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Patendiamet
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SI
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SM
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FI

Soome
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SN
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Fidñi

LT

Leedu

SO

Somaalia

AZ

Aserbaidñaan

FK

Falklandi

LU

Luksemburg

SR

Suriname

BA

Bosnia

saared

LV

Läti

SS

Lõuna-Sudaan

BB
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(EPO)

(Malviini)
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Saint Helena, Ascension

ja Tristan da Cunha

Barbados

FO

Fääri saared

LY

Liibüa

ST

São Tomé ja Príncipe

BD

Bangladesh

FR

Prantsusmaa

MA

Maroko

SV

El Salvador

BE

Belgia

GA

Gabon

MC

Monaco

SX

Sint Maarten (Hollandi

BF

Burkina Faso

GB

Ühendkuningriik

MD

Moldova

BG

Bulgaaria

(Suurbritannia)

ME

Montenegro

SY

Süüria

BH

Bahrein

Pärsia Lahe

MG

Madagaskar

SZ

Svaasimaa

BI

Burundi

Koostöönõukogu

MK

Makedoonia

TC

Turks

BJ

Benin

GD

Grenada

ML

Mali

TD

Tšaad

BM

Bermuda

GE

Gruusia

MM

Myanmar (Birma)

TG

Togo

BN

Brunei

GG

Guernsey

MN

Mongoolia

TH

Tai

BO

Boliivia

GH

Ghana

MO

Macao

TJ

Tadñikistan

BQ

Bonaire, Sint

GI

Gibraltar

MP

Põhja-Mariaanid

TL

Ida-Timor

Eustatius

Türkmenistan

GC

ja

Caicos

GL

Gröönimaa

MR

Mauritaania

TM

BR

Brasiilia

GM

Gambia

MS

Montserrat

TN

Tuneesia

BS

Bahama

GN

Guinea

MT

Malta

TO

Tonga

BT

Bhutan

GQ

Ekvatoriaal-Guinea

MU

Mauritius

TR

Türgi

BV

Bouvet'

GR

Kreeka

MV

Maldiivid

TT

Trinidad ja Tobago

BW

Botswana

GS

Lõuna-Georgia ja

MW

Malawi

TV

Tuvalu

BX

Beneluxi Kaubamärgi-

Lõuna-Sandwichi

MX

Mehhiko

TW

Taiwan (Hiina provints)

saared

MY

Malaisia

TZ

Tansaania

Guatemala

MZ

Mosambiik

UA

Ukraina

Uganda

amet

ja

Saba

osa)

saar

(BB M) ja B eneluxi

Tööstusdisainilahendus-

GT

te Amet (BBDM)

GW

Guinea-Bissau

NA

Namiibia

UG

BY

Valgevene

GY

Guyana

NE

Niger

US

BZ

Belize

HK

Hongkong

NG

Nigeeria

CA

Kanada

HN

Honduras

NI

Nicaragua

UY

Uruguay

CD

Kongo Demokraatlik

HR

Horvaatia

NL

Holland

UZ

Usbekistan

Vabariik

HT

Haiti

NO

Norra

VA

CF

Kesk-Aafrika Vabariik

HU

Ungari

NP

Nepal

VC

CG

Kongo
Šveits

IB

CH
CI

Côte d'Ivoire

CK

Cooki saared

CL

Tšiili

CM

Kamerun

Ameerika

Ühendriigid

Vatikan (Püha Tool)
a
S int Vincent j a

Maailma

NR

Nauru

Intellektuaalomandi

NZ

Uus-Meremaa

VE

Grenadiinid

Venezuela

Organisatsiooni (WIPO)

OA

Aafrika Intellektuaal-

VG

Neitsisaared

VN

Vietnam

Rahvusvaheline Büroo

omandi

ID

Indoneesia

(OAPI)

VU

Vanuatu

IE

Iiri

OM

Omaan

WO

Maailma

PA

Panama

PE

Peruu

Organisatsioon (WIPO)

(Rahvusvaheline Büroo)

Organisatsioon

CN

Hiina

IL

Iisrael

CO

Kolumbia

IM

Man’i

CR

Costa Rica

IN

India

PG

Paapua Uus-Guinea

CU

Kuuba

IQ

Iraak

PH

Filipiinid

WS

Samoa

CV

Cabo Verde

IR

Iraan

PK

Pakistan

XN

Põhjamaade

CW

Curaçao

IS

Island

PL

Poola

Küpros

IT

Itaalia

PT

CZ

Tšehhi

JE

Jersey

PW

Belau

DE

Saksamaa

JM

Jamaica

PY

Paraguay

YE

Jeemen

DJ

Djibouti

JO

Jordaania

QA

Katar

ZA

Lõuna-Aafrika Vabariik

QZ

Ühenduse Sordiamet

ZM

Sambia

(Euroopa Liit) (EÜSA)

ZW

Zimbabwe

CY

DK

Taani

saar

Portugal

JP

Jaapan

DM

Dominica

KE

Kenya

DO

Dominikaani Vabariik

KG

Kõrgõzstan

RO

Rumeenia

DZ

Alñeeria

KH

Kambodña

RS

Serbia

Intellektuaalomandi
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XU

(PPI)
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KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE OTSUSE TEATED

vastavalt

"Kaubamärgiseaduse"
41

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi
kaubamärgi registreerimise

2

lõike

paragrahvile

kohaselt

40.

Taotleja

tööstusomandi

võib

õiguse kaubamärgile

apellatsioonikomisjonis

kahe kuu

vaidlustada

jooksul

arvates

otsuse teate avaldamisest.

(210)

Taotl

nr

M201600680

(220)

Taotl

kuup

29.07.2016

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine, must.
Haven Kakumäe OÜ

(731) Taotleja:

Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn,
Mart Enn

(740) Esindaja:

(511)10-2016Klass
hindamine;
sõlmimine;

finants-,

36: kindlustus; rahalised,

arveldamine

rahandusanalüüsid;

-info;

fiskaalhinnangud,

finantskonsultatsioonid;

finantsteenused,

teenused;

kinnisvaraagentuurid;
krediidikontorid,

kinnisvaramaaklerite

-bürood;

laenukaarditeenused;

pensionimakseteenused;

majanduslik

sponsorlus;

väljalaskmine, väljalase;

elukindlustuse

usaldusteenused;

finantsteave,

hindamine; järelmaksuga

teenused;

kindlustuskonsultatsioonid;

kinnisvara

haldamine,

ostu

-info,

finantseerimine; kapitalimahutused, investeeringud;

kindlustuslepingute

kinnisvara

juhtimine;

hindamine;

sõlmimine;

kindlustusstatistilised

kinnisvara

üürimine,

krediitkaarditeenused;

krediitkaartide

käibele

hindamine,

postmarkide

hoiustamine;

rentimine;

laskmine, väljalase; kunstiteoste, taieste hindamine;

müntide hindamine;

hindamine;

ositi

kvootide vahendamine;

tagastatavad laenud; kortermajade haldamine;

reisitšekkide

rahavahetus;

väärtpaberite

võlgade sissenõudekontorid,

koteerimine,

-agentuurid;

laenud

teenused, majutusagentuurid; majutusbürood (korterid);
väljalaskmine,

väljalase;

pandimajateenused;

remondikulude

kalkulatsioon

tagatislaenud (finantstehingud); tagatisteenus, käendusteenus; telepangandus;

sõlmimine; tollikontorid; tulekahjukindlustuse sõlmimine; tšekkide tõestamine, verifitseerimine; usaldusisikuteenused;

väärisesemete

hindamine;

väärisehete

maaklerlus, vahendus, vahendamine; majutusagentide

(finantshinnang); seifihoiustamine; süsihappegaasi
tervisekindlustuse

rahaülekanded;

fidutsiaarteenused,

teenused, kinnisvaravahendusteenused; korjanduste korraldamine, läbiviimine; korterite üürimine, rentimine;

merekindlustuse sõlmimine; numismaatiline

pangandus;

finantssponsorlus,

aktsiavahendus; antiikesemete

finantstegevuse hindamine, rahandushinnangud (kindlustus, pangandus, kinnisvara);
fondiinvesteeringud;
heategevusfondide
korjandused,
heategevuskorjandused;
hoiupangateenused;

-info; kindlustusvahendus;

laenukontorid,

(finantstehingud);

-haldamine;

finantskorraldus,

kindlustusfondide

hindamine;

kindlustusteave,

elektroonilised

investeerimisfondid;

rahandusteenused;

rahandushinnangud;

rahaline

metsa

avatud

ost-müük, (kauba)arvete ülesostmine; farmide, talude üürimine, rentimine;

hüpoteekpangandus; juveelide hindamine, juveeltoodete,
kasvava

EE

finants-ja kinnisvaratehingud; aktsiate ja obligatsioonide vahendamine;

arvelduskoja kaudu, kliiring, arvelduskojad (rahandus);

faktooring, (kauba)arvete

rahandusteave,

Harju maakond,

Koppel

fondibörsikoteeringud;

väärtpaberite

vahendamine,

vahendus;

villa rahaline

väärtpaberite

äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); äritegevuse finantsiline

likvideerimine teenusena; õnnetuskindlustuse sõlmimine; üürikogumine, rendikogumine.

Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; abi sõiduki rikke korral (pukseerimine); ajalehtede
kohale-, kättetoimetamine; allveepäästetööd, veealused päästeööd; autode parkimine; autode rent; autojuhiteenused; autotransport, -veod; autoveondus;
busside rent; bussitransport, -veod; elektrienergia jaotamine; elektroonselt talletatud andmete või dokumentide füüsiline säilitamine; energia jaotamine;

garaažide üürimine, rentimine; hobuste üürimine; huvireiside korraldamine; jäälõhkumistööd, jäälõhkumine; jäätmetransport ja -ladustamine; jõetransport,
jõeveondus; kanalilüüside käitamine; kaupade edasitoimetamine, ekspedeerimine; kaupade kohale-, kättetoimetamine; kaupade kättetoimetamine posti teel;
kaupade

mahalaadimine;

kulleriteenused

kaupade

pakkimine;

kiirabitransport,

(sõnumite ja kaupade edasitoimetamine);

sanitaartransport;

külmikute

kohtade

reserveerimine

ettetellimine,
ladude

üürimine, laenutus, rentimine;

reisidele;

kolimisteenused;

üürimine, rentimine; ladustamine,

ladustus;

ladustuskonteinerite üürimine, laenutus, rentimine; ladustusteave, -info; laevade madalikult lahtivõtmine, uppunud laevade ülestõstmine; laevade, paatide

üürimine, rentimine; laevamaakleriteenused; laevapäästetööd; laevatransport, -veod; lennukimootorite rent; lennukite rent; lihterveoteenused; liiklusinfo;
lillede kohaletoimetamine; lootsindus, lootsimine;

paatide

hoiustamine,

ladustamine;

luksuslaevatransport;

pakikandmine;

pakkide

merereiside korraldamine; meretransport, mereveondus;

kohale-,

kättetoimetamine;

parkimiskohtade

üürimine;

mööblitransport, -vedu;

postisaadetiste

frankeerimine;

praamitransport; praamiveod, -vedu; prahimaaklerlus; prahtimine; prahtimine (kaupade laevatransport, -veod, -vedu); pukseerimine; päästeoperatsioonid
(transport); päästetööd; ratastoolide üürimine, rentimine, laenutus; raudteetransport, -veod, -vedu; reiside reserveerimine, ettetellimine; reisijate saatmine,
eskortteenused; reisijate vedu; reisivagunite üürimine; satelliitide lähetamine
sõidukite

katusepakiraamide üürimine, laenutus, rentimine;

sügavkülmikute

rent;

taksoteenused;

torutransport;

sõidukite

teenusena

üürimine,

trammitransport;

(kolmandatele isikutele); soomustransport; stividoriteenused;

laenutus, rentimine;
sõidukite

transpordi,

sõnumite,

eeltellimine,

kohale-,

teadete

reserveerimine;

kättetoimetamine;
transpordilogistika;

transpordimaaklerlus; transporditeave, -info; transpordivahendus, veovahendus; tuukrikellade üürimine, laenutus, rentimine; tuukriülikondade üürimine,
laenutus, rentimine; vaatamisväärsustega tutvumine (turism); veejaotus; veevarustus; villimisteenused; voorivedu, küütimine; väärisesemete turvavedu;
võidusõiduautode üürimine, rentimine, laenutus;

Klass 41:
tantsupidude

haridus; väljaõpe;

korraldamine;

õhutransport, -veod.

spordi- ja kultuuritegevus;

diskoriteenused;

diskoteenused;

aedkoolid;

dubleerimine,

mõõtmise

spordiüritustel aja

dublaaž

(helifilmid);

teenus; akadeemiad

eksamineerimine;

(haridus); ballide,

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; filmiprojektorite ja
fitnessitreeningute

nende

läbiviimine;

lisavarustuse

fotograafia;

üürimine, laenutus; filmistuudiod; filmitootmine, -produtseerimine,

fotoreporteriteenused;

võimaluste

golfimängimise

pakkumine;

v.a

reklaamfilmide

haridus- või

tootmine;

meelelahutusvõistluste

korraldamine; haridusteave, -info; hasartmängude korraldamine; helisalvestiste üürimine, laenutus; helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus;
iludusvõistluste korraldamine;

kasvatus;

kinofilmide

korraldamine
korraldamine

klubiteenused

kinonäitamine;

ja läbiviimine; kompaktkirjastamine; kongresside
ja

kutsenõustamine

laenutus;

internaatkoolid; kalligraafiateenused;

laenutamine;

läbiviimine;

koolide

teenused

(haridus-või koolitusnõuanded);

lindistusstuudioteenused;

