamitega

kaetud

juveeltooted;

juveeltooted;

valmistatud

sõrmused

(juveeltooted);

merevaigust ripatsid (juveeltooted);
tinasulamist

ehted;

poolväärismetallist juveeltooted;

väärisehted;

prossid

(juveeltooted);

(juveeltooted); riidekaunistused (juveeltooted); ringikujuliselt
ristid
(juveeltooted); rõngakujulised kõrvarõngad; salli- või
(v.a väärismetallist);

teemante

väärimetalliga

sisaldavad

kaetud

sõrmuste kohandatud

valmistatud

ja kahjustuste eest; spiraalketist juveeltooted; sterling-hõbedast

tiaarad; tikitud riidest käevõrud (ehted);

vääriskividega juveeltooted; vääriskividega

sõrmused

pronksist

ehted;

strassist

katted,

mis

juveeltooted;

väärisehted; tehisjuveelidest kaunistused;

kristallist

juveeltooted; väärisehted; vääriskivid;
juveeltooted; väärismetallide

väärismetallidest mansetinööbid; vääriskividest ehted; vääriskividest valmistatud

väärismetallide

sulamitest valmistatud

väärismetallidega kaetud sõrmused;

väärismetallidega

juveeltooted; väärismetallidega
kaetud

medalid;

kaetud

väärismetallidega

mansetinööbid; väärismetallidega

plakeeritud juveeltooted;

kaetud

väärismetallidest

medaljonid; väärismetallist ehisnõelad; väärismetallist ehted; väärismetallist ehteketid käevõrudele; väärismetallist insiigniad; väärismetallist juveeltooted;
väärismetallist kaelakeed;

väärismetallist käevõrud;

väärismetallist

kõrvarõngad;

väärismetallist

märgid;

väärismetallist

väärismetallist

niidid

väärismetallist ketid; väärismetallist ketid

lipsuhoidikud;
(juveeltooted);

väärismetallist
väärismetallist

lipsuketid;
reväärimärgid;

jalavõrude jaoks;

väärismetallist
väärismetallist

väärismetallist ketid kaelakeede

lipsunõelad;
reväärinõelad

väärismetallist

(juveeltooted);

jaoks;

mansetinööbid;
väärismetallist

rinnamärgid; väärismetallist sõrmused (juveeltooted); väärismetallist spiraalketid; väärismetallist või sellega kaetud ripatsid (juveeltooted); väärismetallist
võrk (juveeltoode); väärismetallisulamitega kaetud juveeltooted; väärismetallkattega ehted; väärismetallmedalid; vandel, elevandiluu (juveeltooted).

Klass 25: aluspesu kiillapid (rõivaosad); aluspüksid; alusrõivad, -riided, -pesu; alussärgid ja kombineed; alussärgid kimono alla (koshimaki);
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EESTI

Ameerika

alusseelikud, undrukud;

jalgpalli püksid;

Ameerika

Ameerika jalgpalli treeningsärgid; anorakid; araabia

atleetpüksid,

-trikood;

autojuhirõivad;

Ameerika

jalgpalli sokid; aikidoo-kimonod;

8/2018

jalgpalli šortsid;

pearätikud (yashmagh); argiriietus; äris kasutatavad vormirõivad; arstikitlid; askotlipsud;

meeste

avaralõikelised

Ameerika

jalgpalli särgid;

KAUBAMÄRGILEHT

kleidid;

balletikostüümid;

balletiseelikud;

ballikleidid;

Bermuda-püksid;

bikiinid; bleiserid;

blusoonid; boad (karuskraed); boad (rõivad); bodid (aluspesu); bodid (rõivad); bokserid (aluspüksid); boolerod; burnused; cheongsam'id (Hiina kaelusega
kleidid); chino-püksid; dändiülikonnad;
kampsunid;
särgid;

dišdašad

traditsioonilised

(idamaade

rõivad);

dressipluusid; dressipüksid; dressipüksid (lühikesed);
kantavad

džemprid (pulloverid); džemprid, sviitrid; džuudoriided; džuudotreeningutel

ehisvööd,

särbid

õlavööd,

elastsed

(rõivaste juurde);

eemaldatavad

rõivad;

džemprid,

eest nööbitavad Hawaii

kraed;

fliisrõivad, fliisid; fliistopid (rõivad); fliisvestid; funktsionaalne

aluspüksid;

pesu;

gabardiinmantlid; golfipüksid, golfipõlvpüksid; golfisärgid; golfiseelikud; haiglas kantavad valged kitlid; halloween'i kostüümid; haori kinnituspaelad

(haori-himo);

Hawaii

särgid; higiimav aluspesu; higiimavad sokid; higiimavad sukad; higipaelad randmetele; higipaelad (sportlastele); higistamisvastased
-jakid; ilmastikukindlad jakid; ilmastikukindlad püksid; ilmastikukindlad purjetamisrõivad;

sokid; hommikumantlid, hommikukleidid; hommikumantlid,
ilmastikukindlad

ilmastikukindlad

rõivad;

särgid; iluuisutamisrõivad; imiku- ja lastekleidid; imiku- ja lastekombinesoonid; imiku- ja lastesokid; imiku- ja

lastetunked; imikupesu; imikupüksid, väikelapsepüksid (rõivad);

imikute

imikute

aluspesu;

aluspüksid;

imikute

imikute

plastist pudipõlled;

imikute

püksid;

riided, imikute rõivad; imikute särgid; imikute ülerõivad; islamiusuliste naiste näoloorid; Jaapani magamisrüüd (nemaki); Jaapani stiilis sokid (tabi);

Jaapani traditsioonilised rõivad; jaapanipärased sokid (tabi); jahikombinesoonid; jahimehejakid; jahimehepüksid; jahimehesärgid; jahimehevestid;
jahisaabastele kohandatud kotid; jakid; jakid spordiriietusena; jakid, tuulepluusid; jakivoodrid; jalamuhvid, v.a elektrilised; jalgpalli treeningsärgid;
jalgpalli trikoosärgid; jalgpallisärgid; jalgpallurite

vormiriietuste

koopiad; jalgrattapüksid; jalgratturirõivad; jalgratturi särgid; jooga-T-särgid; joogapüksid;

jooksudressipluusid; jooksukomplektid (rõivad); jooksukostüümi püksid; jooksukostüümid; jooksupüksid; jooksusärgid; jooksuvestid; joped; judoriided;
juuksepaelad (rõivad); juuksurikeebid; juuksurikitlid; kaelapaelad (rõivaosad); kaelarätid; kaelarätid, -sidemed; kaelarätikud; kaelasallid; kaelasidemed,

-rätid, -sallid, lipsud jms kaelaaksessuaarid; kaelasoojendajad;
kaheosalised

käisteta

kampsunikomplektid;

kalameherõivad;

kalamehesärgid;

kampsunid;

kalastusjakid;

kaenlaalused

käisteta

kiillapid (rõivaosad); kaenlalapid, higilapid; käesoojendid (rõivad); kaftanid;

pulloverid;

kalastusrõivad;

käisteta

kalastusvestid;

sportsärgid;

kalurijakid;

kalamehejakid;

kalamehejoped;

või

kampsunid

villased

kalamehekingad;

jakid;

kamuflaažjakid;

kamuflaažkindad; kamuflaažpüksid; kamuflaažsärgid; kamuflaažvestid; käpikud (rõivad); kapuutsid (rõivad); kapuutsid, torusallid (rõivad); kapuutsiga
dressipluusid; kapuutsiga pluusid; kapuutsiga pusad; kapuutsiga topid; karateriided; kargopüksid; karuskeebid; karusnahast keebid; karusnahast kuued ja

jakid;

karusnahast muhvid; karusnahast rõivad;

karusnahksed

kasukad; karusrõivad; kašmiirsallid; kašmiirvillast rõivad; kasukad, mantlid; kätised,

mansetid, randmepaelad (rõivaesemed); katoliku preestri rippuvad õlapaelad; kauboipleedid; kedrid; keebid; kehasoojendid; khakipüksid (rõivad); kiillapid
kimono lühike

(rõivaste osad); kiivermütsid, suusamütsid; kikilipsud; kildid;
kimonote

(datejime);

alussärgid (juban);

kimonote eemaldatavad kraed

kimono särbid

pealisjakk (haori);
kimonote

(haneri);

seotavad vööd

kimonode

(obi); kimonod;

kimonote

(datemaki);

kinnituspaelad

vööpaelad (koshihimo);

kimonovöö sõlmimispaelad (obiage); kindad autojuhtimiseks; kindad (rõivad); kindad, sh loomanahast, nahast või karusnahast valmistatud kindad; kinnise

kaelusega sviitrid; kinnitusklambrid rõivastele, traksid, suka- ja sokihoidjad; kitlid, kittelkleidid; kleidid; kleidikraed; kodumantlid; koduriided, kodurõivad;
kokteilikleidid; kolmeosalised ülikonnad (rõivad); kolmveerandpüksid; kombineed (naiste aluspesu); kombinesoon aluspesuna; kombinesoonid, türbid
(rõivad); kombinesoonid,

üheosalised

ülikonnad;

konduktiivsete

sõrmeotstega kindad,

mida

saab kasutada

elektrooniliste

puuteekraaniga

pihuseadmete

kasutamisel; koolivormid; koorikeebid; kootud aluspesu; kootud jakid; kootud kindad (sõrmikud); kootud rõivad; kootud särgid; kõrbesaapad; Korea
pealisjakid, mida kantakse põhirõivaste peal (magoja); Korea rahvarõivaste pealmised põhirõivad (jeogori); Korea traditsioonilised naiste vestid (baeja);
Korea ülekuued

korsetid

(durumagi); kõrge kaelusega polod; kõrge kaelusega särgid; kõrge kaelusega sviitrid; kõrge kaelusega topid;

(toetav aluspesu); korsettpüksid;

kõrvakatted

(rõivad); kõrvaklapid (rõivad); kostüümid;

kraega särgid; kraekaitsmed; kravatid, kaelasidemed; krinoliinseelikud;

kudumid

kostüümid

(alusrõivad);
kraed

rollimängude mängimiseks; kottpüksid;

korsetid

(rõivad);

(rõivad); kummiülikonnad; kummiülikonnad, kalipsod; kummiülikonnad,

kalipsod purjelauasurfiks; kummiülikonnad, kalipsod veesuusatajatele ja allveesukeldujatele; kummiülikonnakindad; kunstkarusnahast keebid; kunstnahast
rõivad; kunstnahast vööd; labakindad, käpikud; labaosata sokid; laborikitlid; lahtise kaelusega särgid; lambanahast jakid; lambanahksed joped; laste

mängukostüümid;

laste

ujumisrõivad;

laste

ülerõivad;

lastekombinesoonid;

lasteriided,

lasterõivad;

lavakunstis

kasutatavad

rõivad;

lendurijoped;

lenduriülikonnad; libisemiskindlad sokid; liibuvad kombinesoonpüksid; liibuvad šortsid; liibuvad treeningukostüümid; liimuvad rinnahoidjad; linased
rõivad; lipsud; livreed;
fliispüksid;

lühikesed

loorid

(rõivad);

golfipüksid;

lühikese

lühikesed

sääreosaga tunked;

lühikesed

lühikesed käisteta

jalgratturipüksid;

aluspüksid;
jakid;

lühikesed

lühikesed

alusseelikud;

lühikesed kombinesoonid

(rõivad);

dressipüksid;

lühikesed laiad

lühikesed

naisteöösärgid;

lühikesed poksipüksid; lühikesed püksid; lühikesed püksid, šortsid; lühikesed pükskostüümid; lühikesed ragbi püksid; lühikesed rasedapüksid; lühikesed

tennisepüksid; lühikesed võimlemispüksid; lühikesevarrukalised T-särgid; lühikeste käistega särgid; lühikeste varrukatega särgid; lühikeste varrukatega
spordisärgid; lühikeste või pikkade käistega T-särgid; lumelauajakid; lumelauakindad; lumelauakostüümid; lumelauapüksid; lumelaudurite käpikud;
lumeülikonnad; maadlusmängudel

kantavad

rõivad;

madalad

sokid; magamisel

kasutatavad

silmakatted; magamisriided, magamisrõivad; magamissokid;

mähkimisriided; maniskid, särgi rinnaesised; mantlid; supelmantlid; maskeraadikostüümid; meditsiiniõdede vormirõivad;
jakid, ülerõivad, püksid, vestid;

spordipüksid;

meeste

meeste

ja naiste öösärgid;

õlapaeltega ujumispüksid (mankin'id);

meeste
meeste

ja naiste ujumisrõivad;

puhvis põlvpüksid;

meeste

kodujakid;

meeste toetav

aluspesu;

aluspesu;

meeste

meeste liibuvad

traksid;

meeste

meeste

ja naiste

ujumispüksid, lühikesed
meeste

ujumiskostüümid;

meeste ülikonnad; meestemantlid; meesteriided, meesterõivad; meestesokid; meremeeste vormiriided; miniseelikud; missarüüd; monokiinid; mootorratturi

nahkrõivad;

mootorratturijakid;

mootorratturikindad;

mootorratturirõivad, jalgratturirõivad;

mootorratturiülikonnad;

muhvid

(rõivad);

mütsisirmid

(peakate); nabapluusid; nahast jalakaitsmed (rõivad); nahast kleidid; nahast ülikonnad; nahkadest valmistatud kleidid; nahkjakid, nahktagid; nahkjoped;
nahkpüksid; nahkrihmad (rõivad); nahkrõivad; nahkvestid; nahkvööd (rõivad); naiste aluspesu; naiste aluspüksid; naiste alusrõivad; naiste alussärgid;
naiste kleidid; naiste

pidulikud kleidid;

naiste

pikad alussärgid;

naiste

naiste

puhvis aluspüksid;

särkpüksid;

naiste

supelkostüümid; naistekostüümid;

naistemantlid; naistepesu; naisterõivad; naistesärgid, lühikesed kodujakid; negližeed; nelinurksed pearätikud; niiskust imavad spordipüksid; niiskust
imavad

spordisärgid;

õhtumantlid;

niiskust imavad

õhukesed

sportrinnahoidjad;

nina

ja

suud katvad

kaelasallid;

nööbitavad

kampsunid; nöörlipsud; õhtukleidid; õhtukostüümid;
õlasallid

pealisrõivad; õlapaeltega särgid; õlapaelteta rinnahoidjad; õlapaelteta topid; õlarätid; õlarätid,

(rõivad);

õlarihmad rõivaste

juurde; õlgadelt plastriidega kaetud avarad jakid; õliriided (rõivad); ööjakid; ööriided; öösärgid; paberist peakatted (rõivad); paberpõlled; paberriided,

-rõivad; päevasärgid, ülikonnasärgid; päevituskostüümid; paksemad
mantlid; paksud villased kampsunid; pareod,
peapesukeebid; pearätid; pearätikud (lõua

alt

kangas

seotav

vihmakindlad

seeliku või

mantlid, kaherealised

kleidina kandmiseks;

vihmamantlid; paksud jakid, joped; paksud
parkad; peakatted (loorid); pealispüksid; pealissärgid;

kinniseotavad); pearätikud, -sallid; peleriinid; peomütsid (rõivad); peotantsukingad; pesapallivormiriided

(rõivad); pesusametist püksid; pesusametist särgid; pidulikud õhtukostüümid; pidulikud õhtuülikonnad; pidulikud riided, pidulikud rõivad; pidžaamad;
pidžaamad (ainult trikooriidest); pidžaamapüksid; pihikpõlled; pihikrinnahoidjad; pihikseelikud; pihikud (naistepesu); pihtkuued; pikad aluspüksid; pikad

jakid; pikad naiste- või lastemantlid; pikad püksid; pikad ülekuued; pikad võimlemistrikood; pikeesärgid; pikk aluspesu; pikkade käistega särgid; pikkade
varrukatega alussärgid; pikkade varrukatega pulloverid; pintsakud; piraadipüksid; pitsilised, kroogitud
pidulikele

kimonotele

rinnaesised

(žabood); plastpõlled; plisseeseelikud

(hakama); pluusid; pluusjakid; plüüsrõivad; põetajakleidid; põetajakombinesoonid; põetajapüksid; poiste

šortsid

(aluspesu); poiste

ülerõivad; poisterõivad; polaarfliisist jakid; põlled (rõivad); polosärgid; polosviitrid; polsterdatud spordipüksid; polsterdatud spordisärgid; polsterdatud
spordišortsid; põlvesoojendid (rõivad); põlvikud; pontšod; poolkindad; poolpalitud,

-mantlid;

preestrirüüd; pruudisukapaelad; pruutkleidid, laulatuskleidid;

pruutneitsi rõivad; pruutneitsikleidid; pudilapid, pudipõlled, v.a paberist; pudipõlled (riidest); puhvjoped; puhvpadjad kimonovöö sõlmede jaoks (obiageshin); püksid; püksikud; püksitripid; pükskostüümid; püksmähkmed (rõivad); püksseelikud; pulloverid, kampsunid; pulmakleidid; pusad; puuvillased
mantlid; ragbisärgid;
rannasallid, -rätid;
rasedusvööd

rahavööd

rasedate

(rõivad);

(rõivad);

aluspesu;

rätid

rahvariided

rasedate

(rõivad);

kleidid;

ratsakindad;

(rõivad); ramjeesärgid; randmesoojendajad

rasedate

(rõivad); rannamantlid;

rannariided;

magamisrõivad; rasedakleidid; rasedapüksid; rasedaretuusid; rasedasärgid;

ratsakostüümid

(v.a ratsakiivrid); ratsapüksid;

ratsapükstelaadsed

kintspüksid;

rannarõivad;

rasedate

rõivad;

ratsariided

(v.a

ratsakiivrid); ratsutamisjakid; ratturikindad; retuusid (püksid); retuuside kiillapid (rõivaosad); rihmad, vööd; riided kendo harrastamiseks; riided rõivaste
kaitsmiseks; riideesemetena kasutatavad paberist kübarad; riidest pudipõlled; riidest pudipõlled täiskasvanutele; riidest vööd (rõivad); rinnahoidjad;
rinnahoidjakorvidega

ujumiskostüümid;

harrastamiseks; rullkaelusega kampsunid,

rinnahoidjate

paelad

(rõivaste

osad);

rinnataskurätid;

sviitrid; rullkaelusega särgid; rullkraed, kõrged

ristimiskleidid;

kaelused

ristimisrüüd;

(rõivad); ruudulise

rõivad

võitluskunsti

mustriga kildid; ruudulised

sirgelõikelised jakid (puuraidurijakid); saapasäärised; säärised ja kedrid; säärised, säärekatted; sabakuued, frakid; safarijakid; sallid; sallid, rätikud; sallid,
rätikud

(ainult trikotaažist); särgid, päevasärgid, särkpluusid; särgikud,

varrukateta

topid; särgipassed; sarid; sarongid; saunaseelikud; seelikkostüümid;

KAUBAMÄRGILEHT
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seemisnahast

seelikud; seemisjakid,
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jakid; siidlipsud; siidrätikud, siidsallid; siidrõivad; silmakatted; sinelid, pikad mantlid; sipupüksid; sirge lõikega

kleidid; sirmid (rõivad); smokingivööd; smokingud, mustad õhtukuued; sokid ja sukad; sokihoidjad; sokksussid; soojapidavad sokid; soojendusjakid;
soojenduspüksid; soojendustopid; soojusisolatsiooniga rõivad; šotipärased ruudulised püksid; spordijakid; spordikohtuniku vormirõivad; spordipluusid ja

spordipõlvpüksid; spordiretuusid; spordiriided; spordiriietus; spordirinnahoidjad; spordirõivad; spordirõivad (v.a golfikindad); spordisärgid ja -püksid;
spordisärgikud; spordisokid; spordisukad; stringid, tangad; suka-, põlve- või püksipaelad; sukahoidjad; sukahoidjad (korsetid); sukakannad; sukakaubad;
sukapöidade kiillapid (rõivaosad);
surfamise kummiülikonnad;

sukkade

kiillapid (rõivaosad); sukkpüksid; sukktrikood; sulevestid; sulgjoped; supelkostüümid (trikookaubad, trikotaaž);

surfiriided; suusajakid; suusakindad; suusamaskid; suusapüksid; suusarõivad; suusatunked; suusaülikonnad; suusaülikonnad

võistlusteks; suvekleidid; sviitrid, kinnised kampsunid;