(haridus);

pakkumine (esitlused, näitused);

loomaaiateenused;

mänguvarustuse

muusika

(meelelahutus

korraldamine

kultuuriliste

küljendusteenused,

meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteave,

loomade

-info;

v.a

või

või

ja läbiviimine;
hariduslike

reklaame

dresseerimine;

kontsertide

näituste

puudutavad;
loteriide

pakkumine (hasartmängud); kaugõpe;

kohtade

haridus);

broneerimine
korraldamine

korraldamine;

ja läbiviimine;

kunstnikele

laenuraamatukogud;

korraldamine;

etendustele;

konverentside

modelliks

lavadekoratsioonide

lõbustuspargid;

personaaltreeneri

muusika

teenused

produtseerimine;

(fitnessitreening);

mänguasjade

pidude

laenutus;

korraldamine

kehaline

kollokviumide

olemine;
üürimine,

meelelahutajateenused;

mikrofilmimine; moesõude korraldamine (meelelahutus); muuseumiruumide ja

komponeerimise teenused;

laenutus; orkestriteenused;

kasiinoteenuste

karaoketeenused;

-vahendite

mänguteenused arvutivõrgus;

(meelelahutus);

piletimüügiteenused
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(meelelahutus); praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); puhkelaagriteenused (meelelahutus); puhketeave, -info; puhke-, ajaviitealade pakkumine;
raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus; raadio-ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine; raadiote ja telerite üürimine, laenutus;
kirjastamine,

raamatute

avaldamine;

religioosne

õpetus;

üürimine,

laenutus;

stsenaristiteenused;

korraldamine

sümpoosionide

subtiitrimine;

v.a

sukelseadmete,

taasestavate

ja läbiviimine;

seminaride

rändraamatukoguteenused;

sportimisvõimaluste pakkumine; spordi varustuse üürimine, laenutus,

sõidukid;

sukeldusvahendite

-seadiste,

videokaamerate

telestuudiotele valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus; tekstide,

korraldamine

spordiväljakute

üürimine, rentimine,

v.a

saalide

videofilmide

revüüteatrid;

videokaamerate

videofilmide

montaaž;

tootmine,

videolindile

üürimine, rentimine, laenutus;

spordilaagriteenused;

suulise

staadionite

teatrietendused

tõlkimise

(lavastused);

teenused;

teatritele

ja

reklaamtekstide publitseerimine;

v.a

(tervise- ja

terviseklubiteenused

jõusaalitreeningud);

viipekeelest ja viipekeelde; uudistereporterite teenused; varieteed,

produtseerimine,

v.a

reklaamfilmide

salvestamine; videomagnetofonide
korraldamine

võimlemisõpetus, -juhendamine; õpetamine, haridusteenused; õpitubade

läbiviimine;

laenutus;

reklaamtekstide kirjutamine; tekstide,

treenimine; tsirkused; tõlkimine; tõlkimine

teenused;

üürimine,

laenutus;

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

mänguautomaatide

ja

spordivõistluste korraldamine;

rent;

läbiviimine

ja

videofilmide

tootmine;

üürimine, laenutus;
(koolitus);

üürimine,

videosalvestiste

ööklubid

laenutus;

üürimine, laenutus;

(meelelahutus).

Klass 43: joogiveeautomaatide rent; küpsetusmasinate rent; lastepäevakodud, päevased lastesõimed; teisaldatavate ehitiste üürimine, rentimine,
laenutus;

telkide

üürimine, rentimine, laenutus; toolide, laudade, laudlinade,

(210)

Taotl

nr

M201700446

(220)

Taotl

kuup

24.04.2017

klaasnõude

üürimine, rentimine, laenutus;

vanadekodud.

(540)

(591)

Joint Stock

(731) Taotleja:
22, ul.

Company

"Melon Fashion

Group"

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

RU

Raivo Koitel

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass

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

kosmeetiline

huuleläiked;

türkiissinine.

valge,

Värvide loetelu:

vatt;

lõhnaainekotid

poleervaha; rätsepavaha; massaažigeelid,
tuuleklaasi

karvaärastusained; parfüüm;

v.a

kosmeetilised

pesu lõhnastamiseks;

kleebid;

meditsiinilised; valgendavad hambageelid;

lõhnaveed;

v.a

meditsiinilised;

tualettvesi; parknahakreemid; kingsepavaha;

deodorandid inimestele või

loomadele; karvaärastuspreparaadid,

puhastusvedelikud; kosmeetilised rasvad; parfümeeriatooted; kosmeetilised

dekoratiivmotiivid; kosmeetilised

pliiatsid; tehisripsmekleebid, -liimid; kosmeetilised värvid; pesutärklis; kingakreem; kosmeetilised kreemid; juukselakk; küünelakid; ravitoimeta
juukseveed; tualettveed; habemeajamisjärgsed näoveed; kosmeetilised maskid; õlid parfüümidele ja lõhnaõlidele; puhastusõlid; kosmeetilised õlid;
eeterlikud

tualettõlid;

hambapuhastusained;

õlid;

puhastuspiim

pimsskivi;

vannipreparaadid; vannipreparaadid,
ravitoimeta

(tualett-tarve);

huulepulgaümbrised;
v.a

tükk-silmaseep;

kosmeetikakomplektid;

värskendavad

hingeõhku

ribad;

pesuvalgendi;

lakieemaldid;

preparaadid; küünehoolduspreparaadid, -ained; puhastusained; pesupesemisained; päikesekaitsevahendid;

(pesuained); meigipuuder, jumestuspuuder; plekieemaldid; kunstripsmed; tualettveega

v.a

kümblussoolad,

meditsiinilised;

püsilokineutralisaatorid;

parknahakaitsevahendid

ripsmekosmeetikavahendid;

meditsiinilised ja tööstuslikud; rasvaärastid,

Klass 9:
dekoratiivmagnetid;

3D-prillid;
prillid

v.a

tualettvesi;
kosmeetilised

pumatid;

(poleerid);

immutatud salvrätid; aromaatsed

kulmukosmeetikavahendid;

nahahoolduskosmeetika;

kosmeetikavahendid;

kosmeetilised

ripsmetušš,

meigieemaldid, jumestuse

olmelised

värviergastuskemikaalid

lõhnataimede

segud; vannisoolad,

päevitus vahendid;

maskaara;

juuksevärvid;

puhastusvahendid,

v.a

tööstuslikud; šampoonid; eeterlikud essentsid.

elektroonilised

(optika);

tehisküüned;

kosmeetilised

meditsiinilised; tualett-tarbed; lokivedelikud; hügieenilised või värskendavad dušipreparaadid (tualett-tarbed);

suuveed; kosmeetilised kõhnutusained; pesutärklis-läigesti; pesupehmendusained;

eemaldamise

küünekleebised;

huulepulgad;

kaubasildid;

päikeseprillid;

magnetilised

spordiprillid;

identifitseerimiskaardid,

prilliklaasid;

pimestusvastased

isikukaardid;
prillid;

kodeeritud

sülearvutikotid;

magnetkaardid;
USB-mälupulgad;

kontaktläätsekarbid, kontaktläätsevutlarid; prillitoosid; fotoseadmete ja fotoriistade karbid; sülearvutiümbrised (kotid); mobiiltelefonide rihmad.
Klass 14: ahhaadid; teemandid; amuletid (juveeltooted); kellarihmad; käevõrud (juveeltooted); ripatsitega võtmerõngad (võtmehoidjad); prossid
(juveeltooted); äratuskellad; prossid (juveeltooted); lipsunõelad; ehisnõelad (juveeltooted); helmed juveeltoodete valmistamiseks; pressitud merevaigust
helmed; töötlemata või pooltöödeldud gagaat; pärlid (juveeltooted); vaskžetoonid; lipsuklambrid, -kinnitid; mansetinööbid; ehete haagid; väärismetallist

märgid;

töötlemata kuld

(juveeltooted);

sõrmused

või lehtkuld;

cloisonné-tehnikas

(juveeltooted);

väärismetallist

ehted; väärismetallist taiesed; juveeltooted; iriidium; vääriskivid; poolvääriskivid; kaelakeed
karbid;

kellakorpused;

väärismetallid; kellade käigumehhanismid; kellamehhanismid; mündid;
peridoot; plaatina (metall);

kronomeetrilised

riistad;

stopperid,

kuldniit

medalid;

(juveeltoode);

stopperkellad;

töötlemata

medaljonid (juveeltooted);
väärismetallist niidid

hõbe

või

lehthõbe;

töötlemata

(juveeltooted);
kõrvarõngad;

või

hõbeniit

pooltöödeldud
(juveeltoode);

väärismetallivalandid;

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

gagaatehted;

ehted

(juveeltooted);

kellade

valmistamiseks; käekellad, randmekellad;
Klass
trükitud

plangid;

esitluskarbid; kronograafid (kellad); kronomeetrid;

seina-, torni-,

lauakellad;

käe-,

ketid

(juveeltooted); kellaketid;

numbrilauad

kellade

taskukellad; elektrilised kellad; ehtekarbid (laekad); spinell (vääriskivi).

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

(kantseleitarbed); vihikud, kaustikud, märkmeplokid; kirjutusvahendite randmehoidlid; pisitrükised, brošüürid; brošüürid;
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sõnumilehed; modelleerimisvaha,

v.a

stomatoloogiline;

paberist

või

papist sildid; õmbluslõiked; ajalehed;

gravüürid, graveeringud;

dokumendimapid (kantseleitarbed); pliiatsihoidlid; hoidikud templitele (pitsatitele); leheküljehoidjad; kirjutustahvlid; ladumislauad (trükindus); paberist
või papist teadetetahvlid, kuulutustahvlid;

perioodiliselt

ilmuvad trükised;

ülekantavad

siirdepildid,

mõeldud

kogumiseks

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

trükiväljaanded; graafilised kujutised; kalendrid; mustrilehed, lõikelehed; pausriie; pliiatsid; pildid; dekalkomaantrükised,
papist, kartongist kübarakarbid; kartoteegid,

pildid; papp, kartong;
kaardid,

mängukaardid;

v.a

kataloogid;

värvipintslid;

registrid (kantseleitarbed); kaardid; kartoteegikaardid;

kantselei- või

majapidamisliim;

raamatud;

kviitungiraamatud;

koomiksiraamatud; rõhknaelad; ümbrikud (kirjatarbed); templikarbid; paberist või papist karbid; paberiribad, paberilindid; kummeerlindid (kirjatarbed);
kleeplindid

kantseleis

või

majapidamises kasutamiseks; isekleepuvad ribad, teibid kantseleis või

lendlehed

majapidamises kasutamiseks; joonlauad;

(flaierid); niiskuse taset hoidvad paber- või plastlehed toiduainete pakendamiseks; viskoospaber pakkimiseks; graafikatrükised; modelleerimismaterjalid;
õppematerjalid, v.a seadmed; paberist filtermaterjalid; rätsepakriit; paberist või plastist kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); paberist pudipõlled;
kleebised

(kantseleitarbed); kirjatarvete

õnnitluskaardid;

karbid

koonilised

postkaardid;

(kirjatarbed); kaaned,

paberpakendid,

ümbrised

-tuutud;

pinalid

(kantseleitarbed);
sulepeadele;

tikandite

templid,

mustrilehed;

pitsatid;

muusikalised

kirjutusalused;

õnnitluskaardid;

pabertaskurätikud;

kirjutuslauamatid; raamatutoed; pitsati-, templihoidikud; sulepea-ja pliiatsihoidlid; fotode püstraamid; kirjatarvete komplektid; kantseleitarbed,

v.a

mööbel;

kirjatarbed, kirjutustarbed (writing materials); kirjutusvahendid; koolitarbed (kirjatarbed); etikettide käsitsi kleepimise seadmed, käsitsi etikettimise
seadmed; trükitooted; prospektid; graafilised reproduktsioonid; markerid; paberist salvrätikud meigi eemaldamiseks; paberist näokuivatusrätikud; paberist
lauakatted; paberist laudlinad; kirjaklambrid (kantseleitarbed); märkmikud, märkmeplokid; kirjutustarbed, kirjatarbed (stationery); paberist

või

papist

pudelipakendid; paberist lipud, plagud; hõbepaber; fotogravüürid, heliogravüürid; trükitud fotod; paberist pitserid; paberist või papist etiketid.
Klass 18: vulkaanfiibrist karbid.
Klass 25:

kaelarätikud;

alusrõivad,

-riided, -pesu;

baretid;

töörõivad,

-türbid, -tunked;

boad

(karuskraed);

bodid

(aluspesu);

bokserid

(aluspüksid); poolsaapad; ratsapüksid; püksid; rinnahoidjad; loorid (rõivad); säärised; kedrid; kampsunid või villased jakid; vestid; trikookaubad, trikotaaž;

-karkassid;

kontsad; kapuutsid (rõivad); kübararaamistikud,
pihikud (naistepesu);

korsetid

lühikeste

spordisärgikud;

kraekaitsmed;

sukkpüksid;

varrukatega särgid; mantiljad; kasukad, mantlid; magamisel

muhvid (rõivad); pudilapid,

kombineed

(naiste aluspesu); kombinesoonid,

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

pudipõlled,

v.a

kasutatavad

türbid

retuusid

silmakatted; karusrõivad; jalamuhvid,

v.a

(rõivad);
(püksid);

elektrilised;

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

peleriinid; kindad (rõivad); pidžaamad; sallid; kleidid; peapaelad (rõivad); suka-, põlve- või püksipaelad; valmisvoodrid (rõivaosad); kinnitusklambrid
rõivastele, traksid,

suka- ja sokihoidjad; pontšod;

toetavad vööd, kere alaosa toetavad korsetid; rahavööd

särgid, päevasärgid, särkpluusid; sandaalid; saapad; pihikseelikud; sviitrid,

kinnised

(rõivad); vööd,

rihmad

(rõivad); imikupesu;

kampsunid; sisetallad, jalatsite vahetallad; saunasussid;

kudumid

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

mütsid

(peakatted); vannimütsid; supelmütsid; ehisvööd, õlavööd, särbid (rõivaste juurde); kübarad, vormimütsid; püksitripid; pikad naiste- või lastemantlid;
seelikud; alusseelikud, undrukud; püksseelikud.
Klass 35:

telekommunikatsiooniteenuste

tellimuste

üürimine; äri auditeerimine; kaupade

reklaamipindade

nõustamine (klientide nõustamise keskus); ärialased uuringud;
ärialased

konsultatsiooniteenused;

ajakohastamine, moderniseerimine;

reklaamide

korraldamine;

turu-uuringud (marketing research);

küljendamine

moeetenduste

ekspordi- ja impordiagentuuride

korraldamine

teenusena;

turundus;

turunduseesmärkidel;

esinevate
messide

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

ja ärikontaktiinfo

kaubandus-

oksjonid, enampakkumised; müügikampaaniad,

-

teenused; reklaamiagentuuriteenused;

demonstreerimine; turu-uuringud (market studies); äriinfo, -teave; äriteave ja klientide äriline

pakkumine; kaupade

äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid;
artistide

äritegevuse juhtimine; reklaammaterjalide
äri või reklaami eesmärgil; poeakende

korraldamine
tööstusalane

juhtimisabi; kaubandusvahendusteenused;

jaemüügi reklaam

reklaam teenusena; jae- ja hulgimüügiteenused;

meediakanalites;

majandusprognoosid;

jae- ja hulgimüügiteenused kaupluste vahendusel;

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

teel reklaami

levitamine;

reklaamtekstide

reklaamtekstide

publitseerimine; raadioreklaam;

näidiste

(proovide) levitamine; reklaammaterjalide

kirjutamine; reklaam; arvutivõrgureklaam; telereklaam; äritegevuse juhtimise nõustamine;

telemarketingiteenused; teiste omanike kaupade ja

teenuste

reklaami

reklaamimine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja

või

müügi modelleerimine; klikipõhine

litsentsimise korraldamine äri eesmärgil; ostutellimuste töötlemine; suhtekorraldusteenused;

ekspertiisid.

(210)

Taotl

nr

M201701199

(220)

Taotl

kuup

05.12.2017

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: sinine,

Taotleja:

Amazon

valge.

Europe

Core S.à r.l.

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU

teenuste

ostmine); äri

efektiivsuse
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EESTI

Riina Pärn

(740) Esindaja:

(511)11-2017Klass
abistaja tarkvara;

häälkäsklus-ja

9:

koduautomaatika

ja

tuvastustarkvara, arvutitarkvara kõne tekstiks teisendamiseks ja kõnetoega

koduseadme

otsimootori

video- ja andmeedastuseks;

arvutitarkvara

arvutitarkvara;

1/2019

integreerimise tarkvara;

tarkvara; iseseisva

isikliku

info

isikliku

arvutitarkvara

tarkvararakendused; personaalse
sidetarkvara

integreerimise tarkvara; juhtmeta

informatsiooni ja personaalsete

hääljuhtimisega

haldamiseks;

sõiduki

heli-,

sidusandmebaaside,

abistajaseadmete

video- ja

hääle-, heli-,

juhtimisel kasutatav

multimeediasisu,

mängude

ja

tarkvararakenduste, tarkvararakenduste turustamiskohtade juurdepääsuks, sirvimiseks ja otsimiseks; arvutitarkvara üldist huvi pakkuvatel teemadel teabele
selle seireks,

juurdepääsuks,

jälgimiseks, otsimiseks,

arvutitarkvara

pakkumiseks;

interneti

asjade

salvestamiseks

arvutitarkvara

ja jagamiseks;

elektroonikaseadmete

(IoT)

tellimisteenuste

mitmesuguste tarbekaupade jaemüügi-ja

ühendamiseks

ja

arvutitarkvara

kontrollimiseks;

võrgustatud

tarbeelektroonikaseadmete, kodu kliimaseadmete, valgustustoodete ja isikliku sõiduki tarkvara ühendamiseks, käitamiseks, integreerimiseks, juhtimiseks ja
haldamiseks

traadita

võrguühenduse kaudu;

käitlemisega

seotud

tarkvara

koosnevad

arendamiseks;

tarkvaraarenduskomplektid

kõneedastusteenuste

ja

teistele

mõeldud

arvutitarkvara

arvutitarkvara

ülemaailmsete

(SDK-d)

loomulikust keelest arusaamise

interneti (IoT)

asjade

liidesena

rakendusprogrammide

traadita

arvutivõrkude,

tehnoloogia arendamiseks;

võrkude

tarkvaraarenduskomplektid (SDK-d),
on

mõeldud

interneti-ühendusega

mis

tarkvara,

hõlbustab

sidevõrkude

interneti kaudu

ja

ja

arvuti

elektrooniliste

arvutitarkvarast koosnevad

arendamiseks, kasutamiseks ja koostalitlusvõimeks, mida kasutavad elektroonikaseadmed,
koostalitusvõimeks, mis vahetavad andmeid

elektroonikaseadmete haldamise,

(API) kasutamiseks;

ühendamise

ja

tarkvaraarendusvahenditest

sidevõrkude

kaudu

pakutavate

tarkvaraarenduskomplektid (SDK-d)

API-de

-süsteemid, ning vahetite arendamiseks, kasutamiseks ja

ning mis ühendavad pilvepõhist andmesalvestust ja vahetusteenuseid;
ning rakendusprogrammide liidesena (API) kasutatavast tarkvarast, mis

mis koosnevad tarkvaraarendusvahenditest
seotud

tarbeelektroonikaseadmetega

tarbeelektroonikaseadmetega

arvutirakendustarkvara juhtmeta pihuseadmetele,

tarkvara

nimelt hääljuhtimisega

rakenduste

ja

loomiseks; rakendusprogrammide

kõneteenuste

väljatöötatud

seoses

edastamist

ja

personaalse

liides

abistaja

(API),

nimelt

töövahendeid;

infoseadmete juhtimise, integreerimise, käitlemise, ühendamise ja haldamise

tarkvara, nimelt pilvepõhistele ja häälega juhitavatele nutikatele tarbeelektroonikaseadmetele ja elektroonilistele personaalsetele abistamisseadmetele;
arvutitarkvara arendamisvahendid.

Klass 35: tellimuste täitmise haldusteenused; tooteteabe pakkumine eesmärgiga aidata valida tarbijavajadusi rahuldavaid üldisi tarbekaupu;
kaupade ja teenustega seotud tarbijateabe pakkumine spordi, meelelahutuse, äri ja rahanduse, poliitika ja valitsuse, tervise ja kehalise võimekuse, ilmastiku,
teaduse

ja tehnoloogia, reisimise,

disaini,

toidu

kunsti

elustiili

ja kirjanduse,

ja toiduvalmistamise, kodukaunistamise,

arvutiotsinguteenuste pakkumine,

nimelt

teabe

otsimine

ja

muusika

ja

isikliku arengu, sõidukite

ja kino, ajaloo,

leidmine

internetis

ja transpordi,

meditsiini,

õiguse ja

kasutaja spetsiaalse

hariduse

ja

laste arengu, kinnisvara,

hetkesündmuste

taotluse

valdkonnas;

alusel; teabe,

uudiste

moe

ja

personaliseeritud
kommentaaride

ja

pakkumine äri valdkonnas.
Klass 36: teabe, uudiste ja kommentaaride pakkumine rahanduse, kinnisvara valdkonnas.
Klass 39: teabe, uudiste ja kommentaaride pakkumine reisimise, sõidukite ja transpordi valdkonnas.
Klass 41: allalaadimatu eelsalvestatud muusika pakkumine ja meelelahutuse pakkumine netisaadete kaudu; isiklikud asjakorraldusteenused
kolmandatele

teenused; teabe,

uudiste

ja kommentaaride

pakkumine hetkesündmuste, meelelahutuse, kultuurisündmuste, spordi, füüsilise vormi, kunsti ja kirjanduse, hariduse ja lapse

arengu,

muusika ja kino,

isikutele,

nimelt

meelelahutus-, spordi-ja

kultuuriüritustele

piletite

reserveerimise

ja

broneerimise

ajaloo valdkonnas.
Klass 42: platvorm
kõnetoega

teenusena

(PaaS) arvutitarkvaraplatvormidega häälkäsklus- ja tuvastustarkvara,

tarkvararakendustele; platvorm

teenusena

arvutitarkvaraplatvormidega koduautomaatika ja koduseadmete integreerimise tarkvarale; platvorm

teenusena

sõiduki

sidetarkvara

integreerimise tarkvarale; platvorm

tarkvara teenusena

teenusena
iseseisva

(SaaS) arvutitarkvaraga

(SaaS) arvutitarkvaraga

isikliku info

haldamiseks;

kõne tekstiks teisendamise tarkvara

(PaaS) arvutitarkvaraplatvormidega personaalse abistaja tarkvarale; platvorm

(PaaS) arvutitarkvaraplatvormidega juhtmeta
hääljuhtimisega

tarkvara

informatsiooni

teenusena

teenusena

ja

(PaaS)

(PaaS) arvutitarkvaraplatvormidega isikliku

hääle-, heli-, video- ja andmeedastuseks;

ja personaalsete abistajaseadmete juhtimiseks;

(SaaS) arvutitarkvaraga sidusandmebaaside,

tarkvara teenusena

heli-, video- ja multimeediasisu,

mängude ja tarkvararakenduste, tarkvararakenduste turustamiskohtade juurdepääsuks, sirvimiseks ja otsimiseks; tarkvara teenusena (SaaS) arvutitarkvaraga
üldist huvi pakkuvatel teemadel teabele juurdepääsuks, selle seireks, jälgimiseks, otsimiseks, salvestamiseks ja jagamiseks; arvutitarkvara,

ajutise

kasutuse

interneti
kodu

(IoT)

pakkumine mitmesuguste tarbekaupade jaemüügi- ja

elektroonikaseadmete

ühendamiseks

kliimaseadmete, valgustustoodete ja

kaudu; tarkvara

teenusena

ja kontrollimiseks;

sõidukite

tellimisteenuste

pakkumiseks;

tarkvara teenusena

tarkvara teenusena

haldamiseks

traadita

võrguühenduste

(SaaS) teistele mõeldud arvutitarkvaraga asjade interneti (IoT) elektroonikaseadmete haldamise, ühendamise ja käitlemisega

seotud tarkvara arendamiseks; tarkvara teenusena

nutikate

allalaaditava,

(SaaS) arvutitarkvaraga võrgustatud tarbeelektroonikaseadmete,

ühendamiseks, käitamiseks, integreerimiseks, juhtimiseks ja

(SaaS) arvutitarkvaraga rakendusprogrammide liidesena (API) kasutamiseks; loomuliku keele, kõne,

keele- ja kõnetuvastuse omanikutarkvara projekteerimine, arendamine ja hooldamine; arvutisüsteemide, platvormide ja
tehnilised tugi- ja konsultatsiooniteenused; rakendusteenuse pakkuja (ASP) teenused hääljuhtimisega infoseadmete,
juhitavate

v.a

(SaaS) arvutitarkvaraga asjade

tarbeelektroonikaseadmete

ja

elektrooniliste

personaalsete

haldamise tarkvaraga; arvutiteenused, nimelt seadmete kaughaldamine

rakenduste
nimelt

arendamisega seotud
pilvepõhiste ja häälega

abistajaseadmete, juhtimise, integreerimise, käitlemise,

ühendamise

ja

arvutivõrkude, traadita võrkude või interneti kaudu; interneti otsingumootorite

loomine; kõige eelnimetatuga seotud teabe-, nõustamis- ja konsultatsiooniteenused; teabe, uudiste ja kommentaaride pakkumine ilmastiku, teaduse ja

tehnoloogia, disaini,

kodukaunistamise valdkonnas.

Klass 43: teabe, uudiste ja kommentaaride pakkumine toidu ja toiduvalmistamise valdkonnas.
Klass 44: teabe, uudiste ja kommentaaride pakkumine tervise ja meditsiini valdkonnas.
Klass 45:

tarbijakaitse

suhtlusvõrgustike

teenused

arvutivõrgus; teabe,

uudiste

ja

kommentaaride

pakkumine

poliitika ja valitsuse,

moe,

valdkonnas.

(210)

Taotl

nr

M201701204

(220)

Taotl

kuup

06.12.2017

(540)

Ideal Auto
(731) Taotleja: Osaühing
Jõgeva linn, Aia

tn

Ideal

1,

48306

Jõgeva vald, Jõgeva maakond,

EE

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

39: sõidukite pukseerimine.

kindlustusvahendus; finantsteenused, rahandusteenused.

õiguse

ja
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(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800068

kuup

08.03.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

11

1/2019

51182

andmed:

08.03.2016

(320)

TT

(330)

(540)

Amazon

(731) Taotleja:
410

Terry Ave N,

(511)11-2018

Washington,

US

Riina Pärn

(740) Esindaja:
keedised,

Inc.