T-särgid; taekwondo-riided;

täispikkuses kimonod (nagagi); talvekindad; talvekombinesoonid;

talvemantlid; talvepüksid; tantsukostüümid; tantsuriided; taskud rõivastele; taskurätikud; teatrikostüümid; tehisnahast rõivad; teksamantlid; teksarõivad;
teksased; teksasjakid; tennise higipaelad; tennisekleidid; tennisepulloverid; tenniserõivad; tennisesärgid; tenniseseelikud; tennisesokid; tepitud vestid;
toetavad

termopesu;

kere alaosa toetavad

vööd,

korsetid; tolmumantlid; toogad; töökombinesoonid; tööriietus; töörõivad, -türbid, -tunked; tööülikonnad,

kombinesoonid, töökitlid; topid (rõivad); treeningkostüümid,

nailonist

spordikostüümid;

treeningpluusid; treeningpüksid,

dressipüksid; treeningrõivad;

triatlonirõivad; triiksärgid; trikood; trikoode kiillapid (rõivaosad); trikookaubad, trikotaaž; trikoopolosärgid; trikoosärgid; trükitud T-särgid; tualettmantlid,

penjuaarid;

tüdrukute rõivad; tüdrukute ülerõivad; tunked;

tuulejakid;

tuulekindlad dressid; tuulekindlad

püksid;

tuulekindlad rõivad; tuulekindlad vestid;

tuunikad; ühekordne aluspesu; ühes tükis mängukombinesoonid; uisukostüümid; ujumiskostüümid; ujumispüksid, supelpüksid; ujumisrõivad/supelrõivad;
ujumistrikood, supelkostüümid;

ujumistrikoode kiillapid (rõivaosad);

ujumistrikoode pealisrõivad;

ülekuued,

mantlid, palitud;

ülerõivad; ülikonnad,

kostüümid; ülikonnasärgid; ümber kaela seotavad topid, pluusid; ümberpööratavad jakid; V-kaelusega sviitrid; väärismetallist otstega kaelasidemed; vaba
aja põlvpüksid; vabaajakostüümid; vabaajapüksid; vabaajariided, vabaajarõivad; vabaajasärgid; vahekohtuniku vormirõivad; vahetatavad kraed, lahtkraed;
väikelaste

ja

mudilaste

jalgevahetrukkidega bodisärgid;

väikelaste

väikelaste riided;

püksid;

-riided; valmisvoodrid (rõivaosad); varrukatega jakid; varrukatega pudipõlled,

kampsunid;

varrukateta

särgid;

vateeritud

joped (rõivad);

veekindlad

jakid;

v.a

paberist;

veekindlad

valged kokarõivad; valgust peegeldavad jakid; valmisrõivad,

varrukateta

joped;

jakid, tabardid;

veekindlad

keebid;

varrukateta
veekindlad

jakid, vestid;

varrukateta

mootorratturiülikonnad;

veekindlad pealisrõivad; veekindlad püksid; veekindlad rõivad; veekindlad sokid; veekindlad ülerõivad; veespordi kummiülikonnad; veesuusatajate türbid;
velvetist

särgid; vestid;

ülikonnapüksid;

vestid

villased

(välisrõivad); vihmamantlid,

kapuutsi ja pööridega mantlid;

vihmakeebid;

villased

võimlemistrikood; võitluskunstide harrastamise rõivad; võitluskunstide
võrkvestid

spordivõistkondade eristamiseks; vormirõivad, vormiriided;

(111) Regnr

55970

(151) Regkuup

28.06.2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201700745

kuup

26.07.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

vihmapontšod;

rõivad; villased

vihmapüksid; vihmarõivad; vihmaülikonnad;

sokid;

viigipüksid,

villased

sukkpüksid; võimlemisriided, võimlemisrõivad;
vormiriided; võitlus spordiriided; vööd, rihmad (rõivad); võrkpallikampsunid;

vormiv pesu.

28.06.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Lahhentagge OÜ
Lahetaguse küla, Suur-Kadaja,

(511)11-2017Klass

33:

piiritusjoogid

93260 Saaremaa

ja kanged

alkoholisisaldusega joogid.

(111) Regnr

55971

(151) Regkuup

29.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

vald,

alkoholjoogid;

M201700521
15.05.2017

Saare

maakond,

valmissegatud

EE

alkoholjoogid;

vähese

alkoholisisaldusega

joogid;

madala
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EESTI

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

01.03.2018

kuup

21966343

8/2018

29.06.2028

lõppemise kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

KAUBAMÄRGILEHT

(320)

andmed:

21.11.2016

(330)

CN

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane.

(730)

Omanik:

650,
(740)

Royal

avenue

Esindaja: Olga

(511)11-2017Klass

Canin SAS

de la Petite

31:

Camargue,

30470

Aimargues,

FR

Treufeldt

puud;

elusloomad;

loomatoidud;

lemmikloomatoit;

söödavad

loomade

närimismaiustused;

[allapanu]; lõhnastatud liiv lemmikloomadele [allapanu]; loomasööt (cattle food); looduslikud murumättad, murukamarad;
kaladele; viljaterad, teravili; töötlemata puit; loomasööt (fodder); joogid lemmikloomadele.

(111) Regnr

55972

(151) Regkuup

29.06.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700589

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

02.06.2017

29.06.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, roheline, punane, sinine,

(730)

Omanik: Monefit Estonia OÜ
Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2, 11415 Tallinn,

(511)11-2017Klass

valge.

Harju maakond,

EE

36: kindlustus; rahalised, finants-ja kinnisvarateenused; krediitkaarditeenused; finantstehingud.

(111) Regnr

55973

(151) Regkuup

04.07.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700473

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

02.05.2017

lõppemise kuup

04.07.2028
01.03.2018

(540)

PERNAU
(730)

Omanik: MESILASE TANTS OÜ
Nõmme linnaosa, Trummi

tn

30e, 12617 Tallinn, Harju maakond,

EE

liivapaber

lemmikloomadele

elusad koorikloomad; elussööt

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

Mart Enn

8/2018

91

Koppel

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

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

sh

spordipesu meestele, naistele, lastele,

väikelastele; aluspesu ja

alusrõivad

meestele,

naistele

ja

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

suka- ja sokihoidjad;

rannajalatsid, ujumisrõivad;

veekindlad rõivad,

nahkrõivad

ja kunstnahast rõivad; paberist peakatted (rõivad), paberriided, paberrõivad;

rannarõivad

ja

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

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

sh

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

41: haridus; väljaõpe;

meelelahutus;

spordi- ja kultuuritegevus;

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

ballide, tantsupidude korraldamine; diskoriteenused; diskoteenused; helifilmide dubleerimine, dublaaž; eksamineerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade

kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
korraldamine

kinoseadmete rent,

laenutus;

fotograafia;

allalaaditavad;

v.a

erialane

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

fotoreporteriteenused;

golfi mängimise võimaluste

helisalvestiste

hasartmängude korraldamine;

v.a reklaamfilmide

elavettekandena; esinemiste

produtseerimine;

helitehnikaseadmete

üürimine,

rentimine,

filmide üürimine,

tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine;

haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine;

pakkumine;

üürimine, laenutus;

esinemised

ümberõpe;

etenduste lavastamine,

laenutus;

haridusteave, -info;

iludusvõistluste

korraldamine;

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

haridus),

kohtade

spordiklubiteenused;

broneerimine

etendustele;

kollokviumide

korraldamine

ja läbiviimine;

elektrooniline

kompaktkirjastamine;

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

või

hariduslike

küljendusteenused,
loomade

v.a

näituste korraldamine;

reklaame

kunstnikele

puudutavad; laenuraamatukogud;

modelliteenuste

kutsenõustamine

pakkumine;

lavadekoratsioonide

(haridus- või koolitusnõuanded);

üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused;

dresseerimine; loteriide korraldamine; lõbustuspargiteenused; meelelahutajateenused; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave, -info;

mikrofilmimine;

moesõude korraldamine

(meelelahutus);

muuseumiruumide

ja

-vahendite

esitlusteks

pakkumine

muusika

ja näitusteks;

komponeerimise

teenused; muusika produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; orkestriteenused; personaaltreeneri
pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused meelelahutus-, spordi ja haridusüritustele; praktiline väljaõpe,

teenused (fitnessitreeningud);

treening; meelelahutuslikud,
-lõbustussaated,

kirjastamine,

hariduslikud

raadiomeelelahutus;

avaldamine;

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

raadio- ja teleprogrammide

religioosne

õpetus;

sportimisvõimaluste pakkumine; spordivarustuse
üürimine, rentimine; stsenaristiteenused;

lavastamine,

üürimine, laenutus,

seminaride

ja

korraldamine

telerite

ja

üürimine,

läbiviimine;

laenutus; raamatute

spordilaagriteenused;

sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine;

v.a

-seadiste,

subtiitrimine; sukelseadmete,

raadiote

produtseerimine;

rändraamatukoguteenused;

sukeldusvahendite

üürimine, laenutus;

suulise

tõlkimise

staadionite

teenused;

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

mänguautomaatide
videofilmide
videolindile

õpitubade

montaaž;

televisioonimeelelahutus;

teenused;

videofilmide

treenimine;
tootmine,

tenniseväljakute

tsirkused;

tõlkimine;

produtseerimine;

üürimine, rentimine;
viipekeele

videofilmide

tõlkimine;

üürimine,

terviseklubiteenused

uudistereporterite

laenutus;

(tervise- ja jõusaalitreeningud);

teenused;

videokaamerate

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

korraldamine

ja läbiviimine;

ööklubiteenused

varieteed,

üürimine,

revüüteatrid;

rentimine,

laenutus;

-juhendamine; õpetamine;

(meelelahutus).

(111) Regnr

55974

(151) Regkuup

04.07.2018

(210)

Taotl

nr

M201700474

(220)

Taotl

kuup

02.05.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

04.07.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

DAGÖ
(730)

Omanik: MESILASE TANTS

Nõmme

(740)

linnaosa,

Esindaja:

(511)11-2017Klass

Trummi tn

Mart Enn

OÜ

30e,

12617

Tallinn, Harju maakond,

EE

Koppel

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

pearätikud; kalastus-, matka-, jahi- ja spordirõivad, sh spordipesu meestele, naistele, lastele, sh väikelastele; aluspesu ja alusrõivad meestele, naistele ja
lastele, sh väikelastele; ülerõivad meestele, naistele, lastele, sh väikelastele; kaelasallid, kaelarätid ja kaelasidemed, sh lipsud ja kikilipsud;

vormi- ja

töörõivad, türbid, tunked, sh autojuhirõivad; kraed ja muhvid, sh karusnahast; hommikumantlid ja hommikukleidid, pidžaamad; kindad, käpikud; traksid;

sukad, sokid, sukkpüksid, suka- ja sokihoidjad;

nahkrõivad

ja kunstnahast rõivad; paberist peakatted (rõivad), paberriided, paberrõivad;

rannarõivad

ja

rannajalatsid, ujumisrõivad; veekindlad rõivad, veesuusatajate türbid; vannimütsid; kasukad, palitud, joped, mantlid, jakid; ülikonnad, pintsakud, püksid,
kostüümid, kleidid, seelikud, korsetid; trikotaaž; mootorratturirõivad, jalgratturirõivad; kingad, sandaalid, sauna- ja ujumisjalatsid; spordijalatsid, sh

jooksukingad, suusasaapad, uisusaapad, jalgpallisaapad, jalgrattakingad; tuhvlid, toakingad; rahvarõivad, tanud, undrukud, pastlad, viisud; randmepaelad
(rõivad), retuusid, rinnahoidjad,

rinnatasku

ilurätid; magamisel kasutatavad

silmakatted; sisetallad, jalatsi vahetallad; suka-, põlve- või püksipaelad,

suusakindad, trikookaubad; valmisrõivad; võimlemiskingad, võimlemisrõivad; vööd,

rihmad.

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; aedkoolid; spordiüritustel aja mõõtmise teenused; akadeemiad (haridus);
ballide, tantsupidude korraldamine; diskoriteenused; diskoteenused; helifilmide dubleerimine, dublaaž; eksamineerimine; elektronraamatute ja -ajakirjade

kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,

v.a

allalaaditavad;

erialane

ümberõpe;

esinemised

elavettekandena;

esinemiste

korraldamine (impressaarioteenused); etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmide üürimine,

laenutus; kinoseadmete rent, laenutus; filmistuudioteenused; filmitootmine,

fotograafia; fotoreporteriteenused; golfi mängimise

võimaluste

-produtseerimine,

pakkumine; haridus- või

v.a

reklaamfilmide tootmine; fitnessitreeningute läbiviimine;

meelelahutusvõistluste

korraldamine;

haridusteave, -info;
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helisalvestiste

hasartmängude korraldamine;
instrueerimisteenused,
(hasartmängud);

juhendamisteenused,

kasvatus-, haridusteenused; kaugõpe;
kohtade

haridus), spordiklubiteenused;
korraldamine

kongresside
kultuuriliste

või

küljendusteenused,

broneerimine
kontsertide

ja läbiviimine;

hariduslike

näituste

internaatkoolid;

kehaline kasvatus;

kinofilmide

modelliteenuste

klubiteenused

korraldamine;
pakkumine

(meelelahutus

või

kompaktkirjastamine;

koolide haridusteenused;

ja läbiviimine;

kutsenõustamine
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kasiinoteenuste

elektrooniline

ja läbiviimine;

pakkumine;

iludusvõistluste

laenutus;

karaoketeenused;

laenutamine; kinonäitamine;

korraldamine

lavadekoratsioonide

laenuraamatukogud;

rentimine,

konverentside korraldamine

ja läbiviimine;

kunstnikele

üürimine,

kalligraafiateenused;

kollokviumide

etendustele;

korraldamine

korraldamine;

reklaame puudutavad;

v.a

helitehnikaseadmete

üürimine, laenutus;
õpetamisteenused;
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(haridus- või koolitusnõuanded);

üürimine, laenutus; lindistusstuudioteenused; loomaaiateenused;

loomade dresseerimine; loteriide korraldamine; lõbustuspargiteenused; meelelahutajateenused;

meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave,

-info;

mikrofilmimine; moesõude korraldamine (meelelahutus); muuseumiruumide ja -vahendite pakkumine esitlusteks ja näitusteks; muusika komponeerimise
teenused; muusika produtseerimine; mänguasjade laenutus; mänguteenused arvutivõrgus; mänguvarustuse laenutus; orkestriteenused; personaaltreeneri
teenused

(fitnessitreeningud);

treening; meelelahutuslikud,

pidude

korraldamine

hariduslikud

-lõbustussaated, raadiomeelelahutus;

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

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

raadio- ja teleprogrammide

raadiote

lavastamine, produtseerimine;

ja telerite üürimine,

laenutus;

raamatute

korraldamine
avaldamine;
läbiviimine;
kirjastamine,
religioosne
rändraamatukoguteenused; seminaride
ja
spordilaagriteenused;
õpetus;
sportimisvõimaluste pakkumine; spordivarustuse üürimine, laenutus, v.a sõidukid; spordiväljakute rent; spordivõistluste korraldamine; staadionite

üürimine, rentimine; stsenaristiteenused;

subtiitrimine; sukelseadmete,

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine;
valgustusseadmete

üürimine,

rentimine,

laenutus;

tekstide,

televisioonimeelelahutussaated, televisioonimeelelahutus;
saalide

mänguautomaatide
videofilmide

videolindile

teenused;

videofilmide

montaaž;

treenimine;

tootmine,

-seadiste,

videokaamerate

taasestavate

sukeldusvahendite

üürimine, rentimine,

reklaamtekstide

v.a

kirjutamine;

tsirkused;

tõlkimine;

viipekeele

videofilmide

tõlkimine;

üürimine,

tekstide,

publitseerimine;

videokaamerate

varieteed,

üürimine,

revüüteatrid;

rentimine,

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

salvestamine; videomagnetofonide

teenused;

telestuudiotele

(tervise- ja jõusaalitreeningud);

teenused;

uudistereporterite

laenutus;

tõlkimise

teatritele ja

reklaamtekstide

v.a

terviseklubiteenused

tenniseväljakute üürimine, rentimine;

produtseerimine;

suulise

üürimine, laenutus;

laenutus; teatrietendused;

laenutus;
õpetamine;

õpitubade korraldamine ja läbiviimine; ööklubiteenused (meelelahutus).
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9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste-ja

õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja

-kontrollseadmed

ja -vahendid;

heli või

kujutise

salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; müntkäitatavad
mehhanismid; kassaaparaadid; arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; tulekustutid;

USB-mälupulgad;

Pitot' torud;

(laborinõud);

DNA-kiibid; DVD-mängijad;

Petri kausid

aeromeetrid; ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid; ajareleed, automaatsed aeglülitid; aktinomeetrid;

akuanumad; elektriakud; akud, patareid; akude atsidimeetrid; akulaadurid, patareilaadurid; akuplaadid; akuplaadirestid; akupurgid; akustilised sidestid,
helisidestid; akustilised,
alkomeetrid;

helilised

alidaadid

häireseadmed; akvalangisti, allveeujuja hingamisaparaadid, akvalangid; alaldid;

allalaaditavad helinad

(nurgamõõteriistade osad);

mobiiltelefonidele; altimeetrid, kõrgusmõõturid; ampermeetrid; analüsaatorid, analüüsiseadmed,

v.a

meditsiinilised;

anemomeetrid, tuulemõõturid; ankrud (elektrotehnika); anoodid; anoodpatareid; antennid; antikatoodid; apertomeetrid (optika);

andmetöötlusseadmed;

arvelauad; raalid; arvutimänguprogrammid; salvestatud arvutiprogrammid; arvutiprogrammid (allalaaditav tarkvara); salvestatud arvutitarkvara; arvutite

CD-seadmed;

arvutite klaviatuurid, klahvistikud; arvutite mäluseadmed; arvutite välisseadmed,
tulekindlad

kaitsekindad;

audiovisuaalsed

asbestrõivad;

aurukatelde

õppevahendid;

balansseerimisseadmed,
tihedusmõõturid;
kasutamiseks;

asimuudiriistad,

kontrollmõõteriistad,

balansseerseadmed;

detektorid;

baromeetrid;

teadusotstarbelised

densitomeetrid;

diafragmad

asimuudimäärajad;

kontrollmõõdikud;

beetatronid;

(fototarbed);

diafragmad,

autoraadiod,

bensiininäiturid;

destilleerimisseadmed,

perifeerseadmed; arvutuskettad; arvutuslükatid;

astrograafi objektiivid; astronoomiaseadmed,

destilleerseadmed;

membraanid

sõidukiraadiod;

binoklid;

bakterikultuuride

dekoratiivmagnetid;

destilleerimisseadmed,

(akustika);

asbestist

astronoomiainstrumendid;
inkubaatorid;

densimeetrid,

areomeetrid,

destilleerseadmed

diagnostikaaparaadid,

laborites

meditsiinilised;

v.a

difraktsioonmikroskoobid; digitaalsed pildiraamid; diktofonid; disketid, ümbrikkettad; doseerimisseadmed, doseerseadmed, annustusseadmed, dosimeetrid;
dünamomeetrid; ekraanid (fototarbed); elavhõbeloodid; elektrijuhttorud; elektrijuhid; elektrifitseeritud rööbastee prožektorite paigaldamiseks; elektrijuhiga
kaetud

klaas;

elektrijuhtmed;