Technologies,

98109 Seattle,

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

kompotid;

toidualginaadid;

munad;

töödeldud

toiduõlid

piim ja piimatooted;
aloe

mandlid;

preparaadid

vera

ja

toidurasvad;

ajvar

inimotstarbeks; anšoovis;

kulinaarne

(piprakonserv);
kondiüdi

albumiin,

toiduks; õunapüree;

toiduvalk;

valgupiim;

peekon; konservoad;

verivorst,

verikäkid; söödav kondiõli; leemed, puljongid; puljongikontsentraadid; või; võikreem; kaaviar; charcuterie (sealihatooted, vorstitooted); juust; merekarbid,
v.a

elusad; kakaovõi; kookosvõi; kuivatatud kookospähkel; kookosrasv; kookosõli; kondenspiim; maisiõli; jõhvikakompott; jõevähid,

(piimatoode); kroketid; koorikloomad,

v.a

elusad; koor

v.a

elusad; kalgendatud piim; datlid; söödavad linnupesad; rasvased võileivakatted; rasvained toiduainetetööstusele;

kalafilee; kalajahu inimtoiduks; kalavahud; kalad,

v.a

elusad; kalakonservid;

konservitud

kala;

toiduained

kalast;

tuhksuhkurdatud

puuviljad; puuviljadest

valmistatud suupisted; puuviljalaastud, puuviljakrõpsud; puuviljatarretised; puuviljakoored; puuviljakonservid; puuviljad alkoholis; puuviljamöss, viljaliha;

puuviljasalatid; ulukid,

elusad; želatiin; äädikakurgid, kornišonid; ingverikeedis, ingveridžemm; sink; heeringas; hummus (kikerhernepasta); kalaliim

v.a

toiduks; kimchi (toidud hapendatud köögiviljast); kumõss;
maksapasteet; homaarid, merivähid,
põhikomponent piim;

kulinaarsed

v.a

elusad;

madala

toiduks; kulinaarne letsitiin; konservitud läätsed; kulinaarne linaseemneõli; maks;

searasv

rasvasisaldusega kartulikrõpsud;

piimaensüümid; piimakokteilid;

konservitud

margariin;

marmelaad

(keedis); lihatarrendid; piimajoogid,

seened, seenekonservid; rannakarbid,

v.a

töödeldud pähklid; oliiviõli toiduks; konservitud oliivid, oliivikonservid; konservitud sibulad, sibulakonservid; austrid,

palmiõli

toiduks;

maapähklivõi;

töödeldud

maapähklid,

konservitud

arahhised;

herned,

hernekonservid;

elusad;

v.a

alkoholivaba

munaliköör;

elusad; palmituumaõli toiduks;

toidupektiin;

tugevasti

vürtsitatud

köögiviljamarinaad (piccalilli); marineeritud aedvili, piklid; õietolm toiduainena; sealiha; kartulilaastud, kartulikrõpsud; kartulihelbed; friikartulid;
kodulinnud, v.a elusad; munapulber; krevetid, garneelid (v.a elusad); puljongivalmistusained, puljongiained; supikogud; küüslauguhoidis; töödeldud
kalamari;

töödeldud

soolakala;

(koorikloomad),

langustid,

seemned;

soolaliha;

v.a

elusad;

v.a

töödeldud

sardiinid;

päevalilleseemned; hapupiim; rosinad; rapsiõli toiduks; laap, juustujuuretis; rjaženka (hapendatud ahjupiim); lõhe;

hapukapsas;

siidiussinukud

vorstid;

vorstid

taignas;

inimtoiduks; hapukoor;

meripurad,

teomunad

v.a

(toiduaine);

elusad;

merevetikaekstraktid

toiduks;

supid; sojakonservid söögiks;

karbid

seesamiõli;

sojapiim (piimaasendaja);

elusad; ploomirasv toiduks; päevalilleõli toiduks; tahini (seesamiseemnepasta); röstitud punavetikas; tofu (sojakohupiim); tomatimahl

toiduvalmistamiseks;

tomatipüree;

konservitud

rupskid;

trühvlid,

trühvlikonservid;

tuunikala,

tuun;

köögiviljavahud; köögiviljasalatid; köögiviljasuppide valmissegud; piimavadak; vahukoor; munavalge; jogurt;

köögiviljamahlad

toiduvalmistamiseks;

munakollane.

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

jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää; nelkpipar; mandlimaiustused; mandlimass,
mandlipasta, mandlitainas; aniis; toiduaroomiained, toidulõhnaained; söögisooda küpsetamiseks (naatriumvesinikkarbonaat); odrajahu; oajahu; õlleäädikas;
jäätise sideained; väikesaiad; riivsaiad; kuklid; koogiglasuur; tordipulber; koogid, keeksid, tordid; karamellid, kompvekid, maiustus; kappar (maitseaine);
karamellkompvekid; sellerisool; teraviljabatoonid; teraviljast valmistatud suupisted; juustuburgerid (võileivad); näts, närimiskummi; sigur (kohvi aseaine);

teraviljakrõpsud; šokolaad; šokolaadijoogid; šokolaadi-piimajoogid; šokolaadivahud; chow-chow (ingveriga maitsestatud Hiina apelsinikoorekeedis)
(maitsekaste); chutney (terav vürtsikaste või marinaad) (maitseained); kaneel (maitseaine); nelk (vürts); kakaojoogid; kakao-piimajoogid; kohvijoogid;
kohvi-piimajoogid; kohvimaitseained; jõulupuumaiustused; küpsised; keedusool; maisihelbed; maisijahu; jahvatatud mais;
nisutangud); kreekerid,

õhukesed kuivikud;

kulinaarne

dessertvahud (maiustused); taigen; salatikastmed; toiduessentsid,

õlid; joogimaitseained,

v.a

eeterlikud

õlid; koogimaitseained,

v.a
v.a

kulinaarsed

magus

mais;

kuskuss

eeterlikud

(peened

muna- ja koorekaste;

eeterlikud essentsid ja õlid; jahutoidud; tainakergitusained; maitseained,

(kondiitritoode); puuvilja-coulis (kaste); marmelaadi-ja kummikompvekid;
toiduglükoos;

röstitud

viinakivi; purustatud oder; purustatud kaer; karri (maitseaine);

v.a

eeterlikud

õlid; pumatikompvekid, kergestisulavad kompvekid; külmutatud jogurt

konserveeritud aiamaitsetaimed

gluteenlisandid; toidugluteen; melass, kuldsiirup; tangud,

kruubid

(vürtsid); ingver (maitseaine); piparkoogid;

inimtarbeks; teravilja-piimakört (toiduaine); halvaa; glasuur

singile; valgurikkad teraviljabatoonid; maisitang; maisijahu; kroovitud oder; kroovitud kaer; koore- või piimajäätis; jahutusjää; looduslik jää või tehisjää;
jäätee; leotised,

v.a

meditsiinilised; ketšup (kaste); juuretis; linaseemned inimtoiduks; lagritsamaiustused; pastillid (maiustused); makaronid; makroonid,

mandliküpsised; linnaseküpsised; toidulinnaseekstrakt; linnased inimtoiduks; maltoos, linnasesuhkur;

lihapirukad;

olmelised

lihapehmendid;

münt

kondiitritoodetele;

valmistoidud; nuudlid; muskaatpähklid; kaeratoidud;
küpsetatud pasteedid (pâtés
väikesed

en

kaerahelbed;

toidumelass;
kaerajahu;

müsli;

sinepipulber;

marinaadid;
looduslikud

palmisuhkur; pannkoogid;

martsipan; majonees; lihakastmed;

magusained;

makarontooted,

kondiitrikoogid; pirukad; pitsad; popkorn, paismais; kartulijahu; koore-või piimajäätise pulbrid; pralineed;
mesilasema

põhinevad
tainas

croûte); maapähkli-, arahhisemaiustused; pipar; piparmündikommid; piprad (maitseained); pesto (kaste); kuivküpsised;

quiche' id (lahtised munapiimaga pirukad);
riisikoogid;

nuudlitel

pastad; pastakastmed;

ravioolid, pelmeenid; relish (töödeldud

toitepiim; kuivikud;

safran

(maitseaine);

vahukoorekõvendid; pudingid;

köögi- või puuviljadest maitsekaste);

riisist valmistatud

toiduainete konservimise sool; võileivad; maitsekastmed; vorsti sideained;

suupisted;
merevesi
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toiduvalmistamiseks;

(maitseained);

sorbetid

manna;

(mahlajäätised);

sojaoapasta

(maitseaine);

KAUBAMÄRGILEHT

sojajahu;

sojakaste;

(peamiselt köögiviljatäidisega praetud taignatooted); tähtaniis; toidutärklis; lagritsapulgad (maiustused); suši; kompvekid;
köögiviljatäidisega

maisitaskud);

maniokijahu;

nisujahu, nisupüül;

tordid;

teejoogid;

röstimata kohv; vanill

juustutäidisega); kurkum; hapendamata leib;

toidupaksendusained;

(maitseaine);

vanilliin

tomatikaste;

tortiljad

(vanilli aseaine);

kevadrullid

spagetid;

taco'd (liha-või

tabbouleh;

(Mehhiko
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pannileivad,

liha- või

taimsed kohvi aseained; niitnuudlid; vahvlid;

nisuidud inimtoiduks.

Klass 31:

värske
puu- ja köögivili; seemned istutamiseks; looduslikud taimed ja lilled; loomatoidud; linnased; merevetikad inim- või
sööda-algarovilla, sööda-algarobilla; mandlid (viljad); aaloe taimed; töötlemata suhkruroog; oder; värsked oad; värske peet; värsked marjad;

loomatoiduks;

joogid lemmikloomadele; linnusööt; kliid;
värsked

tsitrusviljad;

töötlemata

kliirokk loomasöödaks; töötlemata

teraviljaseemned;

värsked kastanid;

värske

sigurijuured;

värsked

kakaooad; kookospähklikoored; kookospähklid; koolapähklid; kopra, kookospähklituumad;

sigur; jõulupuud;
kurgid; seepialuu

linnutoiduks; koeraküpsised; kalja-, õlleraba; söödavad närimismaiustused loomadele; eluskala; söödakalajahu; kuivatatud lilled kaunistamiseks; värsked
ürdid; viljaterad, teravili; söödavili; värsked viinamarjad; hein; värsked sarapuupähklid; humalakäbid; humalad; kadakamarjad; värske porrulauk; värsked
sidrunid; värsked läätsed; värske salat; linaseemned (loomasööt); linaseemnejahu (loomasööt); elushomaarid, elusmerivähid; toored jaanikaunad; mais;

maisikoogid kariloomadele; pruulimis-ja destilleerimislinnased; pära, pressimisjäätmed;
nõgesed;

pähklid

(viljad);

kaer;

õlikoogid

värsked

(loomasööt);

värsked

maapähklikoogid loomadele; maapähklijahu loomadele;

oliivid;

värsked kabatšokid;

värsked

sibulad;

värsked

maapähklid, arahhised;

söödajahu; värsked seened;

apelsinid;

elusaustrid;

elusad

palmipuud;

jõekarbid;

palmipuulehed;

herned; piprataimed; lemmikloomatoit; taimed;

kuivatatud

taimed kaunistamiseks; töötlemata õietolm; värsked kartulid; töötlemata puukoor; teraviljatöötlusjäägid loomade tarbeks; viinapõletusjäätmed (loomasööt);
värske rabarber; söödariisijahu; töötlemata riis; juured toiduks; rukis; seesam; elusad koorikloomad; siidiussimunad; siidiussid; looduslikud murukamarad;
värske

värsked trühvlid;

spinat; suhkruroog;
Klass 32:

viinamarjataimed; nisu;

mineraal- ja gaseervesi ning

õlu;

nisuidud

muud

(loomasööt); looduslikest

alkoholivabad

lilledest

joogid; puuviljajoogid

pärjad, lillepärjad; söödapärm.
ja puuviljamahlad;

siirupid

teised

ja

joogivalmistusained; gaseeritud vesi, gaseervesi; alkoholivabad joogid aloe vera’st; alkoholivabad aperitiivid; õllevirre; alkoholivaba siider; alkoholivabad
kokteilid;

(jook);

humalaekstraktid

joogiessentsid;

isotoonilised

viinamarjamahl;

mineraalvesi

valmistatud

kali

joogid;

(jook); veinivirre;
oržaad

joogid;

gaseerveevalmistusained;

õlle

valmistamiseks;

mahlad;

alkoholivabad

(mandlimaitseline

alkoholivabad

joogid;

karastusjook);

joogivalmistuspreparaadid;

alkoholivabad

liitiumoksiidi

(alkoholivaba jook); limonaadid;

puuviljaekstraktid;

gaseerjoogitabletid;

liköörivalmistusained;

puuviljanektarid;

sisaldav

alkoholivabad

maapähklipiim

linnaseõlu;

linnasevirre; mandlipiim
alkoholivabad

puuviljamahlajoogid;

(alkoholivaba

mineraalveevalmistusained; sarsaparillijook

kääritamata

veinivirre,

ingveriõlu;

mineraalvesi;

jook);

meest

gaseerjoogipulbrid;

(alkoholivaba

jook); selters,

soodavesi; smuutid; soodavesi; šerbett (jook); joogisiirupid; limonaadisiirupid; lauaveed; tomatimahl (jook); köögiviljamahlad (joogid); veed (joogid);
vadakujoogid.
Klass 33:
arrak

aperitiivid;
saadud

sisaldavad

alkoholjoogid (v.a õlu); puuvilju

alkohoolsed

joogid; piiritusessentsid; piiritusekstraktid; aniisiliköör;