ühendusmuhvid;

elektrijuhtmete

märgistuskatted;

elektrijuhtmete

märgistussooned;

elektrikaablid;

elektrikaablite

elektrikaablikestad;

elektrikaomõõturid; elektrikarjused; elektrikilbid; elektriliiniklemmid; elektriliinimaterjalid (juhtmed; kaablid); elektrilised uksekellad;

elektrilukud; elektrilülitid; elektripoolid; elektripoolihoidikud; elektrireleed; elektritakistid; elektrodünaamilised raudteepöörmete kaugjuhtimise aparaadid;
elektrodünaamilised

signaalide

elektronsignaalide saatjad;

kaugjuhtimise

elektroonilised

trükised; elustamismannekeenid (õppeseadis);
filmikaamerad;

filmimontaažiseadmed;

fotograafilised, elektrostaatilised,
fotoriistade

karbid;

fotoseadmete

seadmed;

kaubasildid;

elektrolüüsivannid;

elektroonilised

elustusseadmed,

elektromagnetilised

taskusõnaraamatud;

poolid;

elektroonilised

elustusaparatuur; ergomeetrid;

elektronpliiatsid

teadetetahvlid;

faksid, faksiaparaadid; arvemasinad;

filtrid

termilised

(kuvarimanused);

elektroonilised

(fototarbed); fluorestseerivad ekraanid; fotogalvaanilised elemendid; fotokaamerad,
fotokopeerimisseadmed; fotokuivatusraamid; fotokuivatusseadmed, fotokuivatid; fotomeetrid;

statiivid; fototelegraafiaparaadid; füüsikaaparaadid ja -seadmed; gaasianalüsaatorid;

elektrilised

allalaaditavad

säritatud

filmid;

fotoaparaadid;
fotoseadmete ja

gaaslahendustorud,

v.a

valgustusseadmed; gabariidimõõdikud; galeniitkristallid (detektorid); galvaanielemendid; galvanomeetrid; gasomeetrid (mõõteriistad); geodeesiaaparaadid
ja -seadmed; geodeesiariistad;

globaalse positsioneerimise seadmed (GPS-seadmed);

hambakaitsmed; hapniku ülekande seadmed;

happeareomeetrid,

atsidimeetrid; harukarbid (elektrotehnika); heli ja kujutise vastuvõtjad; heliedastusseadmed; helijuhid; helikandjad; helilised alarmiseadmed; helilokaatorid;
heliograafid;

helipea

puhastuse

lindid

(salvestus);

heliplaadid,

grammofoniplaadid;

helisalvestusseadmed; helisalvestusribad; helitaasesitusaparaadid, helitaasesitusseadmed;

heliplaatide

hiired

puhastamise

seadmed;

helisalvestusaparaadid,

(andmetöötlusseadmed); hiirematid; hingamisaparaadid,

v.a

kunstlikuks hingamiseks; hologrammid; elektrilised häirekellad; häireseadmed, alarmid, alarmseadmed; häireviled; hääletamisseadmed, hääletusseadmed,

hääletusmasinad;

hüdrolokaatorid;

hüdromeetrid;

individuaalkaitsevahendid;

induktiivpoolid;

induktorid

(elektrotehnika);

integraallülitused,

EESTI
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mikroskeemid;
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integraallülituste vahvlid;

töötlemiseks;

helkurid

joonisfilmid,

multifilmid,

jalakäijatele
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integraalskeemkaardid,

(rõivaste juurde);

animafilmid;

joonlauad

kiipkaardid;

jaotuskarbid

(mõõteriistad);

vaheldid

(elektrotehnika);

ionisaatorid,

jaotuskilbid

(elektrotehnika);

jaotuspuldid

inverteerid,

(elektrotehnika);
juhtmed

(elektrotehnika);

juhtmeühendusklemmid

õhu

v.a

või

vee

(elektrotehnika);

(elektrotehnika);

kaalud;

kaalumisseadmed; kaalumisriistad; kaaluvihid; kaamerate kolmjalad, statiivid; kaasaskantavad meediapleierid; kaasaskantavad pleierid; kaasaskantavad
telefonid; kaitsejalanõud, sh kiirguskindlad ja tulekindlad; kaitsekiivrid; kaitsekiivrid ratsutamiseks; kaitsekiivrid sportimiseks; kaitsekindad; kaitsemaskid;

kaitsepresendid,

ohutuspresendid;

kaitseprillid;

sh

kaitserõivad,

kiirguskindlad

ja

tulekindlad;

kaitsevõrgud,

ohutusvõrgud;

kaldemõõturid;

kalibreerimisrõngad, kalibreerrõngad; kalkulaatorid, klahvarvutid; kangkaalud; kapillaartorud; teaduslike või uurimisotstarbeliste mikroanalüüsivahendite
kohandatud

(fototarbed); katikud (fototarbed); katoodid; katoodkorrosioonitõrjeaparaadid;

ümbrised; kassetimängijad; katikupäästikud

katseklaasid;

kauglülitid; elektrilised kaugsüüteseadmed; kaugusmõõturid; keemiaaparaadid, -seadmed, -riistad;
keermekaliibrid; keermemõõdikud, keermekammid; keevitajate kaitsekiivrid; kellad (häireseadmed, hoiatusseadmed); kellanupud; keskprotsessorid;
kaugjuhtimispuldid;

kaugjuhtimisseadmed;

arvutite

kessoonkambrid;

kiirusmõõdikud

kettaajamid; kiibid, pooljuhtkristallid (integraallülitused); kiirusindikaatorid, kiirusnäiturid;

kinofilmide

sukeldujatele;

montaaži

säritatud

seadmed;

klaasist

kinofilmid; kirjakaalud; kiudoptilised kaablid;

mõõteanumad;

(fotograafia);
elektrilised

kindad

klemmid;

klinomeetrid; koaksiaalkaablid; kodeeritud magnetkaardid; kodeeritud, identifitseerivad magnetkäevõrud; koeraviled; koguseindikaatorid, kogusenäiturid;
elektrilised kollektorid; kommutaatorid, ümberlülitid; elektrilised kommutatsiooniaparaadid; lülituskilbid, kommutatsioonipaneelid; kompaktplaadid, CDROM-id (püsimälu); kompaktplaadid, laserplaadid, CD-d (audio-video); kompaktplaadimängijad, laserplaadimängijad; komparaatorid; kompassid,
kondensaatorid

bussoolid;

ahjud

kontaktläätsekarbid,

koormakaalud,

kromatograafiaseadmed;

kuulikindlad

kupellid (laboriseadmed);

kontaktläätsed;

(liikluskorraldusvahendid);

laboratoorsed

kosmograafiaseadmed;
fototrükiste

(elektrotehnika);

koonused

kontrollpeeglid;

kronograafid

kontrollkellad

kontaktläätsevutlarid;

platvormkaalud;

korrigeerläätsed

(ajaregistreerimisaparaadid);

(aja registreerimise seadmed);

(optika);

kosmograafiainstrumendid,
fotokuivatid

kuivatusraamid,

(fototarbed);

vestid; käsikaalud; kääritusaparaadid (laboriaparaadid); kõlarid, valjuhääldid; kõlarikastid; kõrgepingepatareid;

läikeseadmed; kõrgsagedusaparaadid; kõrvaklapid; kõrvatropid sukeldujatele; laborantide erirõivastus; laboratoorsed tsentrifuugid; laboriahjud,

laboris

kasutamiseks; laborikandikud, laborivannid;

laborimööbel;

lainemõõturid;

laktodensimeetrid; laktomeetrid; laserid,

meditsiinilised;

v.a

laserkaardikepid; lavavalgustuse reguleerimise seadmed; lenduriülikonnad, lenduritürbid (kaitseriietus); liidesed arvutitele; liivakellad; loendurid; logid
(mõõteriistad);

loodid;

loodinöörid;

suurendusklaasid

luubid,

(optika);

objektiivikatted;

lülitid;

magnetid;

magnetilised

identifitseerimiskaardid,

isikukaardid; magnetilised kodeerimisseadmed; magnetjuhtmed; magnetkettad; magnetlindid; arvutite magnetlindiseadmed; magnetlintide demagneetimise
seadmed;

mannekeennukud

magnetofonid;

plaanistuslauad

(geodeesiariistad);

materjalide

teimimise

seadmed;

merekompassid; merendusaparaadid ja -seadmed;

metallisulamitest

metallidetektorid;

instrumendid;

manomeetrid,

läbimängimiseks;

autoõnnetuste

matemaatilised

markeeringukontrolliaparaadid;

sulavtraat;

traat,

meteoroloogiariistad;

rõhumõõturid;

markeerimiskontrolliaparaadid,
mehaanilised

megafonid, ruuporid;

tööstuslikud

meresügavuse sondid;

meteoroloogilised

sondpallid;

metronoomid;

märgid; mensulid,

ja sõjalised

metalliotsijad,

mikrofonid; mikromeetrid;

mikroprotsessorid; mikroskoobid; mikroskoobiklaaside karbid, vutlarid; mikrotoomid; mobiiltelefonide hands-free-komplektid; mobiiltelefonide rihmad;
modemid; monitorid, kuvarid (arvutiriistvara); monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara); munakellad (liivakellad); müntkäitatavad
muusikaautomaadid;
mõõteseadmed;

allalaaditavad

muusikafailid;
mõõteketid

mõõtejoonlauad;

helendavad

märgid; märgistuspoid; märkmikarvutid;

(geodeesiatarbed);

mõõtelindid,

tollipulgad;

elektroonilised

märkmikud; mõõteaparaadid,

elektrilised

mõõtelusikad;

mõõteriistad;

mõõdikud;

mõõtevahendid; mõõturid, mõõteriistad; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; nahapaksusmõõturid; navigatsiooniriistad; neoonmärgid, neoontähised;
niiskusmõõturid, hügromeetrid; ninaklambrid

nihikud, nihkmõõdikud;
nivelleerimisriistad,

nivelliirid,

nivelleerriistad;

nooniused;

nivelleerlatid

sukeldujatele ja ujujatele; nivelleerimislatid,

nullsirklid

(mõõteriistad); nurgamõõturid,

mallid

(geodeesiatarbed);

(mõõteriistad); näpitsprillid,

lornjetid;

näpitsprilliketid, lornjetiketid; näpitsprillipaelad, lornjetipaelad; näpitsprilliraamid, lornjetiraamid; näpitsprillitoosid, lornjetitoosid; nöörloodid; objektiivid
(läätsed) (optika); hodomeetrid, läbisõidumõõdikud; ohukolmnurgad
optikariistade kruvinihutid; optikaseadmed,

(autotarvikud); oktandid; okulaarid; okulaarseadised; oommeetrid;

optikariistad; optiline klaas; optilised andmekandjad;

optilised kettad;

optilised kiud,

optikakaubad;

valgust juhtivad

hõõgniidid; optilised kondensaatorid; optilised lambid, optilised laternad; optilised läätsed; optilised märgiriiderid; osakeste kiirendid; osonaatorid;
ostsillograafid; ovoskoobid; parkimisautomaadid; peeglid, peegeldid (optika); perfokaardiseadmed (kantseleiseadmed); periskoobid; piiritusloodid;
piksevardad;

nõiavitsad

pildad,

allalaaditavad

leidmiseks;

veesoone

pildifailid;

fotograafilised pildinäidikud;

piletiautomaadid;

pimestusvastased

näoekraanid; pimestusvastased prillid; pimestusvastased varikaitsmed; pimikud (fotograafia); pimikulambid (fototarbed); pingejagurid (elektrotehnika);
pinget tõstvad

transformaatorid;

pipetid;

piserdussüsteem

(tuleohutusseade);

pistikupesad

(elektrotehnika);

pistikupesad,

pistikud jm

ühendused

(elektrilised ühendused); pistikupesade katted; plaadikassetid (fotograafia); plaadimängijate nõelavahetusseadmed; plaadimängijad, grammofonid;
plaadimängijanõelad; plaadimängijate helikäpad; plaadimängijate, grammofonide kiirusregulaatorid; planimeetrid; plotterid; helendavad poid;
polarimeetrid; poolid (fototarbed); pooljuhid; postitembelduskontrollseadmed; prillid; prillid (optika); prilliketid; prilliklaasid; prillipaelad; prilliraamid;
prillitoosid; arvutiprinterid; prismad (optika); projektsiooniaparaadid, projektorid; projektsiooni ekraanid; päikesepatareid; päikeseprillid; päästeparved;
päästepoid; päästevestid; päästevõrgud; päästevööd; pöördeloendurid, tahhomeetrid; püromeetrid; raadiod; raadiolambid, elektronlambid; raadiomastid;

raadiopiiparid; raadiotelefonid; raadiotelefonijaamad; raadiotelegraafijaamad; radarid, raadiolokaatorid;

tööstuslikud

radioloogiaaparaadid; rahalugerid ja

-sorteerid; randmetoed arvutikasutajatele; raudteeliiklusohutuse seadmed; refraktomeetrid; refraktorid; elektrilised reguleerimisseadmed, reguleerseadmed;

reostaadid;

fotograveerimisraamid; respiraatorid,

respiraatormaskid,

v.a

kunstliku

v.a

meditsiiniliseks

hingamise seadmed;

kasutamiseks; respiraatorid,

retordid; retordihoidikud,

kõnetorud; rätsepajoonlauad; rõhumõõturid, manomeetrid; tööstuslikud röntgeniaparaadi
säritatud

tööstuslikud

röntgenifilmid;

röntgenikiirgusvastased kindad;

v.a

satelliitnavigatsiooniaparatuur;

elektrilised

slaidide

tsentreerimise

seadmed;

sondeerimisaparaadid, sondeerseadmed;
spordiprillid;

mootorite

sukeldumismaskid;
surveindikaatorid,
sõidukiakud,

ekraanid; röntgeniaparaadid ja

röntgenikiirgusvastased vahendid,

v.a

-seadmed,

v.a

ruuporid,

meditsiinilised;

meditsiinilised; röntgenipildid,

v.a

helendavad

või

mehaanilised

signaalpaneelid;

sidestid

signaalpoid;

(andmetöötlusseadmed);

signaalviled;

helendavad

või

skafandrid, tuukriülikonnad; skannerid, skaneerseadmed (andmetöötlusseadmed);

diaprojektorid; slaidiraamid (fototarbed); solenoidventiilid (elekromagnetlülitid);
soojusregulaatorid; soolsusmõõturid; spektrograafid; spektroskoobid; sülearvutikotid;

slaidiprojektorid,

teadusotstarbelised sondid;

starterikaablid; stereoskoobid; stereoskoopilised aparaadid; strotoskoobid; suitsudetektorid, suitsuandurid; sukeldumisaparaadid;

sularahaautomaadid;
survenäiturid;
sõidukite

autoakud;

sõidukite miililoendurid;

sõidukite

termostaadid; sülearvutid;

sulavkaitsmed;

suurendusaparaadid,

(kotid);

diafragmad;

sõidukite

telefonitraadid;

taasestavad

helendavad

sumistid;

(fotoseadmed);

või

summaatorid,

sädemekustutid,

automaatjuhtimisseadmed;

navigatsiooniseadmed (pardaarvutid);

sülearvutiümbrised

telefonimikrofonid;

sulfitomeetrid;

suurendid

juhtimise simulaatorid;

tastrid, kobisirklid; teadusaparaatide
kuuldetorud;

hingamise seadmed; respiraatorifiltrid;

lugerid (andmetöötlusseadmed);

seireseadmed, järelevalveseadmed, kontrollseadmed; sekstandid; sferomeetrid;

(merendus); signaalkellad; signaallaternad;

mehaanilised signalisaatorid; sireenid; sisekommunikatsiooniseadmed;

slaidid;

kunstliku

meditsiinilised; rööbitsad (ehitus); sagedusmõõturid; sahharimeetrid; sammumõõturid; teadusotstarbelised satelliidid;

meditsiinilised; röntgenitorud,
signaaliseadmed

v.a

retordistatiivid; riiderid,

sõidukite

mehaanilised

telegraafiaparaadid;

sõidukite

tahhomeetrid,

kiiruspiirikud;

pöördeloendurid;

eksponomeetrid;

sõidukite kilomeetriloendurid;

taksomeetrid; taskukalkulaatorid;

teetähised; telefoni automaatvastajad;

telegraafitraadid;

summeerseadmed;

särimõõdikud,

sõidukite rehvirõhu automaatindikaatorid; sõidukite

pingeregulaatorid;

videokaamerad;

summeerimisseadmed,

sädemepüüdurid;

telemeetrid, kaugusmõõturid;

telefoniaparaadid;

telerid;

telerite

telefonide

müntkäitatavad

mehhanismid; telesaatjad, televisioonisaatjad; teleskoobid; teletaibid, kaugkirjutid; temperatuuriindikaatorid, temperatuurimõõturid; temperatuurinäidikud,
v.a

meditsiinis kasutatavad; teodoliidid; terminalid

(elektrotehnika); termomeetrid,

fotograafias kasutamiseks; toiduanalüsaatorid; totalisaatorid; trafod,
trükklülitused,

trükkskeemid;

tulematerdusvahendid;

trükkplaadid;

tsüklotronid;

v.a

transformaatorid

tulekahjualarmid;

tuletõrjeautod; tuletõrjekaatrid; tuletõrjepumbad;

meditsiinilised; termostaadid; tiiglid (laboriseadmed); tilgapüüdlid

(elektrotehnika);
tulekindlad

tuletõrjeredelid;

transistorid

kaitseriided,

(elektroonika); transponderid; trioodid;
kaitserõivad;

tulekustutusseadmed;

tuletõrjevaibad; tuletõrjevoolikute otsakud; tuletõrjevoolikud;

tuletõrjujate asbestekraanid; tulirelvade optilised sihikud, teleskoopsihikud; turvatõkked, v.a sõidukiistmetele ja sporditarvetele; tuulekotid tuule suuna
määramiseks; täppiskaalud; täppismõõteriistad, täppismõõdikud; tööliste näokaitseekraanid; tööliste põlvekaitsmed; tööstusoperatsioonide kaugjuhtimise
elektriseadmed;

udupildiaparaadid,

nõialaternad,

laterna

fotograafias kasutamiseks; ureomeetrid, albuminomeetrid;
ühendusklemmid;

kiirgavad

dioodid

valerahadetektorid,

v.a

paberraha;

magica’d;

udusignaaliseadmed,

vaakumlambid (raadiolambid);

valgusfoorid (signaalseadmed);

v.a

pürotehnilised;

uksesilmad;

ultraviolettkiirte

vaakummeetrid; vaatlusriistad, vaatlusseadmed;

valguskopeeraparaadid;

(LED); valgustiballast; valgustusakud, valgustuspatareid; valjuhääldite helitorud;

vannid

elektrilised

filtrid

elektrilised

valgusregulaatorid;

valgust

(fototarbed); vargavastased seadmed;
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elektrilised

vargust

ennetavad

vilkurid

videotelefonid;

mehhanismid;

kaalumis-,

mõõte-,

viskosimeetrid;

voltmeetrid;

internetti,

signaal-,

elektrilised

õppeseadmed;
sh

internetti

asjade

kontrolli-, pääste- ja

isoleeritud

varjestusseadmed;

videoekraanid;

impulssvälgutid (fotograafia);

õhuanalüsaatorid; õppeaparaadid,
automaatide

elektrilised

variomeetrid;

rõhuindikaatorikorgid;

(signaaltuled);

välklambid,

(fotograafia);

seadmed;

ventiilide

veenivooindikaatorid;

videokassetid;
voolumuundurid;

võimendid;

õppevahendid

videomagnetofonid;

voolupiirikud;

võimenduslambid;

välgukaitsmed,

võrgulülitid;

ühendused, seotised; ühenduskarbid

ühendatavad

vasktraat; veetasemeindikaatorid,

videolindid;

veetasemenäiturid,

videomängude

kassetid;
välklambid

piksekaitsmed;

vöötkoodi lugerid;

(elektrotehnika);

8/2018

äärisekõrgusemärklid;
žetoonkäitatavate

ülepingekaitsmed;

kontrollerid, teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-,
-seadmed

ning

ning

elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-,

-akumuleerimis-,

-reguleerimis-ja -kontrollseadmed ja -vahendid.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; ajalehtede tellimise organiseerimine teenusena; allhanketeenused (ärialane abi); andmeotsing
arvutifailides

kolmandatele

isikutele;
arvete seisu

arvutivõrgureklaam; bilansi,

andmetöötlus

arvuti

abil;

arvepidamine;

info

esitamine;

arvete

kogumine

arvuti

andmebaasidesse;

koostamine; dokumentide paljundamine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; farmaatsia-, veterinaaria- ja

sanitaarpreparaatide ning meditsiinitarvete jae- ja hulgimüük; fotokoopiamasinate rentimine, üürimine; fotokopeerimisteenused; hanketeenused teistele
ettevõtetele
(kaupade ja teenuste ostmine); hinnavõrdlusteenused; hotellide ärialane juhtimine; impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; info
süstematiseerimine

arvuti

kaubandusteabeagentuurid;

andmebaasides;
kaupade

kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine,
moesõude

eesmärgil;

müürilehtede

palgalehtede

korraldamine

koostamine;

korraldamine;

reklaam

tööstusalane

kaubandus- või

juhtimisabi;

meediakanalites; kiirkiri, stenograafia; kirjutusmasinal kirjutamine;

üürimine; majandusprognoosid; maksudokumentatsiooni koostamine; messide korraldamine äri või reklaami

turunduseesmärkidel;

ülespanemine, üleskleepimine;

pressiülevaateteenused;

reklaamnäituste

kaubandus- ja

demonstreerimine; kaupade jaemüügi

näidiste

personalijuhtimisalased

konsultatsioonid;

testimine

psühholoogiline

müügiautomaatide

üürimine, rentimine,

laenutus;

personali

poeakende

valikuks;

(vaateakende)

raadioreklaam;

-reklaam

müügikampaaniad,

(proovide) levitamine; oksjonid, enampakkumised; omahinnaanalüüsid;
kaunistamine,

dekoreerimine;

raamatupidamine;

teenusena;

ostutellimuste töötlemine;

postimüügireklaam;
reklaamfilmide

arvamusküsitlused;

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
omanike

kaupade

ja

ärialased

teenuste

konsultatsioonid; sponsorite otsimine; sportlaste äritegevuse juhtimine;

litsentsimise

korraldamine

telekommunikatsiooniteenuste tellimuste korraldamine;

ärieesmärgil;

statistika

tekstitöötlus; telefonivastamisteenused

koostamine; suhtekorraldus;

kättesaamatute

abonentide

teiste

puhul;

telemarketingiteenused; telereklaam; sõnumite transkriptsioon (kontoriteenused); turu-uuringud;

turundus; tööhõivekontorid; tööjõu värbamine; välisreklaam; äri auditeerimine; äri efektiivsuse ekspertiisid; ärijuhtimisabi; ärialased küsitlused, päringud;

uuringud; äriinfo, -teave;

ärialased

korraldamise

konsultatsioonid;

äriteave

ja klientide

äritegevuse

äriline nõustamine

juhtimise nõustamine;

(kolmandatele isikutele); elektroonikaseadmete,

sh internetti ühendatavate

nõustamise

(klientide

äritegevuse

keskus); äritegevuse hindamine; äritegevuse juhtimise ja

siirdeteenused;
sh kontrollerite

seadmete,

äriuuringud;
jae-ja

riist- ja

tarkvara

jae- ja

hulgimüük

hulgimüük.