(alkoholjook); bitterid; brändi; siider; kokteilid; kürassao, pomerantsiliköör; digestiivid (liköörid ja piiritusjoogid);
alkohoolsed

joogid, aetised;

puuviljaekstraktid; džinn, kadakamarjaviin;

mõdu; kirsiviin;

piparmündiliköörid; pirnivein; piquette (viinamarjavein); valmissegatud alkoholjoogid,

liköörid;

v.a õllepõhised;

nira

sake

(liköör);

suhkruroo

(alkohoolne jook

riisiviin; rumm;

anisett

destilleerimise

teel

baasil);

(riisiviin); piiritusjoogid; viin;

viski; vein.
Klass 35:

reklaam;

ärijuhtimine;

ärikorraldus;

kontoriteenused;

töödeldud

toidualbumiin, albumiinpiim, alginaadid toiduainena,

mandlid,

järgmiste kaupade

töödeldud harilik aaloe

jaemüük

ja

sidusjaemüük:

ajvar

(piprakonserv),

toiduainena, anšoovis, õunapüree, peekon,

konservitud

oad, verivorst, söödav kondiõli, puljongid, puljongikontsentraadid, või, võikreem, kaaviar, charcuterie (sealihatooted, vorstitooted), juust, merekarbid (v.a
elusad), kakaovõi, kookosvõi, kuivatatud kookospähkel, kookosrasv, kookosõli, kompotid, kondenspiim, maisiõli, jõhvikakaste (puuviljakaste), jõevähid,
v.a

elusad, koor (piimatoode), kroketid, koorikloomad,

elusad, juustumass, datlid, söödavad linnupesad, toidurasvad, toiduõli,

v.a

võileivakatted, toidurasva tootmise rasvained, kalafilee, kalajahu toiduainena, kalavahud, kalad,
suhkurdatud

puuviljad,

külmutatud

puuviljamehu, puuviljasalatid,

v.a

puuvili, puuviljasuupisted, puuviljalaastud, puuviljatarretised, puuviljakoored, puuviljakonservid, puuviljad alkoholis,

hautatud

puuviljad, puuviljakonservid, ulukiliha, želatiin,

marineeritud

kurgid, ingverikeedis, sink, heeringas,

(kikerhernepasta), kalaliim toiduks, moosid, toidutarrendid, kefiir (piimajook), kimchi (kääritatud aedviljatoit), kumõss (piimajook),
letsitiin

toiduainena,

munad, rasvased

elusad, kalakonservid, kalast valmistatud toiduained,

läätsekonservid, linaseemneõli

toiduainena,

maks, maksapasteet, homaarid,

searasv

hummus

toiduainena,

elusad, väherasvased kartulilaastud, margariin,

v.a

marmelaad, liha, lihaekstraktid, lihatarretised, lihakonservid, piim, piimajoogid (peamiselt piimast), kulinaarias kasutatavad piimafermendid, piimatooted,
piimakokteilid,

konservitud

konservitud sibulad, austrid,

seened, rannakarbid,
v.a

v.a

alkoholivaba

elusad,

munaliköör,

töödeldud

pähklid,

oliiviõli

konservitud

toiduainena,

oliivid,

elusad, palmituumaõli toiduainena, palmiõli toiduainena, maapähklivõi, töödeldud maapähklid, konservitud herned, pektiin

toiduainena, picalilli (tugevasti vürtsitatud köögiviljamarinaad), piklid, töödeldud õietolm toiduainena, sealiha, kartulikrõpsud, kartulihelbed, friikartulid,
linnuliha, munapulber, krevetid,

v.a

elusad, puljongipreparaadid, supisegud, konservitud küüslauk, töödeldud kalamari, töödeldud seemned, töödeldud

päevalilleseemned, hapupiim, rosinad, rapsiõli toiduainena, laap, rjaženka (hapendatud ahjupiim), lõhe, soolakala, soolaliha, sardiinid; hapukapsas, vorstid,
vorstid

tainas, meripurad,

teomunad

toiduainena,

v.a

elusad,

supid,

merevetikaekstrakt

toiduainena, seesamiõli,

sojaoad, sojapiim (piima

aseaine),

langustid,

karbid
v.a

(koorikloomad),

elusad,

v.a

elusad,

siidiussinukud

ploomirasv toiduainena,

inimtoiduks, hapukoor,

päevalilleõli

tahini

toiduainena,

(seesamiseemnepasta), röstitud punavetikas, tofu, tomatimahl toiduvalmistamiseks, tomatipüree, rupskid, konservitud trühvlid, tuunikala, köögiviljamahlad
toiduvalmistamiseks, köögiviljavahud, köögiviljasalatid, köögiviljasuppide valmissegud, küpsetatud köögiviljad, kuivatatud köögiviljad, konservitud

köögiviljad,
toidu

saiad,

hoidistatud

aroomained,
koogikatted

teraviljatooted,

köögiviljad, piimavadak, vahukoor, munavalge, jogurt, munakollane, nelkpipar, mandlimaiustused, mandlipasta, aniisiseemned,

kohvi

leib

aseained, küpsetuspulber, söögisooda, odrajahu, oajahu, mesilasvaha, õlleäädikas, jäätise sideained,

(võõbad),

juustuburgerid,

tordipulbrid,

koogid,

maiustused,

närimiskummi, sigur (kohvi

kapparid,

karamellkompvekid,

aseaine), krõpsud

(teraviljatooted),

sellerisool,
šokolaad,

ja sai, kuklid, riivsai,

teraviljabatoonid,

šokolaadijoogid,

teraviljasuupisted,

šokolaadi-piimajoogid,

šokolaadivahud, chow-chow (vürtsid), chutney-kastmed (vürtsid), kaneel (vürts), nelk (vürts), kakao, kakaojoogid, kakao-piimajoogid, kohv, kohvijoogid,
kohvi-piimajoogid, piima-kohvijoogid, kohvimaitseained, vürtsid, maiustused, kondiitritooted, maiustused jõulupuukaunistustena, küpsised, keedusool,
maisihelbed,

maisijahu, jahvatatud

keedukreem,

magustoiduvahud

tainakergitusained,

mais,

röstitud

(kondiitritooted),

maitseained,

v.a

eeterlikud

pumatikompvekid, kergestisulavad kompvekid,

mais, kuskuss, kreekerid,
koogitainas,

õlid,

joogimaitseained,

külmutatud

kulinaarne

viinakivi, purustatud

salatikastmed, jäätised, toiduessentsid,
v.a

eeterlikud

piimapuder toiduainena,

halvaa,

oder, purustatud kaer,

eeterlikud

koogimaitseained,

essentsid

v.a

karri

ja õlid;

eeterlikud

õlid,

(vürts),

jahutoidud,
jahutooted,

jogurt (maiustus), puuvilja-coulis (kaste), puuviljatarretised (kondiitritooted), konservitud

(maitseained), ingver (vürts), piparkoogid, glükoos toiduainena, gluteenlisandid toiduainena,
toiduainena,

õlid,

v.a

singiglasuur,

suure

töödeldud

valgusisaldusega teraviljabatoonid;

gluteen toiduainena, kuldsiirup, tangud,
maisipuder, jämedast

ürdid

kruubid

maisijahust puder,

mesi,

odratang, kroovitud kaer, jäätis, jahutusjää, looduslik jää või tehisjää, jääteed, ravitoimeta taimetee, ketšup (kaste), juuretis, linaseemned toiduainena,
lagritsamaiustused (kondiitritooted), pastillid (kondiitritooted), makaronid, makroonid, linnaseküpsised, linnaseekstrakt toiduainena, linnased toiduainena,
maltoos, marinaadid, martsipan, majonees, jäme jahu, lihakastmed, lihapirukad, olmelised lihapehmendid, kondiitripiparmünt, toidumelass, müsli, sinep,

sinepipulber,

looduslikud

makarontooted,
kondiitrikoogid,

magusained, nuudli-valmistoidud, nuudlid, muskaatpähklid, kaeratoidud, kaerahelbed, kaerajahu, palmisuhkur, pannkoogid,

pastakastmed, tainas, maapähklimaiustused,
pitsad, paismais, kartulijahu

pipar, piparmündikompvekid,

toiduainena, jäätisepulbrid, pralineed,

piprad (maitseained), pesto (kaste), võiküpsised,

vahukoorekõvendid,

pudingid,

pirukad), ravioolid, vürtsikastmed, riis, riisisuupisted, riisikoogid, mesilasema toitepiim, kuivikud, safran (maitseaine),
vürtsikastmed, vorsti sideained,

merevesi

toiduainena,

maitseained, vetikad (maitseained),

quiche'id (lahtised
saago,

väikesed

munapiimaga

konservimissool, võileivad,

mahlajäätised, sojapasta (maitseaine), sojajahu,
sojakaste, spagetid, vürtsid, kevadrullid, tähtaniis, toidutärklis, lagritsapulgad (maiustused), suhkur, suši, kompvekid, tabbouleh, takod, tapiokk, tapiokijahu
toiduainena,

tordid, tee, teejoogid,

toidupaksendid, tomatikaste, tortiljad, toidukurkum,

manna,

kääritamata

leib,

röstimata

kohv,

vanill

(maitseaine),

vanilliin

(vanilli aseaine), taimekohv, niitnuudlid, äädikas, vahvlid, nisujahu, nisuidud toiduainena, pärm, vetikad toiduainena või söödana, algarovilla söödana,
mandlid (viljad), hariliku aaloe taimed, kariloomade nuumsööt, sööt, lõhnastatud liiv lemmikloomadele (allapanu), suhkruroo töötlemisjäägid (toorainena),

oder, värsked oad, peet, värsked marjad, värske puuvili, lemmikloomajoogid, linnusööt, kliid, kliirokk söödana, tõuloomad, lillesibulad, põõsad, töötlemata
teravili, värsked kastanid, sigurijuured, salatisigur, jõulupuud, tsitrusviljad, töötlemata kakaooad, kookospähklikoored, kookospähklid, koolapähklid, kopra,
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kurgid, seepialuu lindudele, koeraküpsised, õlleraba,

haudemunad, eluskala, kalajahu söödana, linajahu söödana;

kuivatatud

loomade

söödavad

närimismaiustused, viljastatud

dekoratiivlilled, looduslikud lilled, sööt, värske puuvili, värsked maitseürdid,

teravili, söödavili, värsked viinamarjad, tangud linnusöödana, hein, sarapuupähklid, humalakäbid, humalad, kadakamarjad, värske porrulauk, värsked
sidrunid, värsked läätsed, värske lehtsalat, söödalubi, linaseemned söödana, linaseemnejahu söödana, elusad homaarid, jaanikaunad, mais, maisikoogid
söödana, pruulimislinnased ja destilleerimislinnased, pressimisjäätmed, kõrvitsad, kariloomade nuumarokk, söödajahu,
värsked

paljundusvahendina,

seened,

elusad

rannakarbid, nõgesed, pähklid, kaer,

kariloomade

värsked

söödabriketid,

seeneniidistik

loomaaialoomad,

oliivid,

värsked sibulad

(köögiviljad),

apelsinid, elusad austrid, palmipuud, palmilehed, maapähklikoogid söödana, maapähklijahu (sööt), värsked maapähklid, värsked herned, piprataimed,
toaloomatoit,

taimed, kuivatatud dekoratiivtaimed, õietolm toorainena,

männikäbid, taimeseemned,

värske kartul,

eluslinnud,

teraviljatöötlusjäägid

söödana, rabarber, riisijahu söödana, töötlemata riis, juurviljad, roosipõõsad, töötlemata kork, rukis, elusad meripurad, idandatud seemned (botaanika),
seemikud,
(sööt),

seesam, elusad

karploomad,

looduslikest lilledest

alkoholivabad

värske

kokteilid, joogi essentsid,
isotoonilised

viinamarjamahl,

spinat,

elusad

pärjad, söödapärm, gaseervesi,
joogid,

humalaekstraktid

kali

langustid, suhkruroog,

hariliku

õlle

(karastusjook),

värsked trühvlid, värske

aaloega karastusjoogid,

alkoholivabad

alkoholivabad

valmistamiseks, puuviljamahlad,

limonaadid,

köögivili, viinamarjataimed, nisu,

aperitiivid, õlu, õllevirre,

liitiumoksiidiga mineraalvesi,

puuviljanektarid, ingveriõlu,

linnaseõlu,

linnasevirre,

mineraalvesi
oržaad

(jook), veinivirre, alkoholivabad joogid, alkoholivabad puuviljaekstraktid, alkoholivabad puuviljamahlajoogid,
(mandlimaitsega karastusjook),
gaseerjoogitabletid, maapähklipiim
(alkoholivaba
jook), kihinapulbrid,

nisuidud

alkoholivaba

siider,

kääritamata

mandlipiim

(jook),

alkoholivabad

meejoogid,
gaseerveevalmistusained,
šerbetid

joogivalmistusained, liköörivalmistusained, mineraalveevalmistusained, sarsaparill (alkoholivaba jook), selters, smuutid, soodavesi,

(joogid),

joogisiirupid, limonaadisiirupid, lauaveed, tomatimahl (jook), aedviljamahlad (joogid), veed (joogid), vadakujoogid; alkoholjoogid (v.a õlu), puuviljaga
alkoholjoogid, piiritusessentsid, piiritusekstraktid, aniisiliköör, anisett (liköör), aperitiivid, arrak, bitterid, brändi, siider, kokteilid, kürassao, digestiivid

(liköörid ja piiritusjoogid), destillaadid,

alkohoolsed

puuviljaekstraktid, džinn, mõdu, kirsiviin, liköörid,

piparmündiliköörid, pirnivein, viinamarjavein, valmissegatud alkoholjoogid,
jaekaupluse

ja/või supermarketi

haldamine;

järgmiste kaupade

v.a

õllepõhised, riisiviin,

jaemüügiteenused:

värsked

rumm,

nira

(alkohoolne jook

suhkruroo

baasil),

sake, kanged alkoholjoogid, viin, viski, vein;

ja valmistoidud, kosmeetikavahendid,

puhastustarbed,

ilutarvikud, isikliku hügieeni tarbed, lemmikloomatooted, toaloomatoit, pabertaskurätid, tualettpaber, salvrätikud; ostjate püsikliendi-preemiaprogrammid;

informatsiooni-, nõustamis- ja konsultatsiooniteenused
Klass 43:

toitlustusteenused; tähtajaline

toiduvalmistusseadmete

rent; joogiveeautomaatide

seoses

eelnevaga.

majutus; kohvikud;
rent;

selvekohvikud, kafeteeriad; kantiinid,

asutuste

sööklad;

restoranid; iseteenindusrestoranid; kiirtoidukohvikud, püstijalabaarid;

toitlustusteenindus;

elamispinna

tähtajaline

ettetellimine, reserveerimine; einebaari, kohvibaari ja kohviku teenused, kaasamüügirestoranide teenused; kaasavõetavate toitude ja jookide valmistamine;
toiduvalmistamise, toidu ettevalmistamise, veinide ning veini ja toidu sobitamise, koostisosade ja retseptide sidusteabe pakkumine; restoranide ja kohalike
toitude

ja jookide

sidusteabe

(210)

Taotl

nr

M201800181

(220)

Taotl

kuup

25.02.2018

pakkumine.