Klass 38: side; digitaalsete failide edastus; elektronpost; elektroonilise teadetetahvli teenused (BBS-teenused) (telekommunikatsiooniteenused);
faksiaparaatide rent; faksisideteenused; globaalsesse
häälsõnumiteenused;

info- ja

kuvaedastus

arvuti

arvutivõrku ühenduse

abil; infoedastus;

arvutivõrkudesse

pakkumine teenusena; globaalsetesse

infoedastusseadmete

interneti

üürimine, laenutus;

juurdepääsu pakkumine;

jututubade

pakkumine;

teenuse

juurdepääsu pakkumine andmebaasidele; kaabeltelevisioonisaadete edastamine, kaabellevi; kompuuterside, arvutiside; konverentssideteenused; modemite
üürimine, rentimine, laenutus; on-line-õnnitluskaartide edastus; raadiosaadete edastamine, raadiosaated; satelliitülekanded, satelliitside; side kiudoptiliste
võrkude kaudu;

summeriväljakutseteenused (raadio-, telefoni- või

sideinfo;

muud

elektronsidekanalid);

side mobiiltelefonide

vahendusel; telefonide

üürimine, rentimine, laenutus; telefoniteenused; telefonside; telegraafiteenused; telegraafside; telegrammide edastamine; telekommunikatsiooni valdkonnas
osutatavad

marsruutimis- ja

üürimine, rentimine,

hargnemisteenused;

laenutus;

telekommunikatsioonikanalite

teleksiteenused; televisioonisaadete

edastamine,

juurdepääsuaja rentimine ülemaailmsetele arvutivõrkudele; asjade interneti
seadmete

juhtimiseks või

Klass

telepoe

teenuste

jaoks;

telekommunikatsiooniseadmete

teenuse

videokonverentsiteenused;

pakkumine, nimelt interneti kaudu info edastamine ja vahendamine

kontrollimiseks.

42: teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena;

-tarkvara projekteerimine ja arendus;
andmete teisendamine

arvutisüsteemide

(mitte

analüüs;

arvutiriistvara

ja

tarkvara teenusena (SaaS); allveeuuringud; andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele;

arhitektuur; arhitektuurikonsultatsioonid,
ja

pakkumine

telelevi; traadita levi; uudisteagentuurid;

füüsiline

-nõuanded, -nõustamine;

arvuti andmebaaside taastamine;

arvutisüsteemide

projekteerimine;

arvutisüsteemide

installeerimine; arvutitarkvara projekteerimine; arvutitarkvara uuendamine;

arvutiprogrammide dubleerimine; arvutiprogrammide

arvutiriistvara

muundamine); arvutiprogrammide koostamine;

seiramine

kaughalduse

arvutitarkvara

disaini

teel;

ja

arenduse konsultatsioonid

arvutitarkvara

hooldamine;

ja nõuanded;
arvutitarkvara

üürimine, laenutus; arvutitarkvarakonsultatsioonid; arvutite

rentimine, laenutus; arvutite viirusekaitse teenusena; arvutite viirusetõrje teenusena; bakterioloogilised uuringud; bioloogilised uuringud; dokumentide

digitaliseerimine (skaneerimine); ehitusprojekteerimine, tarindustööd; energiasäästlikkuse konsultatsioonid; füüsikalised uuringud; geoloogiline mõõtmine;
geoloogilised uuringud; graafiline kujundamine; ilmaennustus, ilmateated; inseneriteenused; interneti otsimootorite loomine; kalibreerimine, kaliibrimine
(mõõtmine);

kasvava metsa kvaliteedi

kosmeetilised uuringud;
maavarade

otsingud;

hindamine; keemianõuanded, -teenused;

materjalitestid, materjalide teimimine,

naftaotsingud; naftapuurkaevude testimine; naftaväljade
rõivaste

pilvekülv;

teadusnõustamine

katsetamine;

keemilised

analüüsid;

keemilised

kavandamine,

moedisain;

ja teaduskonsultatsioonid;

tootekujundus, tööstusdisain;

sisekujundus;

teaduslikud

uute

testimine, katsetamine;

kasutuselevõtu

kaupade

sõidukite

laboriteenused;

mehaanikauuringud;

analüüsimine; naftaväljaotsingud,
tehnoülevaatus;

tehnilised

süsiniku

projektiuuringud;

keskkonnakaitselised

uurimine ja arendamine teenusena;

(111) Regnr

55976

(151) Regkuup

04.07.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

18.09.2017
04.07.2028
02.04.2018

(540)

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

vabastamisega

veeanalüüsid;

M201700910

lõppemise kuup

meteoroloogiateave,

Harju maakond,

EE

uuringud;

maamõõtmine;

-info; mõõdistamine;

-uuringud; pakendidisain, pakendikujundus;

tehnilised

veebisaitide majutamine, hostimine; veebiserverite rent; villa kvaliteedi hindamine.

(730)

uuringud;

kunstiteoste, taieste ehtsuse tõestamine; kvaliteedikontroll; käekirja-analüüs (grafoloogia); linnaplaneerimine;

uuringud;

veebisaitide

seotud
tekstiili

teadusinfo

jagamine,

testimine, teimimine,

loomise ja haldamise

teenus;

EESTI
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(740)

Esindaja:

8/2018
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Villu Pavelts

(511)11-2017Klass

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

saago,

kohvi

aseained; jahu ja muud teraviljasaadused ning

-tooted;

pagaritooted;

sügavkülmutatud ja/või eelküpsetatud pagaritooted; riivsai; leib, sai; leiva- ja saiatooted, kuklid, sepikud, koogid, pirukad, pitsad, saiakesed, vahvlid,
kondiitritooted,

küpsised

ja maiustused;

tainad

ja

tainakergitusained;

sinep;

vürtsikastmed; vürtsid; ketšup;

burritod;

hot

dog'id;

hamburgerid;

juustuburgerid; tortiljad; võileivad; soojad võileivad; täidisega leiva-, saiatooted; täidetud kuklid ja võileivad; vrapid; peamiselt teradest, maisist, teraviljast

ja/või nende

kombinatsioonist koosnevad valmis

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

piimajoogid; šokolaadijoogid; šokolaadi-piimajoogid;

kohvi aseained;

essentsid, lisandid ja maitseained kohvile ning kohvi-, šokolaadi- ja/või

kakaojookidele.

(111) Regnr

55977

(151) Regkuup

04.07.2018

(210)

Taotl nr

M201700939

(220)

Taotl

25.09.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup
lõppemise kuup

04.07.2028

02.04.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: Buckle
Vasara tn

(511)11-2017Klass

6-4,

kollane, valge.
Up OÜ

11713

Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond,

EE

41: väljaõppe-ja koolitusteenused.

(111) Regnr

55978

(151) Regkuup

04.07.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201700997

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

12.10.2017

lõppemise kuup

04.07.2028
02.04.2018

kuup

(540)

LÕVI LEO
(730)

Omanik:

Kesklinna

(511)11-2017Klass

Politsei-ja
linnaosa,
30:

Piirivalveamet

Pärnu mnt

jäätised.

139,

15060

Tallinn, Harju maakond,

EE
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(111) Regnr

55979

(151) Regkuup

05.07.2018

(210)

Taotl nr

M201700765

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

03.08.2017

kuup

05.07.2028

lõppemise kuup

01.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: SERGEI GOREVOI
Mustamäe

sinine, kollane,

Kiili tn

(740)

Kiili tn

linnaosa,

ARIOM PROJEKT

20-43,

punane.

20-43,

13423

Tallinn, Harju maakond,

EE

OÜ

13423 Mustamäe

linnaosa, Tallinn,

EE

SERGEI GOREVOI

Esindaja:

(511) 11-2017 Klass 35: spetsialisti

ärialased konsultatsioonid.

(111) Regnr

55980

(151) Regkuup

05.07.2018

(210)

Taotl

nr

M201700787

(220)

Taotl

kuup

08.08.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

05.07.2028
01.03.2018

(540)

ARIOM
(730)

Omanik: ARIOM PROJEKT OÜ
Kiili tn 20-43, 13423 Mustamäe linnaosa, Tallinn, EE
SERGEI GOREVOI
Mustamäe linnaosa, Kiili tn 20-10, 13423 Tallinn,

(511)11-2017Klass

35: ärikonsultatsioonid.

Harju maakond,

EE

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

97

55982

(111) Regnr
(151) Regkuup

11.07.2018

(210)

M201400578

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

02.05.2014

kuup
lõppemise kuup

11.07.2028

02.02.2015

kuup

(540)

(730)

Omanik: Saku Õlletehase AS

(740)

Esindaja:

Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501

(511)10-2014Klass

Harju maakond,

EE

Raivo Koitel
32:

õlu;

mineraal-ja

gaseervesi

ning

muud

alkoholivabad

joogid;

puuviljajoogid

joogivalmistusained.

55983

(111) Regnr
(151) Regkuup

12.07.2018

(210)

M201701002

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(554)

Ruumiline märk

13.10.2017

kuup
lõppemise kuup

kuup

12.07.2028

02.04.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: AS Liviko

valge, kuldne,

pruun,

helepruun,

Kesklinna linnaosa, Masina tn 11, 10144 Tallinn,

(740)

Esindaja:

vaskne.

Harju maakond,

EE

Villu Pavelts

(511)11-2017Klass 33:alkoholjoogid (v.a õlu), sh džinn ning

džinni baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid.

ja puuviljamahlad;

siirupid

ja teised

98

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

55984

(111) Regnr
(151) Regkuup

12.07.2018

(210)

M201700973

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

03.10.2017

kuup

12.07.2028

lõppemise kuup

02.04.2018

kuup

(540)

(730)
(740)

Omanik: AS Liviko
Kesklinna

linnaosa,

Esindaja:

Villu Pavelts

Masina tn

(511)11-2017Klass 33:alkoholjoogid

11,

10144

esinejate

ja peojuhtide

lavastamine ja produtseerimine;

EE

(v.a õlu).

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus;
diskoteenused;

Tallinn, Harju maakond,

pakkumine

spordi- ja kultuuritegevus;
meelelahutusüritustele;

pidude korraldamine ja läbiviimine (meelelahutus); karaoketeenused;

meelelahutusürituste

korraldamine

ja

läbiviimine;

meelelahutusürituste

mänguteenused arvutivõrgus; meelelahutuslike ja haridusalaste võistluste korraldamine ja läbiviimine; meelelahutus- ja

haridusteave, sh arvutivõrkude vahendusel; esinemised elavettekandena; meelelahutuslike võistluste ja ürituste korraldamine ja läbiviimine ning sellega
seonduvad

nõustamisteenused;

puhke-, ajaviitealade pakkumine;

klubiteenused

(meelelahutus);

elektron väljaannete pakkumine arvutivõrgus,

v.a

allalaaditavad; õpitubade korraldamine ja läbiviimine (koolitus); kõigi eelnimetatud teenustega seotud info-ja konsultatsiooniteenused.

55985

(111) Regnr
(151) Regkuup

16.07.2018

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

M201701095
15.11.2017

lõppemise kuup

kuup

16.07.2028
02.05.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, punane.

(730)

Omanik:

Tycroc OÜ

Kristiine linnaosa, Pirni tn 7, 10617 Tallinn,

(511)11-2017Klass

Harju maakond,

EE

1: liimid põranda-, lae-ja seinaplaatidele; ehitiste kaitsekatted,

membraanid vedelkemikaalidena; niiskusvastased

isoleerimissegud, v.a värv;

v.a

värvid või õlid; ehituses kasutatavad veekindlaks

muutmise

ehitamisel kasutatavad liimid.

Klass 6: metallist kinnitusvahendid; metallist kiilankrud; metallist seibid; metallist seinatüüblid.

Klass 11: dušialused, dušiplatvormid; aurusaunad, saunad ja spaad; dušialuste mittemetallist vaheseinad; elamute kütteseadmed; kütteseadmed;
ruumide kütteseadmed, küttekehad.

Klass

17:

ehitiste isoleermaterjalid; vettpidavad,

soojuskiirguse tõkestamiseks; soojusisolatsioonimaterjalid;

veekindlad

mittemetallist

tihendusmaterjalid;
tarindid

müra

isolatsioonimaterjalid kaitseks kuumuse

vähendamiseks

(isoleerimiseks);

eest;

ehitustööstuses

materjalid

kasutatavad

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

hermeetikud;

ehitustöödel kasutatav

isoleerivad

komposiitpaneelid;

8/2018

vahtisolatsioon;

põrandakatted;

99

heliisolatsioonitooted

polüstüreenpaneelid

ja -materjalid;

isolatsiooniks;

hoonete

isolatsioonimaterjalid; isolatsioonimaterjalid;

polüuretaanvahust

isoleermaterjalid;

soojustjuhtivad

isoleerivad

isolaatorid;

termoisolatsioontooted ja -materjalid.

KlaSS 19: ehitusplaadid,

v.a

metallist; seinaplaadid,

metallist; plastist ehitusmaterjalid; põrandaplaadid,

v.a

metallist.

55986

(111) Regnr

16.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

v.a

M201701089
13.11.2017
16.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: kuldne.

(730)

Omanik: Premium Horse

Väike-Kamari
(511)11-2017Klass

OÜ

küla, Kaarlimõisa tee

35:

ehete

21-1,

48030 Põltsamaa vald,

jaemüügiteenused; kangaste jaemüügiteenused;

Jõgeva maakond,

kottide

jaemüügiteenused;

EE
lemmikloomatoodete

loomaasemete jaemüügiteenused; loomade hügieenivahendite jaemüügiteenused; loomade iluhooldusvahendite jaemüügiteenused;

jaemüügiteenused;

loomahooldusvahendite

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

55987

(111) Regnr

16.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

M201701190

(220)

Taotl

kuup

05.12.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

16.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: DANIELA

Lasnamäe

(511)11-2017Klass
finantsteenused;
arvutipõhised

linnaosa,

DALBERG-DYAGELEVA

Loitsu tn

36: ettevõtete

äriettevõtete

finantsteenused

finantseerimine;

kollane, must, valge.

ostu

1,

13622

finantseerimine;

äritegevuse finantseerimine;

jaemüügiettevõtetele;

ehitusprojektide

Tallinn, Harju maakond,

EE

ja müügi finantseerimine; filmide finantseerimise korraldamine; arendusprojektide finantseerimine; ärialased

finantshaldus;

debitoorse

võlgnevuse

ehitusprojektide

äriühingute

finantseerimise

finantseerimine;

finantsplaneerimise

ehituse

teenused;

pakkumine;

arvutipõhised

finantsteenused;

finantseerimise

korraldamine;

ehitusprojektide

ehitusühingute

pakutavad

finantsteenused;

100

EESTI

elamuhoiupankade

finantsteenused; elamuhoiupankade

pakutavad finantsteenused;

elektrooniliste

kanalite

KAUBAMÄRGILEHT

kaudu

8/2018

pakutavad finantsteenused;

ettevõtete

finantseerimine; ettevõtete finantseerimisteenused; ettevõtete finantsilised likvideerimisteenused; ettevõtete finantsjuhtimine; ettevõtete finantskorraldus;
ettevõtete ühinemise finantseerimine; finantsabi; finantseerimine; finantseerimis-ja rahastamisteenused;

korraldamine;

finantseerimisega

finantseestkoste;

finantsfondide

seotud

finantsteenused;

juhtimine;

finantsinformatsiooni-, -andmete-,

finantseerimisteenused

finantsfutuurilepingute

-nõuande-ja

usaldusteenuste

-konsultatsiooniteenused;

interneti kaudu; finantsjuhtimine; finantsjuhtimise teenused

seoses

(151) Regkuup

16.07.2018

(210)

M201700548

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

16.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: must, punane,

(730)

Omanik: Rimi Eesti Food AS

Põrguvälja

(511)11-2017Klass

tee

3,

75301

kollane, valge.

Pildiküla,

Rae

vald,

55989

(111) Regnr

16.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

(540)

EE

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

Klass 34: tikud.

M201700549

lõppemise kuup

24.05.2017
16.07.2028
02.05.2018

teave;

tervistamisasutustega.

24.05.2017

kuup

hotellidega;

finantseerimisabi ja -korraldus; finantseerimise

finantseerimisteenused

finantshaldus

finantsinvesteeringud;

55988

(111) Regnr

seoses

interneti

kaudu;

finantsinvesteeringute

seoses

emaduspuhkusega;

finantside

teabe

ja

suurendamine;

analüüsi

pakkumine

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Rimi Eesti Food AS

Põrguvälja

(511)11-2017Klass

tee

3,

8/2018

heleroheline,
75301

101

punane,

Pildiküla,

Rae

valge.
vald,

EE

29: supid; köögiviljasalatid; puuviljasalatid.

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

55990

(111) Regnr

17.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

M201700289
15.03.2017
17.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, must.

(730)

Omanik:

OÜ

Mustamäe

(511)11-2017Klass

Diamedica

linnaosa,

Akadeemia tee

21/1,

12618

Tallinn, Harju maakond,

EE

1: tööstuses ja teaduses kasutatavad kemikaalid.

Klass
dieettoidud

5: farmaatsia-, meditsiini- ja veterinaariapreparaadid ning -tooted; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised või veterinaarsed
ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha;

desinfektsioonivahendid.

Klass 9: teaduslikud

-indikaatorid ja -kontrollerid;

uuringu- ja

allalaaditavad

laboriseadmed

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

salvestised, eelsalvestatud

CD-d, DVD-d jt andmekandjad,

s.o

kaubana müüdav

elektrooniline/digitaalne

meediasisu; arvutitarkvara; arvutite andmebaasid.
KlaSS 10: kirurgiaseadmed ja

-riistad,

meditsiiniseadmed

ja -riistad, hambaravi seadmed ja -riistad,

veterinaariaseadmed

ja -riistad; proteesid ja

tehisimplantaadid; ortopeedilised abivahendid, abivahendid liikumiseks; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; füsioteraapiaseadmed; toitmisvahendid

ja lutid;

meditsiinis kasutatavad vooditarbed

jt meditsiinilised
Klass

kaitsevahendid

ja mööbel,

(v.a kindad);

vahendid

patsientide liigutamiseks;

raviotstarbelised rõivad

(v.a kindad), vööd,

meditsiinis

korsetid

ja veterinaarias

kasutatavad rõivad, maskid, mütsid

ja jalatsid.

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

sanitaarseadmed.

Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid;

ladustus- või transpordikonteinerid, v.a metallist.