(540)

NEO
(731) Taotleja:

OÜ

Barossa

Libatse keskus 9-10, 87202 Libatse küla,

(511)11-2018

Põhja-Pärnumaa vald,

Pärnu maakond, EE

12:restoranvagunid.

Klass

Klass 42: restoranide kavandamine (projekteerimine); restoranide kujundamine.
Klass

43: baari- ja restoraniteenused;

restoranide infoteenused; restoranide
restoranide, sealhulgas

jookide pakkumine

ja

litsentseeritud baaride

restoranides

hotellide

restoraniteenused;

toitlustuse reserveerimine

ja baarides;

teenused; restoranikohtade

toidu

külalistele toidu

ja broneerimine;

ja jookide pakkumine

reserveerimine
külalistele

ja jookide

serveerimine

restoranialane

restoranides;

info;

restoranide reserveerimisteenused; restoranikohtade reserveerimine;

agentuuri vahendusel;

restoranides;

toidu

teisaldatava

ja jookide

restorani

teenused; toidu ja

serveerimine restoranides

ja baarides;

valmistoitu kaasa müüvad restoranid; toitu kaasa müüvad restoranid.

(210)

Taotl nr

M201800258

(220)

Taotl

14.03.2018

kuup

(540)

THE ORDINARY
Deciem

(731) Taotleja:

Beauty Group

Inc.

517 Richmond St. E, M5A 1R4 Toronto,

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Ontario,

CA

Urmas Kauler

Klass 3: kosmeetilised kehahooldustooted;

naha-ja kehahooldusvahendid,

nimelt näonahka niisutavad

puhastusvahendid, kehaseep, koorimisvah endid,
kaelahooldustooted

lokaalseks

niisutavad kreemid,

kasutamiseks,

niisutavad

nimelt

kreemid, nahakreemid, nahapehmenduskreemid ja

kaelaemulsioonid,

-kreemid, -geelid,

nahapehmenduskreemid ja

kortse

eemaldavad

kortse eemaldavad

kosmeetilised

nahahooldus vahendid;

puhastusvahendid, koorimisvahendid,

geelid, õlid, kosmeetilised puhastusvahendid, koorimisvahendid,

nahahooldusvahendid; ravitoimeta tselluliidivastased

kreemid,

geelid, õlid,

kosmeetilised

puhastusvahendid,

niisutavad

emulsioonid, kreemid,

geelid, õlid,

kosmeetilised

puhastusvahendid,

niisutavad

juuksehooldustooted,

kehakreemid,
kosmeetilised

nahakreemid, nahapehmenduskreemid ja kortse eemaldavad nahahooldusvahendid; ravitoimeta venitusarmihooldusvahendid, nimelt

venitusarmide hooldamise emulsioonid, kreemid,

emulsioonid,

-õlid,

niisutavad

geelid, õlid,

kreemid,

vananemisvastased näohooldusvahendid; keha vananemisvastased tooted, nimelt keha vananemisvastased kreemid, emulsioonid,

nimelt

juukselakid, juuksehooldusemulsioonid,

kreemid,

nahakreemid;

kreemid, nahapalsamid

juuksehoolduskreemid

niisutavad

kreemid,

nahakreemid,

nimelt

tselluliidi

vähendamise

hooldusvahendid,

nahapleegitid ja/või -ergastustooted,
naha

ja juuksegeelid;

pleegitamiseks ja

naha

kosmeetikavahendid;

nimelt

ergastamiseks;
puhastusained,

pleegitusained ja muud pesuained, nimelt pesuvalgendid, seebipulber ja pesuvaha, pesuparafiin; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid;

14

seebid,

EESTI

nimelt

vanniseebid

higistusvastane seep, kehaseebid,

ja käteseebid;

eeterlikud

KAUBAMÄRGILEHT
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õlid, juukseveed; hambapastad, näo- ja kehakreemid, dušigeelid,

šampoonid, niisutavad kehakreemid, Kölni vesi; lõhnavesi; parfüümid, lõhnaõlid; deodorandid isiklikuks kasutamiseks.
Klass 35:

isikliku

kosmeetikavahendite,
isikliku

kosmeetikavahendite,

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

hügieeni

hügieeni toodete, naha-, näo-ja

toodete,

näo- ja

naha-,

kehahooldustoodete

ja

ilutoodete

kehahooldustoodete

jaemüügiteenused

ja

ilutoodete

jaemüügiteenused;

veebis.

M201800259
14.03.2018

(540)

THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY
(731)

Taotleja: Deciem Beauty Group

Inc.

517 Richmond St. E, M5A 1R4 Toronto, Ontario, CA
Urmas Kauler

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Klass 3: kosmeetilised kehahooldustooted;

naha-ja

kehahooldusvahendid, nimelt näonahka niisutavad kreemid, niisutavad kehakreemid,

vananemisvastased näohooldusvahendid; keha vananemisvastased tooted, nimelt keha vananemisvastased kreemid, emulsioonid, geelid, õlid, kosmeetilised

puhastusvahendid, kehaseep, koorimisvah endid,
kaelahooldustooted
niisutavad
nimelt

lokaalseks

niisutavad kreemid,

kreemid, nahakreemid, nahapehmenduskreemid ja

venitusarmide

nahakreemid,

nahakreemid, nahapehmenduskreemid ja kortse eemaldavad nahahooldus vahendid;

-kreemid, -geelid, -õlid,

kasutamiseks, nimelt kaelaemulsioonid,

hooldamise

emulsioonid,

kreemid,

kosmeetilised

kortse eemaldavad nahahooldusvahendid

geelid,

õlid,

kosmeetilised

nahapehmenduskreemid ja kortse eemaldavad nahahooldusvahendid;

kaelale;

puhastusvahendid,

ravitoimeta

puhastusvahendid, koorimisvahendid,

ravitoimeta

venitusarmihooldusvahendid,

koorimisvahendid,

tselluliidivastased

niisutavad

kreemid,

nimelt

tselluliidi

hooldusvahendid,

vähendamise emulsioonid, kreemid, geelid, õlid, kosmeetilised puhastusvahendid, niisutavad kreemid, nahakreemid; nahapleegitid ja/või
nimelt emulsioonid, kreemid,
nimelt

juuksehooldustooted,
pleegitusained ja

muud

geelid, õlid,

kosmeetilised

puhastusvahendid,

juukselakid, juuksehooldusemulsioonid,

pesuained,

nimelt

niisutavad kreemid,

juuksehoolduskreemid

nahapalsamid

naha

-ergastustooted,

pleegitamiseks ja naha ergastamiseks;

ja juuksegeelid;

kosmeetikavahendid;

puhastusained,

pesuvalgendid, seebipulber ja pesuvaha, pesuparafiin; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid;

seebid, nimelt higistusvastane seep, kehaseebid, vanniseebid ja käteseebid; eeterlikud õlid, juukseveed; hambapastad, näo- ja kehakreemid, dušigeelid,

šampoonid,

niisutavad kehakreemid, Kölni vesi; lõhnavesi;

Klass 35:

isikliku

kosmeetikavahendite,

parfüümid, lõhnaõlid;

hügieeni

toodete,

deodorandid isiklikuks kasutamiseks.

naha-,

näo- ja

kehahooldustoodete

ja

ilutoodete

jaemüügiteenused;

kosmeetikavahendite, isikliku hügieeni toodete, naha-, näo-ja kehahooldustoodete ja ilutoodete jaemüügiteenused veebis.

(210)

Taotl nr

M201800388

(220)

Taotl

09.04.2018

kuup

(540)

VÕTTE ABI
(731) Taotleja: Osaühing
Kopli,

(511)11-2018

76603 Tuula

RW-ESTILO

küla,

Saue

vald, Harju maakond,

EE

Klass 9:filmitootmisseadmed; kuvarid, televisiooni vastuvõtuseadmed ja

Klass

41: haridusliku koolituse

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

filmi-ning

jaoks ruumide pakkumine; filmiõpingud.

M201800404
13.04.2018

(540)

(731) Taotleja: Transpordipark OÜ
Nõmme linnaosa, Liivametsa

(511)11-2018

Klass

tn

7, 11216 Tallinn, Harju maakond,

12:transpordivahendid; maismaa-ja

Klass 39: reiside korraldamine.

veesõidukid.

EE

videoseadmed; videokaamerad, filmikaamerad.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

(220)

Taotl

1/2019

15

nr

M201800482

kuup

09.05.2018

(540)

(731) Taotleja:

Eesti Reformierakond

Kesklinna

(511)11-2018

linnaosa, Tõnismägi 9,

10119

Tallinn, Harju maakond,

EE

Klass 16:trükised; raamatud; brošüürid; laulikud; kalendrid; ajalehed; ajakirjad; infolehed; lendlehed (flaierid); prospektid; paberist või

papist plakatid; albumid; postkaardid; postmargid; atlased, kaardistikud; kaaned, ümbrised (kantseleitarbed); ümbrikud; õnnitluskaardid; kirjatarvete

komplektid; paberist või papist teadetetahvlid, kuulutustahvlid; paberist või papist sildid; paberist või papist etiketid; paberist või papist karbid;
pakkepaber; paberist või papist pudeliümbrised; paberist või papist pudelipakendid; sööginõude paberist alusmatid, söögialused; jooginõude paberalused;
õllekannualused;
kasutamiseks;

paberlaudlinad;

kleebised

paberist

lauasalvrätid;

paberist

pikad

kitsad

(kantseleitarbed); paberist lipud, plagud; pastapliiatsid;

linikud;

isekleepuvad

ribad,

teibid

kantseleis

või

majapidamises

kantseleitarbed.

Klass 25: rõivad; jalatsid; peakatted.
Klass

35: reklaam; ärijuhtimine;

Klass 41:

meelelahutus;

ajakirjade kirjastamine,

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

kontoriteenused.

õppe- ja koolitusjuhendite avaldamine; väljaõppe- ja koolitusteenused;

elektrooniline

kirjastamine;

raamatute

ja

avaldamine.

M201800516
18.05.2018

(540)

(731) Taotleja:

EA GROUP

Miiduranna

küla,

(740) Esindaja: Villu

(511)11-2018

Klass

OÜ

Ranna tee

13a,

74015 Viimsi

vald, Harju maakond,

EE

Pavelts

16: paber ja
nendest valmistatud pakke-ja ümbrismaterjalid; trükised; fotod; kirjatarbed; majapidamis-ja kantseleiliimid;
papp ning

kunstnikutarbed; pintslid; kantseleitarbed (v.a mööbel); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; ajakirjad; pisitrükised, brošüürid; plakatid,
müürilehed; kalendrid; reklaamlehed; märkmikud; postkaardid; ümbrikud; järjehoidjad; papist müügistendid; papist kaubaalused,
turustamiseks; paberist

või

papist reklaammaterjalid; paberist

või

papist taimeümbrised; papist ja paberist ümbrismaterjalid,

sh

sh

reklaamkaupade

papist ja paberist lillepotid

ja lillepotiümbrised; pakkimispapp; paberist või papist kastid; paberist või papist pakkekarbid, sh lilledele; papist kinkekarbid, sh lilledele; paberist või

papist kokkupandavad karbid; paberist või papist lamekarbid; paberist või papist valmiskujul karbid; paberist või papist ladustamiskarbid; papptooted ja
-materjalid pakkimiseks; pappmaterjalid pakkimiseks; papist pakendid; papptorud, kartongtorud.
Klass 31: töötlemata

põllumajandus-, vesiviljelus-, aia- ja

värsked ürdid; looduslikud taimed ja lilled; istutussibulad,

metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned;

-seemikud ja -seemned; elusloomad;

loomatoidud ja

Klass 35: reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused;

-joogid;

värsked

puu- ja köögiviljad,

linnased.

müügitoetusteenused; jae- ja hulgimüügiteenused

(kolmandatele isikutele); jae-ja hulgimüügiteenused interneti vahendusel; jae-ja/või hulgimüügiga tegelevate ettevõtete ärialane juhtimine; hanketeenused
raames osutatavad ärialased haldus- ja nõustamisteenused;
ja juhtimise organisatoorne ja ärimajanduslik nõustamine;

teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandusettevõtete arendamise ja käitamise

äritegevuse juhtimise ja
kaubandusettevõtetele
reklaamialased

korraldamise

osutatavad

konsultatsioonid;

konsultatsioonid;

kontoriteenused

reklaami või

ja

kaubandusettevõtete

ärijuhtimine;

avamise

kaubandusteave;

äriinfo;

müügi modelleerimine; reklaamikampaaniate

messide

korraldamine

korraldamine

ja läbiviimine;

äri

läbiviimine; trüki- ja telereklaam; turundus; turundusalased konsultatsioonid; kaupade

demonstreerimine;

reklaamipindade üürimine; välisreklaam; reklaam nutiseadmete, sh telefonide vahendusel;

reklaami- ja turundusteenused
info-ja konsultatsiooniteenused.

reklaam erinevates meediakanalites, sh sotsiaalmeedias:

kõigi

eelnimetatud teenustega seotud

või

reklaami

eesmärgil;

tooteesitluste korraldamine

müügikampaaniad,

-reklaam

ja

teenusena;

(mobiili)äppide vahendusel;

Klass 39: transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; igat liiki kaupade/toodete, sh toidu, lillede, lilletoodete ja

16

EESTI

kinkide

transportimine, ladustamine,
teabeteenused

pakutavad

pakkimine

toidu- ning

seoses

ning kättetoimetamine;

joogitoodete,

lillede,

sh

teabeteenused,

taimede,

lilleseadete

KAUBAMÄRGILEHT

side

interneti, veebi, postimüügi,
kinkide

ja

transportimise,

1/2019

ja ajakirjanduse

ladustamise, pakkimise

kaudu

ning

kättetoimetamisega; kinkide pakkimine; kulleriteenused, sh lillekulleriteenused; lillede kohaletoimetamine; kõigi eelnimetatud teenustega seotud info- ja
konsultatsiooniteenused.

(210)

Taotl

nr

M201800525

(220)

Taotl

kuup

21.05.2018

(540)

HIIU KOKK
(731) Taotleja:

Ardani OÜ

Haabersti linnaosa, Latika tn 6,

(511)11-2018

Klass 29:

13516 Tallinn,

hapukapsas; hapukoor, hapupiim;

Harju maakond,

hummus

EE
konservitud

(kikerhernepasta); juust; kalakonservid,

kala; kondenspiim; koor

(piimatoode); köögiviljakonservid, konservitud köögiviljad, hernekonservid, konservitud herned; köögiviljamahlad toiduvalmistamiseks; köögiviljasalatid;

köögiviljasuppide valmissegud; lihakonservid,

konservitud liha;

margariin;

marineeritud aedvili,

soolakala; soolaliha; supid, supikogud; toidurasvad;
sea-,

töödeldud

marmelaad

piklid; marjahoidised, moosid, keedised,
rasvased

(keedis), kompotid, džemmid; puljongid, rammuleemed, puljongikontsentraadid, puljongi valmi stusained, puljongiained;

võileivakatted; sink;

kalamari; vorstid; või, võikreem; keedetud, praetud, küpsetatud köögiviljadest valmistoidud;

looma-, lamba-ja linnulihaga valmistoidud kartulist, köögiviljadest.

(210)

Taotl nr

M201800554

(220)

Taotl

29.05.2018

kuup

(540)

Pernova
(731) Taotleja:
Pärnu

(511) 11-2018

Kooli tn

Klass 41:

avatud

teenused;

Pernova Hariduskeskus

linn,

6b,

80019 Pärnu

ajaviite- ja

Pärnu

maakond,

EE

akadeemiad (haridus);

koolitusteenused;

rakendavate kursuste

õppemeetodeid

linn,

akadeemiliste

korraldamine; bioloogiliste teemadega

seotud konsulteerimisteenused;

teemadega

seotud haridusteenuste

pakkumine;

alghariduse

eksamiteks ettevalmistav

õpe; haridus- ja juhendmaterjalide koostamine ja laenutamine; haridus- ja õpetusteenused; haridusalane juhendamine; haridusalased hindamisteenused;
haridusalased

esitlused;

haridusalased

konsultatsiooniteenused;

haridusalased

nõustamisteenused; haridusalased

haridusalaste

seminarid;

kohtumiste

korraldamine; haridusalaste konverentside korraldamine ja läbiviimine; haridusalaste materjalide levitamine; haridusalaste messide organiseerimine;
haridusalaste
aruannete

seminaride

korraldamine;
hariduse

ettevalmistamine;

haridusasutuste
otstarbel

haridusauhindade

teenused;

ruumide

hariduse

pakkumine;

andmine; hariduse

kursuste

korraldamine

ja läbiviimine;

hariduslike

loengute

hariduslike

korraldamine;

info

professionaalsed

haridusfestivalide korraldamine; haridusinfo pakkumine; hariduskursuste ja eksamite ettevalmistamine; hariduslike
hariduslike

seotud

ja koolitusega

haridusealased

pakkumine;

mängude

pakkumine

kursuste ja eksamite väljatöötamine;
hariduslike

organiseerimine;

näituste

korraldamine; hariduslike seminaride korraldamine ja läbiviimine; haridusloengute kavandamine; haridusnäituste organiseerimine; haridusteave,
haridusteemaliste

kohtumiste

korraldamine

treeningu (kehalise vormisoleku)

alased

seotud

ja läbiviimine; haridusteenused; infotehnoloogia kasutamisega

koolitusteenused;

kehalise

tervise

alane

koolitus, õpetus;

ning

nõustamisteenused;

koolitusteenused;

keskkonnakaitsealased

kehalise

koolitusteenused;

-info;

liikumise,
keskkonna

hoidmise alased haridusteenused; koolide pikapäevakeskustes lastele harivate meelelahutusteenuste pakkumine; koolide poolt pakutavad haridusteenused;
kooliealiste
hariduse

laste akadeemiline

pakkumine;

juhendamine;

kursuste

läbiviimine; kursuste,

võimete

arendamise alased

(haridus või meelelahutus);

seminaride

töötubade
laste

haridus; koolieelne õpetus; koolikursused järeleaitamisena; koolitus ja õpetamine; koolituse ja
pakkumine; koolituskursused; koolitusseminaride korraldamine ja läbiviimine; koolitusteenused;
juhendamine;

looduse säästmise

õpetus-,

õpikodade

korraldamine

mõtlemisvõime

mängurühmade kaudu;

ning keskkonnaga

haridusteenused;

õppevahendite

laste

õpetuse,

hariduslikel eesmärkidel;

laenutus;

seminaride

seotud

koolituse

lastele

pakutavad

väljaõpe ja koolitus;
korraldamine

ja läbiviimine;

seotud

haridusteenused;

laste intellektuaalsete

õpetajatele pakutavad haridusteenused;

pakkumine puuetega

õpikodade

korraldamine

arendamisega
laste

õpetajatele pakutavad koolitusteenused;

lastele haridusteenuste pakkumine

õpetamis-juhendamisteenused;
õppetegevuse korraldamine;

ja

haridusteenused;

koolitus; loengute korraldamine;
mootorihoolduse alal;

koolieelne

koolituse korraldamine; koolituse

haridusteenused;

looduskaitsealased

inimestele;

haridusteenused;

õpetamine;

õpikodade juhatamine (koolitus)

ja läbiviimine; õpitubade
sõidukite

lasteaiateenused

lemmikloomade hoolduse

hooldamise

korraldamine

õpetamine;

ja läbiviimine;

sõidukite

juhtimise

õpetamisteenused; spordialased juhendamisteenused; spordialaste õppekursuste pakkumine; spordiga seotud haridus-ja koolitusteenused; spordiga seotud

koolitus- ja väljaõppeteenused;
haridusseminaride korraldamine;

spordiõpetus,

spordialane

treenimine

ja juhendamine;

sporditegevuse

juhendamise

huvitegevuse pakkumine lastele; huvitegevuse pakkumine täiskasvanutele; huvitegevuse õppematerjalide loomine;
huvihariduse

teenused;

haridusnõustamine;

haridusteenused, mis puudutavad laste intellektuaalsete võimete arendamist; infotehnoloogiaga seotud haridusteenused;

õppekavade väljatöötamine;

loodusretkede korraldamine

huvihariduse

pakkumine õppekavaga;

ja läbiviimine; tehnoloogiaõpe lastele; tehnoloogiaõpe täiskasvanutele; elamusõpe

lastele; elamusõpe täiskasvanutele; jalutuskäigud giidiga, jalutuskäigud juhendajaga;

loengud astronoomiast; astronoomia teemaõhtud;

esitlused; keskkonnafilmide esitlused; astronoomiafilmide esitlused; planetaariumi esitlused; planetaariumi kontserdid.

loodusfilmide

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

(220)

Taotl

1/2019

17

nr

M201800601

kuup

07.06.2018

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu:

sinine, must, valge.

Taotleja:

PRIIT VERLIN

Ääsi

50109 Tartu

tn

9,

linn,

Tartu

linn,

Tartu

maakond,

EE

Mati Lilliallik
Kesklinna

(511)11-2018

linnaosa,

Luise tn

4-57,

10142

Tallinn, Harju maakond,

EE

Klass 18:päikese- ja vihmavarjud.

Klass

25: peakatted,

rõivad, jalatsid.

Klass 28: sporditarbed ja -riistad, ujumistarbed.

(210)

Taotl

nr

M201800603

(220)

Taotl

kuup

07.06.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(731) Taotleja:

CITADELE

Republikas
(740) Esindaja:

(511)11-2018

valge.

BANKA,

AS

laukums 2A, LV 1010

Riga,

LV

Elle Mellik

Klass 36: kindlustus; finantstehingud ja rahalised tehingud, kõik eelnimetatu ei ole seotud

individuaalsete

konsultatsioonidega investeeringutest

finantsinstrumentidesse

(210)

Taotl nr

M201800604

(220)

Taotl

07.06.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

valge.

portfelli-, fondi-ja

ja soovitustega kapitaliturgude, ühinemis-ja

varahaldamise teenusega,

ülevõtmisalaste

teenuste

kohta.

18

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(731) Taotleja:

CITADELE

(511)11-2018

AS

laukums 2A, LV-1010

Republikas
(740) Esindaja:

BANKA,

1/2019

LV

Riga,

Elle Mellik

Klass 36: kindlustus; finantstehingud ja rahalised tehingud, kõik eelnimetatu ei ole seotud portfelli-, fondi- ja varahaldamise teenusega,

individuaalsete konsultatsioonidega investeeringutest finantsinstrumentidesse ja soovitustega kapitaliturgude, ühinemis-ja ülevõtmisalaste teenuste kohta.

(210)

Taotl nr

M201800612

(220)

Taotl

08.06.2018

kuup

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu:

Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2018

sinakashall.

Technologies OÜ

linnaosa,

Klass 9:

arvutiprogrammid;

helesinine,

LEXIT

Jõe tn

allalaaditavad

4a,

10151

salvestatud või allalaaditavad

Klass 35: kaupade

ostjatele ning müüjatele;

jaemüügi

sõlmimine kolmandate

koostamine

kaubanduslikel

või

reklaam

(allalaaditav

salvestatud

tarkvara);

arvutitarkvara;

salvestatud

teenuste

meediakanalites; arvutivõrgureklaam; veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade ja

otsingumootorite optimeerimine müügiedendusena; klikipõhine reklaamimine;

poolte jaoks; müügikampaaniad,

reklaami

EE

arvutiprogrammid

arvutitarkvaraplatvormid.

ostutellimuste töötlemine;

äritehingute

Tallinn, Harju maakond,

arvutitarkvararakendused;

eesmärkidel;

veebi

-reklaam

indekseerimine

läbirääkimised

ja

teenusena; reklaam; reklaami või müügi modelleerimine; teaberegistrite
äri

või

reklaami

veebilehe

eesmärgil;

liikluse

optimeerimine;

äriinfo

pakkumine veebilehekülgedel; jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele); hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 36: veebilehe kaudu finantsinfo pakkumine.
KlaSS 42:

arvutiprogrammide koostamine;

arvutitarkvarakonsultatsioonid;
otsimootorite

loomine;

tarkvaraarendus

arvutitarkvara

hooldamine;

arvutitarkvara

arvutitehnoloogia- ja programmeerimisteabe pakkumine

pilveteenused

(SaaS);

platvorm

teenusena

(PaaS);

tarkvarakirjastamise raames; veebisaidipõhiste teaberegistrite

pilvandmetöötlus;

loomine

installeerimine;

veebilehe

kaudu;
tarkvara

ja kujundamine

arvutitarkvara

üürimine,

laenutus;

infotehnoloogiakonsultatsioonid; interneti
projekteerimine; tarkvara uuendamine;

teenusena

(infotehnoloogiateenused);

veebisaitide

loomise ja haldamise teenus; veebisaitide majutamine, hostimine; veebisaitide projekteerimise konsultatsioonid.