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

tööstus-, teadus-, veterinaaria- ja meditsiiniseadmete) paigaldus,

hooldus

ja remont ning

sellega seotud ehitustegevus; aparaatide ja seadmete paigaldust, hooldust ja remonti puudutava teabe jagamine.
Klass 41:

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

seadmete

ja aparatuuri) kasutajatele

suunatud

väljaõpe;

koolituste, seminaride ja konverentside korraldamine ning läbiviimine.
KlaSS 42: teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud
teenusena;

arvutiriistvara

ja

-tarkvara

projekteerimine ja

arendus.

Klass 44: meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni-ja iluhooldusteenused inimestele või

55991

(111) Regnr

17.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

M201700562

lõppemise kuup

kuup

29.05.2017
17.07.2028
02.05.2018

(540)

Rahvabänd
(730)

Omanik: INDRA SCHMIDT

loomadele.

102

EESTI

Pirita

11911

linnaosa, Supluse pst 5,

(511)11-2017Klass

41:

väljaandmine; kirjalike

brošüüride

tekstide

Tallinn, Harju maakond,
infolehtede

avaldamine;

toimetamine; kirjalike

avaldamine;

tekstide avaldamise

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

EE
seotud

intellektuaalomandiõigustega

konsultatsiooniteenused; kirjalike

trükiste

(v.a

tekstide

avaldamine;

kalendrite

reklaamtekstide) toimetamine;

kirjastamine; kirjastamine elektrooniliste vahendite abil; kirjastamine veebikeskkonnas; laulude kirjastamine, publitseerimine; laulutekstide kirjastamine
laulutekstide

raamatuna;

allalaadimatute sidusate

kirjastamine

muusika

noodivihikuna;

e-väljaannete pakkumine;

transkribeerimise

muusikaalaste tekstide

kirjastamine, avaldamine; plakatite avaldamine; pisitrükiste avaldamine;
idel;

tekstide

avaldamine;

avaldamine elektroonilise

tekstide redigeerimine

meedia

tekstide

kujul;

ja

kirjastamine;

sündmuste kalendrite

trükiste elektrooniline

transkriptsioon

meelelahutus- ja ajaviiterajatiste pakkumine;

iludusvõistluste korraldamine

pakkumine;

karaokeseadmete

muusikaalaste

teenusena;

avaldamine, kirjastamine; tekstide avaldamine

kirjastamine internetis,

v.a

reklaamtekstid;

v.a

tekstide

reklaami avaldamine;

õpikute

CD-ROM-

kirjastamine,
tekstide,

v.a

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

karaokeruumide
-konverentside

muusika

(v.a reklaamtekstid); tekstide toimetamine (v.a reklaamtekstid); tekstide,

reklaamtekstide kirjastamine; voldikute avaldamine;

pakkumine;

teenused;

muusikaraamatute avaldamine; noodilehtede avaldamine;

karaokevarustuse

ja läbiviimine;
pakkumine;

iludusvõistluste

konverentside

organiseerimine; sporditegevus; spordiürituste korraldamine; kultuuri- või

organiseerimine;

karaokemasinate

üürimine;

korraldamine; kultuuri- ja hariduskongresside ning

haridusmesside korraldamine

ja läbiviimine;

raadiote

ja

telerite

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

(111) Regnr

55992
17.07.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

M201700694

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

07.07.2017
17.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

kuup

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: sinine, kollane.
Omanik: Advokaadibüroo Premium OÜ
Kesklinna

(740)

linnaosa, Hobujaama

tn

10151

4,

Tallinn, Harju maakond,

EE

Esindaja: Villu Pavelts

(511)11-2017Klass 35:reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse
advokaadibüroode

ärialane

administreerimine; kontoriteenused; juriidilisi teenuseid

juhtimine; ettevõtete efektiivsuse ning saavutusvõime alased

osutavate

ettevõtete, sh

ekspertiisid; personalijuhtimisalased konsultatsioonid ning

personaliteenused; turu-uuringud; äriuuringud; äritegevuse korraldamine ning sellega seotud nõustamine ja konsultatsioonid; äriinformatsioon; näituste ja
messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; majandusprognoosid; kutsealased ärinõuanded; ärikonkursside korraldamine;
suhtekorraldus;
pressiülevaateteenused;

info

kogumine

arvuti

andmebaasihaldus

arvutis; kõigi

andmetöötlus arvutis

andmebaasidesse;

publitseerimine, avaldamine; kataloogide/andmebaaside
loetletud teenuste

ja andmeotsing

arvutifailides kolmandatele

isikutele;

reklaamtekstide

koostamine, sh edastamiseks e-posti kaudu ja avaldamiseks internetis; andmebaas ihaldus, sh

alased

konsultatsiooni-,

nõustamis- ja informatsiooniteenused ning ärinõustamine

eelnimetatud

valdkondades.

Klass

36: kindlustus;

kapitalimahutused,

rahalised,

investeeringud;

finants-ja kinnisvaratehingud; arvelduskojad;

laenud;

kinnisvara

haldamine,

kautsjoni- ja käendusteenused; tšekkide
alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

finantskonsultatsioonid; tagatisteenused,
loetletud teenuste

Klass

juhtimine,

45: juriidilised

teenused; turvateenused

vara

ja

finantsanalüüsid,
hindamine,

-hinnangud ja -korraldus; fondiinvesteeringud,

üürimine;

maaklerlus,

vahendus;

faktooring;

tõestamine, verifitseerimine; usaldusisikuteenused, usaldusteenused; kõigi

isikute kaitseks;

ettevõtete

juriidiline nõustamine; tehingute juriidiline nõustamine;

juriidilised ja õigusalased uuringud; õigusabi juriidiliste dokumentide vormistamisel ja uurimisel; kohtuprotsessidega, sh kriminaalprotsessidega seotud
teenused; juriidiliste dokumentide/materjalide, sh kohtuasjade ettevalmistamine; esindamine kohtus ja kohtuväliselt; juriidilised teenused autoriõiguste
valdkonnas; juriidilised teenused domeeninimede valdkonnas; intellektuaalomandialased konsultatsioonid, nõustamine ja litsentsimine; advokaaditeenused;
juriidilised

teenused

rahvusvaheliste

kaubandusvaidluste,

merenduse, välisinvesteeringute,

tehnilise

koostöö,

ebaausa

konkurentsi

ja korporatiivsete

juriidiliste küsimuste valdkonnas; vaidluste lahendamine; alternatiivsed vaidluste lahendamise teenused; vahetalitus, lepitamine; kõigi loetletud
alased konsultatsiooni-, nõustamis-ja informatsiooniteenused.

(111) Regnr

55993
17.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

M201701187

lõppemise kuup

03.12.2017
17.07.2028
02.05.2018

teenuste
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(540)

(730)

Omanik: ANASTASSIA KULDMAA
Kesklinna

Tuukri

linnaosa,

(511)11-2017Klass

10120

põik 4,

Tallinn, Harju maakond,

EE

haridus-,

41: hariduslike tugiprogrammide korraldamine tervishoiutöötajatele; haridusteenused tervishoiu valdkonnas; tervisealaste

pakkumine.

koolitusteenuste

Klass 44: tervishoiualased infoteenused; tervishoiualased teabeteenused.

55994

(111) Regnr

18.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

M201700917
20.09.2017

18.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

kuup

(540)

Walmark. Sinu tervise
(730)

Omanik: Walmark

a.s.

Oldřichovice 44, 739 61

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass
kehale;

eeterlikud

mineraalveed

preparaadid;

Třinec,

3:

õlid

tualett-tarbed; suuhügieenivahendid;
kosmeetilised

parfüümiõlid;

immutatud

immutatud

eeterlikud

õlid;

mineraalõlid; kosmeetilised

Klass
toidulisandid

ravitoimeta

immutatud

ainetega

kosmeetikavahendid

lõhnaained

(eeterlikud

õlid);

salvrätid;

isiklikuks

kosmeetilised

looduslikud

salvid; pihustatavad

kõhnutusained;

salenemist

tarbeks;

kosmeetilised

kosmeetilised

ravitoimeta

soodustavad

kosmeetilised

looduslikud

puhastusõlid;

õlid;

seebid; kosmeetilised vannipreparaadid; karvaärastid ja raseerimispreparaadid; nahahooldusvahendid;

kosmeetikavahendid;

ravitoimeta suuveed.

5: farmatseutilised ja parafarmatseutilised preparaadid; meditsiinilised siirupid; ravimtaimeekstraktid; vitamiinipreparaadid; mineraalsed

ja multimineraalpreparaadid;

kasutamiseks;

kosmeetiliste

meditsiinilised; massaažiõlid;

v.a

õlid; tualettõlid; eeterlikud essentsid; deodorandid inimestele või loomadele ja higistusvastased vahendid

(tualett-tarbed); meigivahendid, jumestusvahendid;
juuksehooldus-ja -töötlusvahendid;

lapid;

massaažigeelid,

paberkäterätikud;

aroomiained,

iluhooldustooted

parfüümid ja lõhnaained; puhastusained kehale; nahahoolduskosmeetika;

ja aroomi ekstraktid; kosmeetikavahendid;

kosmeetikavahenditega

kosmeetilised

CZ

Kaie Puur

(kosmeetilised);

tualett-tarbed;

toetaja

dieettoidud

toiduained; palsamid,

meditsiinilised taimeteed; ravimtaimed; meditsiinilised

meditsiiniliseks

kreemid

ja

kasutamiseks;

salvid meditsiiniliseks

meditsiinilised

toidulisandid;

meditsiinilised

kasutamiseks;

dieetained; mineraalveed ja dieetjoogid meditsiiniliseks

meditsiinilised

keemiapreparaadid;

või

albumiinipreparaadid
meditsiinilised

albumiinirikkad

meditsiinilised

õlid;

libestid;

raviteibid; meditsiinilised soolad; meditsiinilised tinktuurid; meditsiinilised taimeekstraktid või -siirupid; proteiinikontsentraadid, sealhulgas toidulisandid
toiduainetele;

farmatseutiline

pärm; loomse päritoluga aineid sisaldavad mittemeditsiinilised toidulisandid; taimse päritoluga aineid sisaldavad
toidulisandid; toidulisandid inimestele ja loomadele; farmatseutilised dieetained; meditsiinilised sidemed, katted ja aplikaatorid;

mittemeditsiinilised

desinfektsioonivahendid

ja antiseptikumid;

püksikute hügieenilised siselapid,

absorbeerivad tooted isiklikuks

hügieenitampoonid,

hügieeniks;

õhudeodorandid

ja õhupuhastusained;

hügroskoopne vateermaterjal (absorbeermaterjal); absorbeerivad tooted isiklikuks hügieeniks, nimelt rinnapadjad
meditsiiniliseks

dieetjoogid;

(toidulisand); antioksüdandid;
toidulisandid;
diabeetikutele;

mesilasema

proteiin

kasutamiseks

dieettoidulisandid

toitepiim

meditsiinilised

preparaadid;

vitamiinisegud;

imikute

diagnoosipreparaadid;

kohandatud

dieedipreparaadid;

(toidulisand);

vitamiini- ja

dieettoidud väikelastele; meditsiinilised

farmatseutilised

ja

looduslikud

leukoplast;

plaastrid,

sidemematerjalid;

ravimid;

meditsiinilised

meditsiinilised
väikelaste

toidukiudained;

meditsiinilised

eri dieedil

meditsiinilised

inimestele;

imavad

nimelt

püksikud,

dieettoidud;

inimestele;

albumiin

mineraalsed

dieettoidud;
dieetjoogid;

toiduained

dieetmaiustused

toidulisandid;

suuloputusveed; meditsiinilised, ravitoimega suuveed; lõhnade
hügieenitooted; hügieenipesu; pidamatushaigete sidemed;

absorbeerivad

meditsiinilised

mineraalveed; mikroelemendipreparaadid inimtarbimiseks; mikroelemendipreparaadid
kleepplaastrid,

toidulisandid

multivitamiinipreparaadid;

mineraallisandid;

ja pidamatushaigete mähkmed;

taimsed

toidulisandid

dieet- ja toitelisandid;

ensüümid

(toidulisand);

(toidulisand);

meditsiiniliseks kasutuseks; imikute dieetained;
neutraliseerimise

jookidena;

hügieenitooted,

imetavatele emadele, riidemähkmed,

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

imikute mähkmed;
meditsiinilised

naiste

hügieenipreparaadid ja -tooted, nimelt pidamatushaigete

hügieenisidemed;

plaastrid;

vannipreparaadid;

inimestele

meditsiinilised

sidemed;

mineraalvannisoolad;

ravitoimelised

ja loomadele;

plaastrid

meditsiinilised

immutatud

veenilaienditele;

puhastuslapid;
hügroskoopne

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

ravitoimelised

võided, salvid;

meditsiinilised

nahahoolduskreemid; orgasmikreemid; valuvaigistuskreemid;

meditsiinilised

kätekreemid;

ravitoimega suupihustid; oftalmoloogilised preparaadid; kuumad mähised; meditsiiniline närimiskumm; meditsiinilised kosmeetikavahendid.
Klass 10: kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad; tehisjäsemed,
-silmad

ja -hambad; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid;

kõrvaldamiseks

või

või

elimineerimises

kehaõõnsuste

leevendamiseks;
seedetraktist;

puhastamiseks;

rehabilitatsiooniseadmed;

meditsiinilised

seadmed,

vahutamisvastase

anatoomilised

kunstliku

mõju

seisneb

toimega meditsiinilised

liigesesidemed;

kuulmist kaitsvad seadmed;

haavaravi- ja kirurgiavahendid;

mille

meditsiinilised seadmed seedetrakti

gaasimullide

seadmed;

liitmises

meditsiinilised

ja

seeläbi

seadmed puhituse

ortopeedilised vööd; ortopeedilised tooted;
ja lutid; rasestumisvastased vahendid;

toitmisvahendid

hingamise respiraatormaskid ja -seadmed;

meditsiinis

puhituse ja gaaside kogunemise

gaasimullide hõlpsamas

kasutatavad

raviks

massaažiaparaadid;
pilte

meditsiinilised

imendumises

seedetraktis; harjad

füsioteraapia- ja
kuvavad seadmed;

rõivad; proteesid ja tehisimplantaadid;
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tehisorganid ja -implantaadid; kuuldeaparaadid;

hambaproteesid;

abivahendid

ortopeedilised abivahendid,

reumavastased

liikumiseks;

8/2018

võrud;

võrud

meditsiiniliseks kasutuseks.

(111) Reg

55995

nr

18.07.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

M201700918

(220)

Taotl

kuup

20.09.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

18.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: Walmark
Oldřichovice

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass

739 61

44,

oranž.

kollane, valge,

a.s.

CZ

Třinec,

Kaie Puur
3:

tualett-tarbed; suuhügieenivahendid;

parfüümid ja lõhnaained; puhastusained kehale; nahahoolduskosmeetika;

kehale; eeterlikud õlid ja aroomiekstraktid; kosmeetikavahendid; massaažigeelid,
mineraalveed

(kosmeetilised);

tualett-tarbed;
preparaadid;

kosmeetilised

eeterlikud

parfüümiõlid;

kosmeetilised

immutatud

immutatud

kosmeetikavahenditega

õlid;

mineraalõlid; kosmeetilised

Klass
toidulisandid

immutatud

ainetega

kosmeetikavahendid

(eeterlikud

õlid);

salvrätid; kosmeetilised

isiklikuks

kosmeetilised

kõhnutusained; ravitoimeta

salenemist

tarbeks;

looduslikud

soodustavad

kosmeetilised

looduslikud

õlid;

puhastusõlid;

õlid; tualettõlid; eeterlikud essentsid; deodorandid inimestele või loomadele ja higistusvastased vahendid

ravitoimeta

seebid; kosmeetilised vannipreparaadid; karvaärastid ja raseerimispreparaadid; nahahooldusvahendid;

kosmeetikavahendid;

ravitoimeta suuveed.

5: farmatseutilised ja parafarmatseutilised preparaadid; meditsiinilised siirupid; ravimtaimeekstraktid; vitamiinipreparaadid; mineraalsed

ja multimineraalpreparaadid;
dieettoidud

kasutamiseks;

kosmeetiliste

lõhnaained

aroomiained,

(tualett-tarbed); meigivahendid, jumestusvahendid;
juuksehooldus-ja -töötlusvahendid;

lapid;

paberkäterätikud;

iluhooldustooted

meditsiinilised; massaažiõlid; kosmeetilised salvid; pihustatavad

v.a

kreemid

toiduained; palsamid,

meditsiinilised taimeteed; ravimtaimed; meditsiinilised

meditsiiniliseks

ja

kasutamiseks;

salvid meditsiiniliseks

meditsiinilised

toidulisandid;

meditsiinilised

kasutamiseks;

dieetained; mineraalveed ja dieetjoogid meditsiiniliseks

meditsiinilised

keemiapreparaadid;

albumiinipreparaadid
meditsiinilised

või

albumiinirikkad

meditsiinilised

õlid;

libestid;

raviteibid; meditsiinilised soolad; meditsiinilised tinktuurid; meditsiinilised taimeekstraktid või -siirupid; proteiinikontsentraadid, sealhulgas toidulisandid
farmatseutiline

toiduainetele;

mittemeditsiinilised

loomse

pärm;

päritoluga

aineid

sisaldavad

toidulisandid; toidulisandid inimestele ja loomadele;

desinfektsioonivahendid

ja antiseptikumid;

püksikute hügieenilised siselapid,

absorbeerivad tooted isiklikuks

hügieenitampoonid,

mittemeditsiinilised

farmatseutilised

hügieeniks;

hügieenisidemed;

taimse

toidulisandid;

dieetained; meditsiinilised

õhudeodorandid

päritoluga

aineid

ja õhupuhastusained; naiste hügieenitooted, nimelt

hügieenipreparaadid ja -tooted,

nimelt

hügroskoopne vateermaterjal (absorbeermaterjal); absorbeerivad tooted isiklikuks hügieeniks, nimelt rinnapadjad

pidamatushaigete

imavad

meditsiiniliseks

dieetjoogid;

(toidulisand); antioksüdandid;
mesilasema

toidulisandid;
diabeetikutele;

proteiin

kasutamiseks

dieettoidulisandid

toitepiim

vitamiinisegud;

meditsiinilised

preparaadid;

imikute

diagnoosipreparaadid;

dieedipreparaadid;

(toidulisand);

vitamiini- ja

dieettoidud väikelastele; meditsiinilised

farmatseutilised

ja

looduslikud

leukoplast;

plaastrid,

sidemematerjalid;

vateermaterjal (absorbeermaterjal); meditsiinilised

taimejoogid;

meditsiinilised

taimesegud;

meditsiinilised

plaastrid;

pastillid;

dieettoidud;

inimestele;

albumiin

mineraalsed

dieettoidud;

dieetjoogid;

toiduained

dieetmaiustused

toidulisandid;

pidamatushaigete sidemed;

mineraalvannisoolad;

vannipreparaadid;

inimestele

ja loomadele;

meditsiinilised

sidemed;

vatitupsud, tampoonid; ravimitega immutatud vatitikud,

meditsiiniline tee; farmatseutilised

meditsiinilised

väikelaste

hügieenitooted; hügieenipesu;

meditsiinilised

mineraalveed; mikroelemendipreparaadid inimtarbimiseks; mikroelemendipreparaadid
kleepplaastrid,

meditsiinilised

inimestele;

toidukiudained;

eridieedil

suuloputusveed; meditsiinilised, ravitoimega suuveed; lõhnade

absorbeerivad

ravimid;

toidulisandid

multivitamiinipreparaadid;

mineraallisandid;

ja pidamatushaigete mähkmed;

taimsed

toidulisandid

dieet- ja toitelisandid;

ensüümid

(toidulisand);

(toidulisand);

meditsiiniliseks kasutuseks; imikute dieetained;
neutraliseerimise

jookidena;

kohandatud

püksikud,

imetavatele emadele, riidemähkmed,

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

sisaldavad

sidemed, katted ja aplikaatorid;

ravitoimelised

plaastrid

-tupsud;

meditsiinilised

immutatud

puhastuslapid;

veenilaienditele;

hügroskoopne

taimsed ravimid;

meditsiinilised

farmatseutilised kreemid; farmatseutilised

preparaadid; ravitoimelised

nahaemulsioonid; ravitoimelised võided, salvid; meditsiinilised nahahoolduskreemid; orgasmikreemid; valuvaigistuskreemid; meditsiinilised kätekreemid;
ravitoimega suupihustid; oftalmoloogilised preparaadid;

kuumad

mähised;

meditsiiniline

närimiskumm;

meditsiinilised kosmeetikavahendid.

Klass 10: kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad; tehisjäsemed,

-silmad ja -hambad; ortopeedilised
kõrvaldamiseks
või

või

elimineerimises

kehaõõnsuste

tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; meditsiinilised seadmed seedetrakti puhituse ja gaaside kogunemise

leevendamiseks;
seedetraktist;

puhastamiseks;

rehabilitatsiooniseadmed;

meditsiinilised

seadmed,

vahutamisvastase

anatoomilised

liigesesidemed;

kuulmist kaitsvad seadmed;

haavaravi- ja kirurgiavahendid;

kunstliku

mille

toimega

nr

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

ortopeedilised

gaasimullide

seadmed;
vööd;

liitmises

meditsiinilised

ortopeedilised

ja

seeläbi

gaasimullide hõlpsamas

seadmed

tooted;

puhituse

raviks

massaažiaparaadid;

imendumises

seedetraktis; harjad
füsioteraapia- ja

toitmisvahendid

hambaproteesid;

meditsiiniliseks kasutuseks.

(151) Reg kuup

seisneb

ja lutid; rasestumisvastased vahendid; meditsiinilised pilte kuvavad seadmed;
hingamise respiraatormaskid ja -seadmed; meditsiinis kasutatavad rõivad; proteesid ja tehisimplantaadid;

tehisorganid ja -implantaadid; kuuldeaparaadid;

(111) Reg

mõju

meditsiinilised

55996
18.07.2018
M201700792

14.08.2017

ortopeedilised abivahendid,

abivahendid

liikumiseks;

reumavastased

võrud;

võrud
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(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

8/2018

105

18.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: ISG

tumesinine, helehall,
Supply OÜ

Leppneeme küla, Leppneeme

(511)11-2017Klass

7:

elektrilised

kompressorid;

tee

sisepõlemismootorid

must.

102d,

74009 Viimsi

veesõidukitele;

mootorpumbaseadmed;

vald, Harju maakond,

sisepõlemismootorite

elektripumbad;

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

hüdraulilised
mootorite

osad

pumbad;

EE

veesõidukitele;

iseimevad

elektrikompressorid,

tsentrifugaalpumbad;

osad); kompressorite mootorid;

töötavad

elektriga

kompressorid; kompressorid

maismaasõidukite

kütusepumbad; mootoriga

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

pumbad mootorite jahutamiseks; pumbamembraanid; pumbarootorid; pumbaseadmed; pumbaseadmed (masinad); pumbaventiilid; sõidukite
õhukompressorid; tsentrifugaalkompressorid; tsentrifugaalpumbad; vaakumpumbad (masinad);
vaakumpumpade seadmed;
vaakumpumpade
vaakumhaaratsid; vedelikupumbad;
masinate ja

mootorite

vedelike

hüdraulilised

membraanpumbad; vedelikupumbasüsteemid; veepumbad

juhtimisseadmed; kraanad;

sildkraanad; laadimisplatvormid;

maismaasõidukite

jaoks; veepumbad sõidukitele;

laadimisseadmed; kraanade

lisaseadmed; kraanade

haaratsid; kraanade tanghaaratsid; kraanakahvlite kiikumisvastased pidurid; kraanakahvlid; fikseeritud ja liikuvad kraanad; iseliikuvad kraanad; kraanadega
kasutatavad
reduktorid

ja

tõsteplatvormid; kraanakonksud; kraanapuurid; paiksed kraanad; pukk-kraanad;

(masinaosad);

nende osad

kütteseadmed;

11:

teisaldatavad

Klass

elektrilised

töötavad

kütteseadmed;

masinate

ja

mootorite

pneumaatilised juhtimisseadmed;

maismaasõidukitele; veesõidukite reduktorid; kraanade varuosad; veesõidukite diiselmootorid
silindrikatted

kasutatavad

kütteventilaatorid; kütteseadmetega

kütteseadmed; gaasiga

küttekatelde

kütteseadmed; gaasikütustega

jne)

veesõidukite mootorid

filtrid; kütteaparaadid
leektorud;

küttekatelde

ja jõuseadmed.

ja -seadmed; kütteboilerid; kütteelemendid;
toiteseadmed;

küttekatlad;

elektrilised

kütteradiaatorid;

sõidukite

kasutatavad kütteseadmed.

12: sisepõlemismootorid maismaasõidukitele; sisepõlemismootorite osad maismaasõidukitele; veesõidukite konstruktsiooniosad;

spiraalvedrud;

sõidukite

vedruamortisaatorid sõiduki vedrustuse

vedrustuse

tugivardad;

vedrustuse

osadena;

sõidukite

vedrustusseadmete

tugivardad (sõidukiosad);

amortisaatorid;

amortisaatorid

sõidukite

sõiduki vedrustuse

vedrustussüsteemide

sõiduki

vedrud;

osana.

55997

(111) Regnr

18.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

v.a

(kolvid, silindrid, silindrihülsid, silindriplokid,

Klass

vedrustuse

masinate reduktorid; reduktorid,

M201700967

lõppemise kuup

kuup

02.10.2017
18.07.2028
02.05.2018

(540)

LOADMON
(730)

Omanik: LOADMON OÜ
Siduri

tn

(511)11-2017Klass

3, 11313 Kesklinna linnaosa, Tallinn,

EE

9: mõõteaparaadid, mõõteseadmed; mõõteriistad, mõõdikud; mõõtevahendid ja

-seadmed;

mõõturid, mõõteriistad; arvutitarkvara

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

106

EESTI
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8/2018

programmeerimine.

55998

(111) Regnr

18.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

tarkvara

KAUBAMÄRGILEHT

M201700813
18.08.2017
18.07.2028

lõppemise kuup

02.05.2018

kuup

(540)

OLE ROHKEM.
(730)

Omanik: Tartu

Ülikooli

18b,

tn

(511)11-2017Klass

41:

Ülikooli Üliõpilaskonna
51003 Tartu

linn,

Tartu

tudengimess

SA

maakond,

EE

haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus;

haridusteave, -info; diskoteenused;

esinemised

elavettekandena;

kontserdite korraldamine

instrueerimisteenused, juhendamisteenused,
ja

läbiviimine.

55999

(111) Regnr
(151) Regkuup

18.07.2018

(210)

M201700902

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

15.09.2017

kuup
lõppemise kuup

18.07.2028
02.04.2018

kuup

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: kollane, punane.

Copy Pro Estonia OÜ

Omanik:

Kesklinna linnaosa, Teatri

(511)11-2017Klass

väljak 1,

10143 Tallinn,

Harju maakond,

35: dokumentide paljundamine; kontoriseadmete rentimine;

Klass 40: paberitöötlus; raamatuköitmine; trükkimine.

56000

(111) Regnr
(151) Regkuup

18.07.2018

(210)

M201701052

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup
lõppemise kuup

kuup

31.10.2017
18.07.2028

02.05.2018

EE

tekstitöötlus.

õpetamisteenused;

EESTI
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(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž, must.

(730)

Omanik: UAB "Kesko Senukai Lithuania"

Islandijos pl. 32B,
(740)

Esindaja: Kaie

(511)11-2017Klass

LT-51500 Kaunas, LT

Puur

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

klambrid; aaskruvid; lukuriivid; metallist poldid; metallist mutrid; naelad; krohvinaelad; metallist latthinged.
Klass 7: värvipüstolid värvimiseks; puuri lõiketerad (masinaosad); puuripadrunid (masinaosad); padrunid (masinaosad); elektrilised käsitrellid;
kompressorid (masinad); jahvatusseadmed;
Klass

8: kellud;

viilid

jõhvviilid;

motoriseeritud

kultivaatorid;

mastiksipüstolid (käsi-tööriistad);

voolikute mehaanilised

lõikuriterad

hasplid;

muruniidukid

(masinad);

elektrikruvikeerajad.

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

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

luisud

v.a

elektrilised;

(käsi-tööriistad); luisuhoidlid; höövliterad;

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

tööriistavööd

lõiketerad

(hoidevööd);

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

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); höövlid; simsihöövlid; höövlirauad; koorimisrauad (käsi-tööriistad); metallist noateritid; sirbid;
(käsi-tööriistad); saed (käsi-tööriistad); jõhvsaed; saelehed (käsi-tööriistade osad); saehoidlid, -raamid; kiviraidurivasarad;
neetimishaamrid (käsi-tööriistad); haamrid (käsi-tööriistad); vikatiluisud; käsitsi käitatavad käsi-tööriistad; käsisaeraamid; näpitsad; küünetangid; löökterad
lõikurid;

traaditangid; puitvasarad

lõikeriistad

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

(käsi-tööriistade osad); käiakivid

(käsi-tööriistad); silumisriistad, lihvimisriistad

keermestusvardad

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); smirgelkäiad; käristipuurid

(käsi-tööriistad); torulõikurid (käsi-tööriistad); torulõikeseadised; mutrivõtmed (käsi-tööriistad); keermepuurihoidikud; naelatõmbajad; naelatangid (käsinaasklid; kärnid

tööriistad); naelatornid;
tööriistad);

väikekirved

(käsi-tööriistad);

(käsi-tööriistad); kõplad,

kirkad

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

kobestid

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

kablid

(käsi-

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

aiatööriistad; oksaharvendusnoad;

käsitsi käitatavad

põllutööriistad; pika varrega muru-ja

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

v.a

metallist.

Klass 9: elektriakud; loodid; mikromeetrid; akulaadurid; harukarbid (elektrotehnika); elektripatareid.
Klass

11: õhueelsoojendid; gaasipõleti

Klass

16: isekleepuvad

otsakud.

ribad, teibid kantseleis või majapidamises kasutamiseks; kleepribad, teibid kantseleis või majapidamises kasutamiseks;

värvipintslid; kunstnikupintslid; maalrirullid; värvialused.
Klass 17: plastkile,

v.a

pakkematerjal; isoleerpaelad; kleepribad, teibid,

20: trepid (redelid),

Klass

v.a

metallist; puust

või

kruustangilauad.
Klass 21: kastmisvooliku otsakud.

(111) Reg

56001

nr

(151) Reg kuup

19.07.2018

(210)

M201701037

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

kuup
lõppemise kuup

kuup

26.10.2017
19.07.2028

02.05.2018

plastist redelid;

v.a

kantselei-, meditsiini-ja kodutarbed.

metallmööbel; kruustangilauad,

v.a

metallist; metall-lauad,

metallist
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(540)

(730)

ktrl_Z

Omanik:

Papli

tn

(511)11-2017Klass
õlu);

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

õlu sidrunilimonaadi või

(111) Reg

OÜ

25, 80012 Pärnu linn, Pärnu maakond, EE

ingverijoogiga; õlu;

vähese

alkoholisisaldusega õlu;

ale-tüüpi

19.07.2018

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

M201700928

(442)

Avaldam

21.09.2017

lõppemise kuup

19.07.2028
02.05.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: FIXMIX

valge, oranž,

must.

OÜ

Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 84, 74020 Viimsi vald,

(511)11-2017Klass

(111) Reg

56003

nr

19.07.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

Harju maakond,

19: bituumenit sisaldavad ehitusmaterjalid.

M201700728
19.07.2017

lõppemise kuup

19.07.2028
02.05.2018

(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: sinine.
Omanik: FERROLINE GRUPP OÜ

Lehmja küla,

Sinikivi tee 9, 75306 Rae vald,

Harju maakond,

EE

stout

õlu; alkoholivaba õlu.

56002

nr

(151) Reg kuup
(210)

õlu;

kohvimaitseline õlu; kohvimaitseline

EE

(iiripärane

tume

õlu); porter (tume
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(511) 11-2017 Klass

39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; transporditeenuste vahendamine; kaupade
peale- ja mahalaadimine, pakendamine; veoste transport maa-, vee- ja õhutranspordiga, sh sega- ja puisteveoste transport; veokonteinerite rentimine ja
üürimine; haagiste rent; logistika; kaupade ekspedeerimine; transpordiinfo;

(111) Reg

56004

nr

(151) Reg kuup

19.07.2018

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

tollilao- ja terminaliteenused.

M201701076
08.11.2017

lõppemise kuup

19.07.2028
02.05.2018

kuup

(540)

BLACK CAT
(730)

Omanik: T.Mark

OÜ

Holstre küla, Liivi, 69602

(511)11-2017Klass

(111) Reg

Viljandi vald, Viljandi maakond,

teised

joogivalmistusained.

56005

nr

19.07.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

M201701078

(220)

Taotl

kuup

08.11.2017

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

EE

32: mineraal-ja gaseervesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja

lõppemise kuup

19.07.2028
02.05.2018

kuup

(540)

COFA
(730)

Omanik: Eesti Pakend IP OÜ
Tartu linn, Narva mnt 126c, 50303 Tartu linn, Tartu maakond, EE

(511)11-2017Klass

30:

jahvatatud kohv;

kofeiinivaba kohv; kohv; kohv

valmistatud);

jahvatatud kohvioad;

espresso;

kohvi aseained või taimsed kohvi aseained; kohvi aseainetel

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

gaseeritud kohvi-,

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

kohviessentsid;

kohviessentside

ja

tervete

šokolaadijoogid;

kakao;

keedetud

segud;

jookide maitsestamiseks;
kohviga

täidetud

kohviekstraktid kohvi

paberfiltrid

(paberkotid);

aseainena;

kohvi

56006

nr

19.07.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

M201701082

lõppemise kuup

09.11.2017
19.07.2028
02.05.2018

ja

tee

kohviekstraktid

kohvijoogid;

kohvijookide

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

(111) Reg

kohv;

ubadena; kohvi aseained (teraviljast või sigurist

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

kohviekstraktid

-ekstraktide

kakao-või

110

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

8/2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž, must.

(730)

Omanik: SVENMERC

(511)11-2017Klass

OÜ

Tallinna mnt 3, 79513

Rapla linn,

12:

sõidukite

EE

56007

(111) Regnr

19.07.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

Rapla vald, Rapla maakond,

hüdrosüsteemid.

M201701054
02.11.2017

lõppemise kuup

19.07.2028
02.05.2018

kuup

(540)

KA:MA
(730)

Omanik: Ly Tiido-Nurmetalo
Kesklinna linnaosa, Raua tn 10, 10124 Tallinn,

(511)11-2017Klass

9:

arvutite

Harju maakond,

EE

jaoks kohandatud ümbrised, kotid.

KlaSS 11: kätesoojendid(v.a rõivad).
Klass

16: dokumendimapid (taskud,

kotid).

Klass 18: rõivad koerte jaoks; õlakotid; kukrud, kotid, kotikesed; purjeriidest kotid; vabaajakotid.
KlaSS
(lauanõud);

21: portselanist, keraamikast, savist,

terrakotast

või klaasist

taiesed;

kuumuskindlad

pajalapid;

keraamilised

lauanõud;

teeserviisid

lillevaasid.

Klass

24: padjakatted;

tekstiilist käterätid; tikitud vaibad

(kootud katted).

Klass 25: kaelasallid (rõivad); käpikud (rõivad); kindad (rõivad); kudumid (rõivad); muhvid (rõivad); linased rõivad; õlarätid, õlasallid (rõivad);
peapaelad (rõivad); põlled (rõivad);
Klass 27:

rätid

(rõivad); rõivad;

käsitsi valmistatud villased

Klass 42: rõivadisain.

villased

rõivad;

vaibad; vaipkatted,

villased

vaibad.

sokid; sokid;

labaosata

sokid; pulloverid,

kampsunid.
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IV. REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE

(111)

VÕI PARANDUSED

KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE

(181)

07708

05.09.2028

26546

31.08.2028

28462

19.03.2029

45361

29.07.2028

08798

02.09.2028

26555

31.08.2028

29102

21.06.2029

45380

06.08.2028

09056

11.10.2028

26557

31.08.2028

44606

09.01.2028

45387

06.08.2028

09503

28.12.2027

26570

31.08.2028

44615

09.01.2028

45395

06.08.2028

09812

25.11.2028

26629

17.09.2028

44723

12.02.2028

45410

06.08.2028

09939

26.09.2028

26630

17.09.2028

44763

27.02.2028

45412

06.08.2028

09959

22.09.2028

26636

17.09.2028

45039

15.05.2028

45424

21.08.2028

10898

01.08.2028

26723

29.09.2028

45129

06.06.2028

45457

21.08.2028

10970

14.07.2028

26732

29.09.2028

45191

01.07.2028

45475

01.09.2028

11486

08.09.2028

26736

29.09.2028

45197

01.07.2028

45476

01.09.2028

11820

11.09.2028

26772

29.09.2028

45215

01.07.2028

45482

01.09.2028

12708

11.08.2028

26812

30.09.2028

45229

01.07.2028

45493

01.09.2028

12859

10.08.2028

26828

30.09.2028

45230

01.07.2028

45516

04.09.2028

26059

18.06.2028

26829

30.09.2028

45240

09.07.2028

45521

04.09.2028

26101

18.06.2028

26962

13.10.2028

45258

09.07.2028

45594

26.09.2028

26152

19.06.2028

27032

16.10.2028

45284

17.07.2028

45627

03.10.2028

26172

26.06.2028

27033

16.10.2028

45289

17.07.2028

45628

03.10.2028

26207

26.06.2028

27311

29.10.2028

45297

17.07.2028

45629

03.10.2028

26259

16.07.2028

27386

30.10.2028

45298

17.07.2028

45780

27.11.2028

26272

16.07.2028

27619

19.11.2028

45313

17.07.2028

45913

27.01.2029

26286

24.07.2028

27659

04.12.2028

45323

17.07.2028

45914

27.01.2029

26409

28.08.2028

27691

11.12.2028

45328

29.07.2028

46048

12.03.2029

26411

28.08.2028

27692

11.12.2028

45334

29.07.2028

46049

12.03.2029

26419

28.08.2028

27811

17.12.2028

45339

29.07.2028

46459

29.06.2029

26474

28.08.2028

28040

20.01.2029

45351

29.07.2028

26528

31.08.2028

28166

12.02.2029

45353

29.07.2028

KAUBAMÄRGI

Reg

PANTIMINE

52482

nr:

Greenmarck

Pandipidaja:

Restructuring

Solutions

GmbH,

Widenmayerstraße 16, 80538 Munich,
Kaubamärgile registerpandi
Pandi rahalise väärtuse

Pandiga tagatud
Täitmise

nõude

seadmise

suurus:
suurus:

leping

DE

sõlmitud 09.07.2018

ükssada tuhat

(100 000)

eurot

55 000 000 eurot

10.07.2022

tähtaeg:

Registerpandi järjekoht:

esimene

Registrikande jõustumise kuupäev:

10.07.2018

KAUBAMÄRGI VÕÕRANDAMINE

Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise
kuupäev

06651

Cargotec Oyj,

Porkkalankatu

08350

Henkel

Corporation,

One Henkel

Way,

06067

Rocky Hill, Connecticut,

US

13.07.2018

08526

Henkel

Corporation,

One Henkel

Way,

06067

Rocky Hill, Connecticut,

US

13.07.2018

10547

Henkel

Corporation,

One Henkel

Way,

06067

Rocky Hill, Connecticut,

US

13.07.2018

5,

00180

Helsinki,

FI

05.07.2018
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Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise

kuupäev

15508

Evremond Estate Limited, New Bank House, 1 Brockenhurst Road, Ascot,
SL5 9DJ

17407

Berkshire,

Martverki Sireli Mesindustalu,

Peep

92114 Hiiumaa

Hiiu

vald,

maakond,

21193

A.T. Cross

Company, LLC,

36286

OCM

group

39522

OSAÜHING VAGODENT,

plus

Harju maakond,
41248

OÜ,

Orjaku küla,

Sireli mesindustalu,

Kallikorm,

Harju

maakond, EE

10990 Wilshire Blvd., Suite 440, CA 90024 Los

Kesklinna linnaosa, Jõe tn 3, 10151 Tallinn,

Mustamäe

linnaosa,

J. Sütiste tee

13419

17,

Angeles,

Harju maakond,

Haabersti

Nõmme

linnaosa,

Taludevahe tn

US

EE

Tallinn,

29.06.2018

11.07.2018

06.07.2018

Tallinn,

42346

Vitec

42581

BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED, First Floor, The Herbert

Italia

Srl,

Via

10917

13516

eDrinks

linnaosa,

Põllu tn

116-45,

41305

Holdings

19.07.2018

EE

EE

Lauri

OÜ,

28.06.2018

GB

125-2,

Valsugana 100,

02.07.2018

Tallinn, Harju maakond,

36022 Cassola

(VI),

EE

25.06.2018

IT

20.07.2018

Building,

The Park,

13.07.2018

Carrickmines,

D18K8Y4 Dublin

45240

OÜ Megafort,

Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn,

45578

Janek

Reitalu,

Vatsla

küla,

Põldmäe tee

76915 Saue

vald, Harju maakond,

EE

02.07.2018

45579

Janek

Reitalu,

Vatsla

küla,

Põldmäe tee 14, 76915 Saue

vald, Harju maakond,

EE

02.07.2018

48039

Lauri Kallikorm, Haabersti linnaosa, Taludevahe tn 116-45, 13516 Tallinn,

Harju maakond,
48627

Cinamon

49243

Joint Stock
105005

IE

14,

Company

''NEVSKIE BEREGA'', Starokirochni per.

OÜ,

51831

eDrinks

52226

Sun Laboratories FZE, Saif Plus

53056

Cinamon

Nõmme

OÜ,

19.07.2018

20608 Narva

Põllu tn

125-2,

R5-30/B,

10917

EE

Harju maakond,

03.07.2018

EE

Tallinn, Harju maakond,

P.O.Box 7818

Sharjah,

EE

AE

Kesklinna linnaosa, Bremeni käik 1, 10123 Tallinn,

02.07.2018

25.06.2018

26.06.2018

28.06.2018

EE

Industries

Harju maakond,
Salonin

linnaosa,

Holding OÜ,

Hygiene

16/2, s.1, p.2, 5A, of.4K,

linn, Ida-Viru maakond,

Janek Reitalu, Vatsla küla, Põldmäe tee 14, 76915 Saue vald,

54971

Rahu tn

22-22,

51016

NHP

28.06.2018

RU

Belone Baltic

53074

28.06.2018

02.07.2018

Kesklinna linnaosa, Bremeni käik 1, 10123 Tallinn,

50225

Harju maakond,

EE

EE

Moscow,

OÜ,

Harju maakond,

EE

Holding OÜ,

Harju maakond,

18,

OÜ,

Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 149a-16, 12918 Tallinn,

12.07.2018

EE

Haabersti linnaosa, Taludevahe

tn

116-45, 13516 Tallinn, Harju maakond,

02.07.2018

EE

54974

GF Instrumendid

Harju maakond,

OÜ, Põhja-Tallinna linnaosa,

EE

Suur-Patarei tn 2, 10415 Tallinn,

03.07.2018

EESTI
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MUUD REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise
kuupäev

06816

Rothmans of Pall Mall

08798

Cognis

09888

Rothmans of Pall Mall

10970

Deutsche Bank

11820

CIECH R&D

IP

Limited,

Route de France

Management GmbH, Rheinpromenade 1,
Limited,

Route de France

2926 Boncourt, CH

11.07.2018

40789 Monheim, DE

29.06.2018

17,

2926

17,

Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12,

Spółka

z

Boncourt,

CH

60325 Frankfurt

ograniczoną odpowiedzialnością,

ul.

am

11.07.2018

Main,

DE

28.06.2018

Wspólna 62,

11.07.2018

00-684 Warszawa, PL
15064

American-Cigarette Company (Overseas) Limited,

Route de France

17, 2926 Boncourt,

11.07.2018

CH

17536

Marker Dalbello Völkl

22101

Aktsiaselts FAVOR, Liivamäe küla,

Harju maakond,
26152

Solenis

26207

OILINVEST

Loovälja

Ruessenstrasse 6,

tee

CH-6341

Baar, CH

03.07.2018

11, 74207 Jõelähtme vald,

18.07.2018

EE

Technologies Cayman, L.P.,

Haag,

26259

osaühing SAME,

26272

Eesti Juristide

26570

Kenkäkesko

Muhlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, CH

WTC The

(Netherlands) B.V.,

2595 BR Den

27259

(International) GmbH,

Hague,

Prinses

26.06.2018

Margrietplantsoen 92,

18.07.2018

NL

Tabivere

alevik,

Liit, Tõnismägi 3a,

Same tee

10119

Oy, Malminkartanonkuja 4,

3,

49101 Tartu

vald,

Tartu

Tallinn, Harju maakond,

maakond,

EE

18.07.2018

25.06.2018

EE

00390 Helsinki, FI

American-Cigarette Company (Overseas) Limited,

10.07.2018

Route de France

17,

2926

Boncourt,

11.07.2018

CH

27311

28040

Acer

Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing

COMPANHIA

CACIQUE

DE CAFE

N. Rd.,

Songshan Dist., Taipei City,

SOLUVEL,

TW

18.07.2018

Rua Horácio Sabino Coimbra No.

100,

11.07.2018

Londrina, State of Paraná, BR

28462

CIECH R&D

Spółka

z

ograniczoną odpowiedzialnością,

ul.

Wspólna 62,

11.07.2018

00-684 Warszawa, PL

36950

Inspecta

OÜ,

Estonia

Mustamäe

linnaosa, Teaduspargi

tn

8,

12618

Tallinn,

03.07.2018

Harju maakond, EE
40760

Aktsiaselts FAVOR, Liivamäe

Harju maakond,
43015

Cinamon

Holding OÜ,

Harju maakond,
44615

Vana Villem

44723

Henert

44763

FOTOLUKS

küla, Loovälja

tee

11,

74207 Jõelähtme

vald,

18.07.2018

EE

Kesklinna linnaosa, Bremeni käik 1, 10123 Tallinn,

28.06.2018

EE

OÜ,

Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 50, 10115 Tallinn,

Grupp OÜ,

Kristiine

linnaosa,

AS, Kesklinna linnaosa,

Kadaka tee

Pärnu mnt

2,

10621

134,

Harju maakond,

EE

02.07.2018

Tallinn, Harju maakond,

EE

25.06.2018

11317

Tallinn, Harju maakond,

EE

04.07.2018
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Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise

kuupäev

45410

AS DGM SHIPPING, A. Puškini tn 9-6, 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond, EE

45475

Aktsiaselts FAVOR, Liivamäe

Harju
45476

tee

küla, Loovälja

tee

11,

74207 Jõelähtme

11,

74207 Jõelähtme

vald,

17.07.2018

maakond, EE

Aktsiaselts FAVOR, Liivamäe

Harju maakond,
45493

küla, Loovälja

04.07.2018

vald,

17.07.2018

EE

PIIMANDUSÜHISTU E-PIIM,

Järva-Jaani alev, Pikk tn 16, 73301 Järva vald,

04.07.2018

Järva maakond, EE

45521

46863

Saku

Õlletehase AS,

DTM Deutsche

Saku alevik, Tallinna mnt 2, 75501 Saku vald,

Tele Medien

GmbH,

Wiesenhüttenstr.

18,

Harju maakond,

D-60329 Frankfurt

am

EE

Main,

25.06.2018

20.07.2018

DE

47419

Peep

Martverki Sireli

Mesindustalu, Orjaku küla, Orjaku,

92114 Hiiumaa

vald,

19.07.2018

Hiiu maakond, EE

48627

Saturn Investments

Harju maakond,

Kesklinna linnaosa, Bremeni käik 1, 10123 Tallinn,

OÜ, Teaduspargi

48963

Inspecta

50904

Aktsiaselts FAVOR, Liivamäe

Harju
53056

Estonia

OÜ,

22.06.2018

EE

tn

8, 10616 Tallinn, Harju maakond, EE

küla, Loovälja

tee

11,

74207 Jõelähtme

vald,

03.07.2018

18.07.2018

maakond, EE

Saturn Investments

OÜ,

Kesklinna

OÜ,

Kesklinna

linnaosa,

Bremeni käik

linnaosa,

Bremeni käik

1,

10123

1,

10123

Tallinn,

22.06.2018

Harju maakond, EE
54088

Saturn Investments

Harju maakond,
54251

Tallinn,

22.06.2018

EE

Eastman Performance Films, LLC, 251 Little Falls Drive, 19808

Wilmington, Delaware,

26.06.2018

US

54252

Eastman Performance Films, LLC, 251 Little Falls Drive, 19808

Wilmington, Delaware,

US

54433

Saturn Investments

Harju maakond,

Reg

OÜ,

Muudetud andmed

nr

Kesklinna linnaosa, Bremeni käik 1, 10123 Tallinn,

EE

Registrikande
jõustumise kuupäev

08350

Elle Mellik

13.07.2018

08526

Elle Mellik

13.07.2018

09939

Raivo Koitel

28.06.2018

10547

Elle Mellik

13.07.2018

11820

Olga

17407

Enn

21193

Treufeldt

Urgas

Raivo Koitel

11.07.2018

19.07.2018

29.06.2018

26.06.2018

22.06.2018

EESTI
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nr
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Registrikande
jõustumise kuupäev

22101

Anneli

18.07.2018

26101

Elle Mellik

02.07.2018

26409

Elle Mellik

19.07.2018

26546

Olga

Treufeldt

18.07.2018

26962

Olga

Treufeldt

12.07.2018

28040

Olga

Treufeldt

09.07.2018

43015

Olga

Treufeldt

28.06.2018

44606

Raivo Koitel

28.06.2018

44615

Raivo Koitel

02.07.2018

44723

Raivo Koitel

25.06.2018

44763

Raivo Koitel

04.07.2018

45191

Raivo Koitel

16.07.2018

45240

Aivo Arula

28.06.2018

45410

Anneli

Kapp

04.07.2018

48627

Olga

Treufeldt

25.06.2018

50904

Anneli

53056

Kapp

Kapp

18.07.2018

Olga

Treufeldt

22.06.2018

54088

Olga

Treufeldt

22.06.2018

54433

Olga

Treufeldt

22.06.2018

KAUBAMÄRGITUNNISTUSE

Reg

nr

Kaubamärgitunnistuse duplikaadi
väljaandmise kuupäev

52763

06.07.2018

54907

06.07.2018

DUPLIKAADI

VÄLJAANDMINE

116

EESTI

KAUBAMÄRGI

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

Reg

nr

Kustutamise

51 lõike 1 alusel

on

KUSTUTAMINE

KAUBAMÄRGILEHT

REGISTRIST

registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:

jõustumise

kuupäev

07734

06.12.2017

44447

01.11.2017

44479

15.11.2017

44519

29.11.2017

08630

07.12.2017

44448

01.11.2017

44482

15.11.2017

44522

29.11.2017

08631

07.12.2017

44449

01.11.2017

44483

15.11.2017

44523

29.11.2017

08680

14.12.2017

44450

01.11.2017

44484

15.11.2017

44524

29.11.2017

08966

06.12.2017

44451

01.11.2017

44485

15.11.2017

44525

29.11.2017

09157

07.12.2017

44452

01.11.2017

44487

15.11.2017

44526

29.11.2017

10799

10.12.2017

44453

01.11.2017

44491

15.11.2017

44527

29.11.2017

11088

15.12.2017

44454

01.11.2017

44492

15.11.2017

44528

29.11.2017

11738

15.12.2017

44455

01.11.2017

44493

15.11.2017

44529

29.11.2017

12298

07.12.2017

44457

01.11.2017

44496

15.11.2017

44530

29.11.2017

24924

09.12.2017

44461

01.11.2017

44497

15.11.2017

44531

29.11.2017

24929

15.12.2017

44462

01.11.2017

44499

15.11.2017

44532

29.11.2017

24930

15.12.2017

44463

01.11.2017

44501

15.11.2017

44533

29.11.2017

24934

15.12.2017

44464

01.11.2017

44505

15.11.2017

44534

29.11.2017

24943

15.12.2017

44468

01.11.2017

44507

15.11.2017

44535

29.11.2017

24946

15.12.2017

44469

01.11.2017

44510

29.11.2017

44536

29.11.2017

24948

15.12.2017

44470

01.11.2017

44513

29.11.2017

44537

29.11.2017

24950

15.12.2017

44471

01.11.2017

44514

29.11.2017

44538

29.11.2017

24953

15.12.2017

44472

01.11.2017

44515

29.11.2017

44541

29.11.2017

44443

01.11.2017

44473

01.11.2017

44516

29.11.2017

44542

29.11.2017

44445

01.11.2017

44478

15.11.2017

44517

29.11.2017

8/2018
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KAUBAMÄRGIALASED ÕIGUSAKTID JA MUU INFO

RIIKLIKUS PATENDIVOLINIKE REGISTRIS REGISTREERITUD

(seisuga
Register

on

asutatud

patendivolinike registri
I 2001, 27,

(RT

1.

asutamine

septembril

2001.

a

20. märts

Vabariigi

PATENDIVOLINIKE NIMEKIRI

2018)

Valitsuse 7.

ja registri pidamise põhimäärus” (RT

augusti

I 2001, 70,

2001.

a

määrusega

426) patendivoliniku

nr

271

seaduse

“Riikliku

§

21 alusel

151).

TEGEVUSVALDKOND:

Arno ANIJALG

KAUBAMÄRK, TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS

OÜ

Patendibüroo Ustervall

Juhan

HÄMMALOV

Kivi 21-6

Aivo ARULA

TÄHIS

JA GEOGRAAFILINE

INTELS Patendibüroo

OÜ

12

Magasini

51009 Tartu

51005 Tartu

telefon:

744 1980

telefon:

742 0401

telefaks:

744 1785

telefaks:

742 0326

e-post:

anijalg@ustervall.ee

e-post:

intels@intels.ee

http://www.ustervall.ee

http://www.intels.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

saksa,

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Martin

JÕGI

Tähe 94

inglise, saksa,

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Suur-Patarei 2

50107 Tartu

10415 Tallinn

telefon:

738 3051

telefon:

637 9484

telefaks:

738 3055

telefaks:

637 9485

e-post:

info@kaosaar.ee

e-post:

martin.jogi@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

vene

inglise, saksa,

soome,

vene

Martina

BÖCKLER-LORVI

OÜ

LASVET Patendibüroo

Uno

JÄÄGER

Suurtüki 4a, 10133 Tallinn

pk 3136,

Indrek EELMETS

10505 Tallinn

telefon:

447 1021

telefon:

640 6600

telefaks:

447 1001

telefaks:

640 6604

GSM:

515 1844

e-post:

lasvet@lasvet.ee

e-post:

info@uneko.ee

http://www.lasvet.ee

http://www.uneko.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

Patendibüroo

soome

KÄOSAAR OÜ

Sirje

KAHU

inglise,

vene

soome,

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Kivi 21-6
51009 Tartu

10415 Tallinn
telefon:

637 9484

telefon:

744 1980

telefaks:

637 9485

telefaks:

744 1785

e-post:

skahu@ustervall.ee

e-post: indrek.eelmets@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled:

HÄMMALOV

OÜ

Rüütli 23, 80010 Pärnu

Suur-Patarei 2

Alla

Patendibüroo Uneko

inglise,

võõrkeeled:

soome

vene,

INTELS Patendibüroo

Magasini

http://www.ustervall.ee

OÜ

Anneli KANG

inglise,

Patendibüroo

vene

Synest OÜ

Endla 3, 10122 Tallinn

12

51005 Tartu

telefon:

660 9786

telefon:

742 0401

telefaks:

660 9787

telefaks:

742 0326

e-post:

anneli@synest.ee

e-post:

intels@intels.ee

võõrkeeled:

http://www.intels.ee
võõrkeeled:

inglise, poola,

prantsuse,
vene

inglise, saksa,

soome, rootsi

vene,
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EESTI

Anneli KAPP

Urmas KAULER

Patendibüroo

KÄOSAAR OÜ

Mart Enn KOPPEL

KOPPEL

8/2018

patendibüroo OÜ

Tähe 94

Oja

50107 Tartu

Harku

telefon:

738 3051

telefon:

677 4136

telefaks:

738 3055

telefaks:

677 4138

e-post:

info@kaosaar.ee

e-post:

info@koppelpb.com

tee

Tiskre

22-2,

76916

vald,

Harjumaa

http://www.kaosaar.ee

http://www.koppelpb.com

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

Patendibüroo

vene

TURVAJA

OÜ

Anna KOSAR

Liivalaia 22

inglise,

vene, soome

OÜ

Fondia Baltic
Rotermanni

14

10118 Tallinn

10111 Tallinn

telefon:

640 3109

telefon:

521

telefaks:

640 3105

e-post:

estonia@fondia.com

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.fondia.ee
võõrkeeled:

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

1534

inglise,

vene, soome

vene, soome

Heinrich KRUPP
Urmas KERNU

KAUBAMÄRGILEHT

OÜ

AAA Patendibüroo

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22

Tartu mnt 16

10118 Tallinn

10117 Tallinn

telefon:

640 3109

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

http://www.turvaja.ee

e-post:

aaa@aaa.ee

võõrkeeled: saksa,

5910,660

5911

vene

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise, saksa,

Kärt Kuuseväli

Patendibüroo

KÄOSAAR OÜ

Tähe 94

vene

soome,

50107 Tartu

Ljubov

KESSELMAN

Kesna Patendibüroo

OÜ

telefon: 738 3051

Tedre 77-52

telefaks: 738 3055

10616 Tallinn

e-post: info@kaosaar.ee

telefon:

660 8068

http://www.kaosaar.ee

telefaks:

660 8069

võõrkeeled:

e-post:

kesna@kesna.ee

http://www.kesna.ee
võõrkeeled:

inglise,

Jüri

KÄOSAAR

inglise,

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Tähe 94

vene

50107 Tartu
Marina KESSELMAN

Raivo KOITEL

kutsetegevus
Patendi-&
Koitel

on

peatatud

Kaubamärgibüroo

OÜ

telefon:

738 3051

telefaks:

738 3055

e-post:

info@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

Tina 26

võõrkeeled:

inglise,

vene

10126 Tallinn

pk 1759,

10902 Tallinn

Kalev

KÄOSAAR

Patendibüroo

Suur-Patarei

KÄOSAAR OÜ

telefon:

603 3260

telefaks:

603 3261

10415 Tallinn

koitel@koitel.ee

telefon:

637 9484

telefaks:

637 9485

e-post:

http://www.koitel.ee
võõrkeeled:

inglise,

soome,

2

e-post: kalev.kaosaar@kaosaar.ee

vene

http://www.kaosaar.ee
Katrin
KOITEL-VEIDIK

võõrkeeled:

Patendi- & Kaubamärgibüroo
OÜ

Koitel

Kärt LAIGU

inglise,

kutsetegevus

on

vene

peatatud

Tina 26
10126 Tallinn

Kristjan

LEPPIK

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

pk 1759,

10902 Tallinn

telefon:

603 3260

10118 Tallinn

telefaks:

603 3261

telefon:

640 3109

koitel@koitel.ee

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

e-post:

http://www.koitel.ee
võõrkeeled:

inglise,

soome

Liivalaia 22

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene

EESTI

Reet

KAUBAMÄRGILEHT
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Kaitsepurus OÜ

Patendibüroo

Mari MUST

Advokaadibüroo

10611 Tallinn

Roosikrantsi

MATSINA

673

677 4844

telefaks: 640 7171

e-post:

purus@kaitsepurus.ee

telefon: 640 7170

e-post: mari.must@raidlaellex.ee
www.raidlaellex.ee

http://www.kaitsepurus.ee

http://

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

vene

OÜ

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

10117 Tallinn

16,

inglise,

16,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

aaa@aaa.ee

pk 3926,
telefon:

660

telefaks:

660 5912

e-post:

e-post:

aaa@aaa.ee

http://www.aaa.ee

5910,660

võõrkeeled:

inglise,

võõrkeeled:
vene,

OÜ

RM Hirvela Patendibüroo

3,

5910,660

inglise,

5911

vene, soome

saksa,

prantsuse

Endla

OÜ

10117 Tallinn

10509 Tallinn
5911

soome

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

http://www.aaa.ee

Raivo MATSOO

OÜ

10119 Tallinn

telefaks:

9097,566

75197

2,

telefon:

Tõnu NELSAS

Ingrid

Raidla Ellex

Mulla 4-3

Jüri OLT

kutsetegevus

Jaak OSTRAT

LASVET Patendibüroo

10122 Tallinn

Suurtüki

on

peatatud
OÜ

10133 Tallinn

4a,

telefon:

614 0816

pk 3136,

10505 Tallinn

telefaks:

614 0818

telefon:

640 6600

hirvela@hirvela.ee

telefaks:

640 6604

e-post:

lasvet@lasvet.ee

e-post:

võõrkeeled:

inglise,

vene

http://www.lasvet.ee
Elle MELLIK

AAA Patendibüroo

Tartu mnt

OÜ

võõrkeeled:

10117 Tallinn

16,

soome,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

Suurtüki

e-post:

aaa@aaa.ee

pk 3136,

10505 Tallinn

telefon:

640 6600

telefaks:

640 6604

e-post:

lasvet@lasvet.ee

5910,660

5911

Villu PAVELTS

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

Mikas MINIOTAS

inglise,

AAA Patendibüroo

Tartu mnt

vene

OÜ

10117 Tallinn

16,

LASVET Patendibüroo

4a,

võõrkeeled:

inglise,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660 5910

telefaks:

660 5912

Metida

e-post:

aaa@aaa.ee

WTC Tallinn

võõrkeeled:

Kaie PUUR

OÜ

10151 Tallinn

OÜ

Kompanii 1c,

OÜ

10117 Tallinn

16,

51004 Tartu

telefon:

655 9803

telefaks:

747 7059

e-post:

kaie.puur@restmark.ee

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

http://www.restmark.ee

e-post:

aaa@aaa.ee

võõrkeeled:

5910,660

vene

Patendibüroo RestMark

vene

Metida

Tartu mnt

soome,

Patendibüroo RestMark

Ahtri 8,

leedu, inglise,

AAA Patendibüroo

OÜ

10133 Tallinn

http://www.lasvet.ee

http://www.aaa.ee

Lembit MITT

inglise, saksa,

vene

5911

inglise,

vene, saksa

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise,

Linnar PUUSEPP

vene

LASVET Patendibüroo

OÜ

Suurtüki 4a, 10133 Tallinn
Anfia MORNA

Patendibüroo
Liivalaia

22,

TURVAJA

OÜ

10118 Tallinn

pk 3136,

10505 Tallinn

telefon:

640 6600
640 6604

lasvet@lasvet.ee

telefon:

640 3109

telefaks:

telefaks:

640 3105

e-post:

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.lasvet.ee

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene

võõrkeeled:

inglise,

vene
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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

võõrkeeled:

inglise,

Rosman

Partnerid

pk 652,

ja

http://www.turvaja.ee

vene

inglise,

vene

OÜ

12602 Tallinn

Enn URGAS

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

telefon:

656 1450

Liivalaia

telefaks:

656 1450

telefon:

640 3109

tarman@cc.ttu.ee

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

e-post:

võõrkeeled: saksa,

inglise, ungari,

võõrkeeled:

Sarap ja

10118 Tallinn

22,

http://www.turvaja.ee

vene

Margus

OÜ

telefon:

võõrkeeled:

SARAP

TURVAJA

Liivalaia 22

http://www.intels.ee

Tarmo ROSMAN

8/2018

inglise,

vene

Putk Patendibüroo
51004 Tartu

Kompanii 1C,

Arvi UUKIVI

Patendibüroo

telefon:

747 7058

Mulla

telefaks:

747 7059

telefon:

e-post:

patent@patent.ee

Kaitsepurus OÜ

10611

4-3,

Tallinn

673 9097
566

75197,56675198

http://www.patent.ee

telefaks:

677 4844

võõrkeeled:

e-post:

purus@kaitsepurus.ee

inglise,

vene

http://www.kaitsepurus.ee
Almar SEHVER

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

OÜ

võõrkeeled: vene,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

e-post:

aaa@aaa.ee

5910,660

Juta-Maris UUSTALU

Harald TEHVER

inglise,

Patendibüroo
Liivalaia

Tina 26
10126 Tallinn

vene

TURVAJA

OÜ

10118 Tallinn

22,

640 3109

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee
inglise, saksa,

kutsetegevus

on

10902 Tallinn

telefon:

603 3260

telefaks:

603 3261

e-post:

koitel@koitel.ee

võõrkeeled:

http://www.turvaja.ee

Kadri TOOMSALU

pk 1759,

http://www.koitel.ee

telefon:

võõrkeeled:

Patendi- & Kaubamärgibüroo
Koitel OÜ

5911

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise

10117 Tallinn

16,

Tanel

ÕUNAPUU

KOPPEL

Oja
vene

peatatud

tee

inglise,

vene

patendibüroo OÜ

22-2, Tiskre

Harku vald, 76916

Harjumaa

telefon:

677 4136

telefaks:

677 4138

e-post:

info@koppelpb.com

http://www.koppelpb.com
Katri TREUFELDT

Patendibüroo

TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon:

640 3109

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene

võõrkeeled:

inglise,

soome

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT
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LIST OF PATENT ATTORNEYS, REGISTERED IN
THE ESTONIAN

STATE REGISTER OF PATENT

(by

20 March

ATTORNEYS

2018)

Register is established on September 1st 2001
FIELD OF ACTIVITY: TRADE

Arno ANIJALG

MARKS,

INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Juhan

HÄMMALOV

Kivi 21-6
51009

INTELS Patent and
Trademark

Tartu,

Estonia

Agency

12

Magasini

Phone:

+372 744 1980

51005

Fax:

+372 744 1785

Phone:

+372 742 0401

E-mail:

anijalg@ustervall.ee

Fax:

+372 742 0326

E-mail:

intels@intels.ee

://www.ustervall.
Http

ee

German, Russian, Estonian

Tartu,

Estonia

://www. Http
intels.

ee

English, German, Russian,
Aivo ARULA

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Estonian

Tähe Str. 94
50107

Tartu,

Estonia

Phone:

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

Martin

JÕGI

Agency KÄOSAAR OÜ

Suur-Patarei 2
10415 Tallinn, Estonia

info@kaosaar.ee

Http://www.kaosaar.ee
English, Russian,

Patent

Estonian

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

E-mail:

martin.jogi@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee
English, German, Finnish,

Martina

BÖCKLER-LORVI

Russian,

Lasvet Ltd.

Estonian

P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia

Uno

JÄÄGER

+372 640 6600

Fax:

+372 640 6604

Rüütli 23
80010 Pärnu, Estonia

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

Phone:

+372 447 1021

Fax:

+372 447 1001

GSM:

+372 515 1844

E-mail:

info@uneko.ee

Http://www.lasvet.ee
English, Finnish,
Indrek EELMETS

Estonian

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

://www.uneko.
Http

HÄMMALOV

ee

Suur-Patarei 2

English, Finnish, Russian,

10415 Tallinn, Estonia

Estonian

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

Sirje

KAHU

E-mail: indrek.eelmets@kaosaar.ee

Alla

Patendibüroo Uneko Ltd.

Phone:

Patendibüroo Ustervall
Kivi

OÜ

21-6

Http://www.kaosaar.ee

51009 Tartu, Estonia

English, Russian, Finnish,

Phone:

+372 744 1980

Estonian

Fax:

+372 744 1785

E-mail:

skahu@ustervall.ee

INTELS Patent and

Http://www.ustervall.ee

Trademark

English, Russian,

Magasini
51005

Agency

Estonian

12

Tartu, Estonia

Anneli KANG

Patent Bureau

Ltd.

+372 742 0401

Endla

Fax:

+372 742 0326

Phone:

+372 660 9786

E-mail:

intels@intels.ee

Fax:

+372 660 9787

Http://www.intels.ee

E-mail:

anneli@synest.ee

English, Polish, Russian,

English, German, Russian,

Estonian

French, Finnish, Swedish,

3,

Estonian

10122

Synest

Phone:

Tallinn,

Estonia

122
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Anneli KAPP

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Tähe Str. 94
50107

Tartu,

KOITEL-VEIDIK

Estonia

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

10126 Tallinn, Estonia
P.O.Box 1759
10902 Tallinn, Estonia

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22

Phone:

+372 603 3260

Fax:

+372 603 3261

E-mail:

koitel@koitel.ee

://www.koitel.
Http

Tallinn,

Agency

Tina 26

Http://www.kaosaar.ee

Estonia

ee

English, Finnish,

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Mart Enn KOPPEL

Http://www.turvaja.ee

Urmas KERNU

Patent & Trademark

Koitel

Phone:

10118

8/2018

Katrin

English, Russian, Estonian
Urmas KAULER

KAUBAMÄRGILEHT

KOPPEL

Oja

Estonian

patendibüroo OÜ

tee 22-2, Tiskre

English, Russian, Finnish,

Harku

Estonian

Estonia

vald,

76916

Harjumaa,

Phone:

+372 677 4136

AAA Legal Services

Fax:

+372 677 4138

Tartu Road 16

E-mail:

info@koppelpb.com

10117 Tallinn, Estonia

Http://www.koppelpb.com

P.O. Box 3926

English, Russian, Finnish,

10509 Tallinn, Estonia
Phone:

Estonian

+372 660 5910

+372 660 5911
Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

Anna KOSAR

Fondia Baltic
Rotermanni

OÜ

14

10111 Tallinn

Http://www.aaa.ee

telefon:

521

English, German, Finnish,

e-post:

estonia@fondia.com

1534

Russian, Estonian

http://www.fondia.ee
English, Russian, Finnish,

Ljubov KESSELMAN

Kesna

Patendibüroo

Estonian

77-52

Tedre Str.
10616

OÜ

Tallinn,

Phone:

Estonia

Heinrich KRUPP

+372 660 8068

Fax:

+372 660 8069

E-mail:

kesna@kesna.ee

OÜ

Liivalaia 22
10118

Http://www.kesna.ee
English, Russian,

Patendibüroo TURVAJA

Estonian

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee
Marina

KESSELMAN

professional

German, Russian, Estonian

activities have been

suspended
Kärt Kuuseväli

Raivo KOITEL

Patent & Trademark

Patent

Agency KÄOSAAR OÜ

Tähe Str. 94

Agency

Koitel

50107

Tina 26

Phone:

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

10126

Tallinn,

Estonia

P.O. Box 1759

+372 603 3260

Fax:

+372 603 3261

E-mail:

koitel@koitel.ee

Http://www.koitel.ee

Estonia

Http://www.kaosaar.ee

10902 Tallinn, Estonia
Phone:

Tartu,

English, Russian,
Jüri KÄOSAAR

Patent

Estonian

Agency KÄOSAAR OÜ

Tähe Str. 94

English, Finnish, Russian,

50107 Tartu, Estonia

Estonian

Phone:

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

Http://www.kaosaar.ee
English, Russian,

Estonian

EESTI

Kalev
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KÄOSAAR
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Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Mikas MINIOTAS

Suur-Patarei 2
10415

Tallinn,

Legal

Tartu Road
Estonia

10117

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

E-mail:

AAA

Services
16

Tallinn,

Estonia

P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 660 5910

Http://www.kaosaar.ee

Fax:

+372 660 5912

English, Russian, Estonian

E-mail:

aaa@aaa.ee

kalev.kaosaar@kaosaar.ee

Http://www.aaa.ee
Kärt LAIGU

Kristjan

LEPPIK

professional activities have been

Lithuanian, English, Russian,

suspended

Estonian

Patendibüroo TURVAJA OÜ

Lembit MITT

Liivalaia 22

Legal

Tartu Road

10118 Tallinn, Estonia
+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

P.O. Box 3926
10509

Tallinn,

Phone:

turvaja@turvaja.ee

Reet

MAASIKAMÄE

Patent Bureau

Estonia

+372 660 5910
+372 660 5911

Http://www.turvaja.ee
English, Russian,

Services
16

10117 Tallinn, Estonia

Phone:

E-mail:

AAA

Estonian

Kaitsepurus

Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

Http://www.aaa.ee

Mulla Str. 4-3

Estonian

English, Russian,

10611 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 673 9097

Anfia MORNA

Fax:

+372 677 4844

E-mail:

purus@kaitsepurus.ee

10118

Http://www.kaitsepurus.ee
English, Russian,

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22

+372 566 75197

Estonian

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee
Ingrid

MATSINA

AAA

Legal

Services

Estonian

English, Russian,

Tartu Road 16
Mari MUST

10117 Tallinn, Estonia
P.O. Box 3926
10509

Tallinn,

Phone:

Raidla Ellex
Advokaadibüroo

Estonia

OÜ

Roosikrantsi 2

+372 660 5910

10119

+372 660 5911

Phone:

Fax:

+372 660 5912

Fax:

E-mail:

aaa@aaa.ee

E-mail:

Tallinn,

Estonia

+372 640 7170
+372 640 7171

mari.must@raidlaellex.ee
www.raidlaellex.ee

Http://www.aaa.ee

Http://

English, Russian, Greman,

English, Finnish,

Estonian

French, Estonian
Tõnu NELSAS
Raivo MATSOO

Legal

10117

Ltd

Endla

3,

10122

Tallinn,

+372 614 0816

10509

Fax:

+372 614 0818

Phone:

E-mail:

hirvela@hirvela.ee

AAA

Tallinn,

Estonia

Tallinn,

Estonia

+372 660 5910

Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

Http://www.aaa.ee

Services

English, Russian, Finnish,

Tartu Road 16
10117

Tallinn,

+372 660 5911

Russian, Estonian

Legal

Services
16

P.O. Box 3926

Estonia

Phone:

English,
Elle MELLIK

AAA

Tartu Road

RM Hirvela Patent Bureau

Estonian

Estonia

P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 660 5910
+372 660 5911

Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

Http://www.aaa.ee
English, Russian,

Estonian

Jüri OLT

professional
suspended

activities have been
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Jaak OSTRAT

Lasvet Ltd.

Margus

SARAP

P.O. Box 3136
10505

Tallinn,

Sarap ja

Estonia

51004

1C

Tartu,

Estonia

Phone:

+372 640 6600

Phone:

+372 747 7058

Fax:

+372 640 6604

Fax:

+372 747 7059

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

E-mail:

patent@patent.ee

://www.patent.
Http

ee

English, Russian, Estonian

English, German, Finnish,
Estonian

Russian,

Almar SEHVER

AAA

Legal

Tartu Road

Lasvet Ltd.

P.O. Box 3136

10117

10505 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 640 6600

Fax:

+372 640 6604

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

Services
16

Tallinn,

Estonia

P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 660 5910

Http://www.lasvet.ee

Fax:

+372 660 5912

English, Finnish, Russian,

E-mail:

aaa@aaa.ee

+372 660 5911

Estonian

://www.
Http

aaa.

ee

English, Russian,
Kaie PUUR

8/2018

Putk Patendibüroo

Kompanii

Http://www.lasvet.ee

Villu PAVELTS

KAUBAMÄRGILEHT

Estonian

Patendibüroo RestMark
Metida

OÜ

Harald TEHVER

WTC Tallinn

10118 Tallinn, Estonia

Tallinn,

Estonia

Patendibüroo RestMark
Metida

OÜ

Kompanii
51004

OÜ

Liivalaia 22

Ahtri 8
10151

Patendibüroo TURVAJA

1c

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee
Estonia

Tartu,

Phone:

Phone:

English, German, Russian,

+372 655 9803

Fax:

+372 747 7059

E-mail:

kaie.puur@restmark.ee

Estonian

Kadri TOOMSALU

Http://www.restmark.ee

professional

activities have been

suspended

English, Russian, German,
Estonian

Katri TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Linnar PUUSEPP

10118

Lasvet Ltd.

P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

Phone:

+372 640 6600

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Fax:

+372 640 6604

Http://www.turvaja.ee

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

English, Russian,

Estonian

Http://www.lasvet.ee
English,

Russian,

Estonian

Olga

TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Riina

PÄRN

INTELS Patent and
Trademark

10118

Agency

Estonia

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

51005 Tartu, Estonia

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Phone:

+372 742 0401

Http://www.turvaja.ee

Fax:

+372 742 0326

English, Russian,

E-mail:

intels@intels.ee

Magasini

12

Tallinn,

Phone:

Estonian

Http://www.intels.ee
English, Russian,

Estonian

Enn

URGAS

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Tarmo ROSMAN

Rosman and Partners Ltd.
P.O. Box 652
12602

Tallinn, Estonia

10118

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

Phone:

+372 656 1450

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Fax:

+372 656 1450

Http://www.turvaja.ee

E-mail:

tarman@cc.ttu.ee

English, Russian,

German, English, Hungarian,
Russian, Estonian

Estonian
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Patent Bureau
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Kaitsepurus

Mulla Str. 4-3
10611

Tallinn,

Phone:

Fax:

ÕUNAPUU

KOPPEL

Oja
Estonia

tee

Harku

patendibüroo OÜ

22-2,

vald,

Tiskre

76916

Harjumaa

+372 673 9097

Estonia

+372 566 75197

Phone:

+372 677 4136

+372 566 75198

Fax:

+372 677 4138

+372 677 4844

E-mail:

info@koppelpb.com

E-mail: purus@kaitsepurus.ee

Http://www.koppelpb.com

Http://www.kaitsepurus.ee

English, Finnish,

Russian, English,
Juta-Maris UUSTALU

Tanel

Estonian

Patent & Trademark

Agency

Koitel
Tina 26
10126 Tallinn, Estonia
P.O.Box 1759
10902

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 603 3260

Fax:

+372 603 3261

E-mail:

koitel@koitel.ee

Http://www.koitel.ee
English, Russian,

Estonian

Estonian
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EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

X. LOENDID

AVALDATUD

KAUBAMÄRGI

REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE NUMBRILINE LOEND

M201500803

M201701193

M201800132

M201800177

M2

01800186

M201800201

M201501191

M201701206

M201800133

M2

01800178

M201800187

M201800202

M201501192

M201701223

M2 01800143

M2 01800179

M201800188

M201800203

M201700554

M201701254

M201800170

M2 01800180

M201800192

M201800205

M201700555

M201800059

M201800172

M201800182

M201800195

M201800206

M201700556

M201800109

M201800173

M2

01800183

M201800196

M201800207

M201700

M201800122

M2

M2

01800185

M2

M201800208

94

9

01800176

01800199

AVALDATUD RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE
NUMBRILINE LOEND

0862220

1302689

1351440

1372776

1376060

1376833

0884451

1306013

1351669

1373130

1376155

1376991

0922594

1316975

1356471

1373536

1376168

1377007

0929497

1317124

1356768

1373566

1376337

1377019

0940606

1331847

1357284

1373661

1376393

1377048

0988832

1334327

1358503

1373756

1376394

1377373

1049688

1336494

1358551

1374230

1376397

1377423

1069198

1342276

1359193

1374562

1376463

1377490

1146690

1342428

1365736

1374563

1376602

1378006

1182784

1343990

1369393

1374573

1376603

1378196

1190218

1344255

1370139

1374983

1376631

1378398

1204171

1347133

1370143

1375257

1376656

1378883

1284577

1348958

1370426

1375674

1376657

1379102

1301974

1350563

1372290

1376034

1376783

1379126

REGISTREERITUD

Taotl

nr

Reg

KAUBAMÄRKIDE

REGISTREERIMISE TAOTLUSTE NUMBRILINE LOEND

nr

M201301225

55944

M201700577

55968

M2

01700853

55954

M2

01700997

55978

M201400578

55982

M201700578

55945

M2

01700872

55955

M2

01701002

55983

M201401200

55958

M201700589

55972

M2

01700884

55960

M2

01701022

55969

M201600677

55949

M201700611

55975

M2

01700888

55966

M2

01701033

55956

M201600774

55951

M201700686

55967

M2

01700889

55965

M2

01701034

55957

M201700197

55950

M201700694

55992

M2

01700892

55964

M2

01701037

56001

M201700270

55961

M201700728

56003

M2

01700895

55946

M2

01701052

56000

M201700271

55962

M201700745

55970

M2

01700902

55999

M2

01701054

56007

M201700289

55990

M2017007

65

55979

M2

01700904

55947

M2

01701076

56004

M201700403

55963

M20170077

6

55952

M2

01700910

55976

M2

01701078

56005

M201700473

55973

M201700787

55980

M2

01700917

55994

M2

01701082

56006

M201700474

55974

M2017007

92

55996

M2

01700918

55995

M2

01701089

55986

M201700521

55971

M2017007

97

55953

M2

01700928

56002

M2

01701095

55985

M201700548

55988

M201700806

55948

M2

01700939

55977

M2

01701187

55993

M20170054 9

55989

M201700809

55959

M2

01700967

55997

M2

01701190

55987

M201700562

55991

M201700813

55998

M2

01700973

55984
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