(210)

Taotl nr

M201800616

(220)

Taotl

11.06.2018

kuup

(540)

MAARDU PANORAAM
(731) Taotleja:

Maardu Linnavalitsus

Kallasmaa tn

(511)11-2018

1,

74111 Maardu

Klass 16: paber ja

papp

linn, Harju maakond,

EE

(kartong); raamatuköitematerjal; kirjatarbed ja kantseleitarbed,

joonestus-, joonistus- ja kunstitarbed; värvipintslid; õppematerjalid ja näitvahendid; plastist pakkelehed,
ajakirjad, brošüürid, kataloogid, lendlehed.
Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused.
Klass

41: haridus;

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

väljaõpe; meelelahutus;

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane, roheline.

spordi- ja kultuuri tegevus.

M201800627

14.06.2018

v.a

mööbel; majapidamis-või kantseleiliimid;

-kiled

ja -kotid; trükitüübid, klišeed; ajalehed,

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

19

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

(731) Taotleja:

Kesklinna linnaosa,

(740) Esindaja: Villu

(511)11-2018

1/2019

Toompuiestee 16,

10137 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Pavelts

Klass 16: paber ja

papp;

trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis-ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; kirjutusmasinad ja

kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid);

salvrätikud, klaasialused; pakkepaber;

papist ja/või paberist peokaunistused, vanikud, lehvid, kaardid, laudlinad,

trükitüübid; klišeed; brošüürid, pisitrükised; reklaamtrükised; graafikatrükised; kaardid; kalendrid; kataloogid;

kirjutusmaterjalid; perioodilised väljaanded; plakatid; postkaardid; prospektid; käsiraamatud; žurnaalid; raamatud; ajalehed; ajakirjad; ajalehtede ja
ajakirjade lisa- ning eriväljaanded; papist ja/või paberist meediakandjad.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

Klass 35:
arvamusküsitlused;

reklaam;

äritegevuse

pressiülevaateteenused,

reklaampindade

juhtimine;

statistiline

majandusprognoosid;

äritegevuse

administreerimine;

arvutivõrgureklaam,

teave;

kontoriteenused;

reklaammaterjalide

turu-uuringud;

rahvastikuküsitlused,

müürilehtede

levitamine;

ülespanemine;

üürimine, reklaamtekstide ettevalmistamine ja publitseerimine; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine;

kommunikatsioonistrateegia konsultatsioonid; välisreklaam; reklaam nutiseadmete, sh telefonide vahendusel; reklaami- ja
mobiiliäppide vahendusel; reklaam erinevates meediakanalites, sh sotsiaalmeedias; andmetöötlus arvutite abil; raamatupidamisteenused;

suhtekorraldusliku
turundusteenused

messide korraldamine

äri või reklaami

eesmärgil; äri-ja

loetletud teenuste alased konsultatsiooni-,

reklaamialaste konkursside

korraldamine; organisatsioonide ja

ühenduste ärialane

Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; kultuuritegevus; kongresside, konverentside, seminaride ning teiste
esinemiste

läbiviimine;

korraldamine

kultuurialane

meelelahutus- ja

(impressaarioteenused);

nõustamine;

ühiskondlike

ja poliitiliste

meelelahutus- ja haridusteave; poliitiliste

organisatsioonide ning

tekstide

sarnaste ürituste korraldamine

rühmituste

kirjastamine, avaldamine;

tegevuse

kirjastustegevus;

kirjastamine ja avaldamine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,
elektrooniline kompaktkirjastamine;

juhtimine; kõigi

nõustamis- jainformatsiooniteenused.

v.a

ja

haridus-,
tekstide

allalaaditavad;

haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; haridus-, kasvatus- ja

instrueerimisteenused; klubiteenused (meelelahutus või haridus); raamatukoguteenused; kõigi loetletud

teenuste

alased

konsultatsiooni-, nõustamis- ja

informatsiooniteenused.

(210)

Taotl

nr

M201800628

(220)

Taotl

kuup

14.06.2018

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: sinine,

Taotleja:

valge.

ISAMAA Erakond

Kesklinna linnaosa, Paldiski
(740) Esindaja: Villu Pavelts

(511)11-2018

mnt

13,

10137

Tallinn, Harju maakond,

Klass 16: paber ja papp; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;

kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid);

EE

majapidamis-ja

kantseleiliimid; kunstnikutarbed; kirjutusmasinad ja

papist ja/või paberist peokaunistused, vanikud, lehvid, kaardid, laudlinad,

salvrätikud, klaasialused; pakkepaber; trükitüübid; klišeed; brošüürid, pisitrükised; reklaamtrükised; graafikatrükised; kaardid; kalendrid; kataloogid;
plakatid; postkaardid; prospektid; käsiraamatud;

kirjutusmaterjalid; perioodilised väljaanded;

žurnaalid;

raamatud;

ajalehed;

ajakirjad; ajalehtede ja

ajakirjade lisa- ning eriväljaanded; papist ja/või paberist meediakandjad.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

Klass 35:
arvamusküsitlused;

reklaam;

pressiülevaateteenused,
suhtekorraldusliku
turundusteenused

äritegevuse

majandusprognoosid;
reklaampindade

juhtimine;

statistiline

äritegevuse

kommunikatsioonistrateegia konsultatsioonid;
äri või reklaami

kontoriteenused;

reklaammaterjalide

turu-uuringud;

rahvastikuküsitlused,

müürilehtede

levitamine;

ülespanemine;

üürimine, reklaamtekstide ettevalmistamine ja publitseerimine; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine;

mobiiliäppide vahendusel;

messide korraldamine

administreerimine;

arvutivõrgureklaam,

teave;

reklaam erinevates

eesmärgil; äri-ja

välisreklaam;

meediakanalites,

sh

reklaamialaste konkursside

reklaam

nutiseadmete,

sotsiaalmeedias;

sh

telefonide

andmetöötlus arvutite

korraldamine; organisatsioonide ja

vahendusel;

reklaami- ja

abil; raamatupidamisteenused;

ühenduste ärialane

juhtimine; kõigi

loetletud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; kultuuritegevus; kongresside, konverentside, seminaride ning teiste
läbiviimine;

esinemiste

korraldamine

meelelahutus- ja kultuurialane

(impressaarioteenused);

nõustamine;

ühiskondlike

ja

poliitiliste

organisatsioonide

ning

sarnaste ürituste korraldamine
rühmituste

meelelahutus- ja haridusteave; poliitiliste tekstide kirjastamine, avaldamine;

kirjastamine ja avaldamine; elektronraamatute ja

-ajakirjade

tegevuse

ja

haridus-,

kirjastustegevus; tekstide

kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,

v.a

allalaaditavad;

kompaktkirjastamine; haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; haridus-, kasvatus- ja
instrueerimisteenused; klubiteenused (meelelahutus või haridus); raamatukoguteenused; kõigi loetletud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis-ja
elektrooniline

informatsiooniteenused.

20

EESTI

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

M201800629
14.06.2018

(540)

Värvide loetelu: sinine,

(591)

(731) Taotleja:
Kesklinna

linnaosa,

(740) Esindaja: Villu

(511)1

valge.

ISAMAA Erakond
Paldiski mnt

13,

10137

Tallinn, Harju maakond,

EE

Pavelts

Klass 16: paber ja papp; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed;

kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid);

majapidamis-ja

kantseleiliimid; kunstnikutarbed;

kirjutusmasinad ja

papist ja/või paberist peokaunistused, vanikud, lehvid, kaardid, laudlinad,

salvrätikud, klaasialused; pakkepaber; trükitüübid; klišeed; brošüürid, pisitrükised; reklaamtrükised; graafikatrükised; kaardid; kalendrid; kataloogid;

kirjutusmaterjalid; perioodilised väljaanded; plakatid; postkaardid; prospektid; käsiraamatud; žurnaalid; raamatud; ajalehed; ajakirjad; ajalehtede ja
ajakirjade lisa- ning eriväljaanded; papistja/või paberist meediakandjad.
Klass 35:

arvamusküsitlused;

reklaam;

äritegevuse

juhtimine;

statistiline

majandusprognoosid;

pressiülevaateteenused, reklaampindade üürimine,
modelleerimine;

suhtekorraldus;

äritegevuse

teave;

reklaamtekstide

reklaamiteenistus,

administreerimine;

arvutivõrgureklaam,
ettevalmistamine

avalikkusega

suhtlemine;

kontoriteenused;

reklaammaterjalide

ja publitseerimine;

turu-uuringud;

levitamine;

reklaamialaste

suhtekorraldusliku

ja

rahvastikuküsitlused,

müürilehtede

kommunikatsioonistrateegia

välisreklaam; reklaam nutiseadmete, sh telefonide vahendusel; reklaami- ja turundusteenused mobiiliäppide

ülespanemine;

-otstarbeliste uudiste

ja

sõnumite

konsultatsioonid;

vahendusel; sihtturundamine;

reklaam

raamatupidamisteenused; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; ärikorraldamine; organisatsioonide ja ühenduste ärialane juhtimine; meediaettevõtete ärialane juhtimine; kõigi loetletud teenuste

erinevates meediakanalites, sh sotsiaalmeedias; andmetöötlus arvutite abil;

ja reklaamialaste
alased

konkursside

konsultatsiooni-, nõustamis-ja

informatsiooniteenused.

Klass 41: haridus; väljaõpe, meelelahutus; kultuuritegevus; kongresside, konverentside, seminaride ning teiste sarnaste ürituste korraldamine ja

läbiviimine;

esinemiste

meelelahutus- ja

korraldamine

kultuurialane

kirjastamine ja avaldamine;

(impressaarioteenused);

nõustamine;

elektronraamatute

elektrooniline kompaktkirjastamine;

ühiskondlike

ja poliitiliste

meelelahutus- ja haridusteave; poliitiliste

organisatsioonide ning

tekstide

Taotl

nr

Taotl

kuup

M201800645
19.06.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: lilla.

(731) Taotleja:

IPF

Digital

AS

Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa

(740) Esindaja:

(511)11-2018

v.a

haridus-,
tekstide

allalaaditavad;

haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; haridus-, kasvatus- ja

informatsiooniteenused.

(220)

tegevuse

kirjastustegevus;

ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,

instrueerimisteenused; klubiteenused (meelelahutus või haridus); raamatukoguteenused; kõigi loetletud

(210)

rühmituste

kirjastamine, avaldamine;

tn

5, 11415 Tallinn, Harju maakond,

Kalev Käosaar

Klass 36: laenu-, krediidi-ja liisinguteenused.

EE

teenuste

alased

konsultatsiooni-, nõustamis- ja

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

(220)

Taotl

21

1/2019

nr

M201800650

kuup

20.06.2018

(540)

(591)
(731)

Värvide loetelu: beež, must, kuldne.

Taotleja:

AS Tallinna

Kaerepere alevik,
(740) Esindaja: Villu

(511)11-2018

Karastusjoogid

Saare tn

9,

79520 Kehtna

vald, Rapla maakond,

EE

Pavelts

Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), sh veinid.

(210)

Taotl nr

M201800651

(220)

Taotl

21.06.2018

kuup

(540)

MIKADO
(731) Taotleja:

GSH Trademarks Limited

Afroditis, 25,
(740) Esindaja:

(511)11-2018

2nd

floor,

204,

000

Nicosia,

CY

Klass 33: aperitiivid; brändi; vein; piquette [viinamarjavein]; vodka, viin; džinn, kadakamarjaviin; digestiivid [liköörid ja piiritusjoogid];

kokteilid; liköörid; alkoholjoogid,
rumm; sake

flat/office

Riina Pärn

v.a

õlu; puuvilju sisaldavad alkohoolsed joogid; destilleerimise teel saadud joogid, aetised, destilleeritud joogid; bitterid;

[riisivein]; siider; riisiviin;

(210)

Taotl

(220)

Taotl

alkohoolsed

puuviljaekstraktid.

nr

M201800661

kuup

22.06.2018

(540)

(731) Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2018
kohviku

KALEVI VEEKESKUS

linnaosa,

Klass 43:

Aia tn

18,

OÜ

10111

Tallinn, Harju maakond,

EE

toitlustusteenused; tähtajaline majutus; toitlustusteenindus; kohvikuteenused;

teenused, püstijalabaari teenused;

baariteenused.

kantiiniteenused;

restoraniteenused;

kiirtoidu-

22

EESTI

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800667

kuup

25.06.2018

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

(540)

(731) Taotleja:

MØLLER BIL AS

Frysjaveien 31B,
(740) Esindaja: Ingrid

(511)11-2018

0884 Oslo, NO
Matsina

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused, kaupade eksponeerimine, müügikampaaniad; äriinfo ja ärilised konsultatsioonid, jae-ja

hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);
tööstusalane juhtimisabi, ärialased

sh uute

konsultatsioonid,

ja kasutatud mootorsõidukite,

kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; eelnimetatud
Klass 37:
mootorsõidukite,

ehitustegevus;

nende

osade

ja

sõidukite,

tarvikute

teenuste alane teave

haagiste

hooldus

nende varuosade

ning

tarvikute

jae- ja hulgimüük; kaubandus-

äriinfo, turu-uuringud; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, kaupade

ja

nende

ning remont;

osade

ja

demonstreerimine,

ja konsultatsioon.
sõidukite

remont;

mootorsõidukite

ja haagiste

puhastamine,

varuosade

ning

pesemine, poleerimine ja

lisatarvikute

roostevastane

paigaldus;
töötlemine;

sõidukite hooldusjaamad ja pesulad; eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon.

Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; reisijate vedu; sõidukite üürimine ja rentimine;
autode

parkimine; autojuhiteenused;

(210)

Taotl

(220)

Taotl

sõidukite

ettetellimine,

sh interneti

vahendusel; autoabiteenused;

nr

M201800675

kuup

26.06.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, punane.

(731) Taotleja:

Walmark

a.s.

Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, CZ

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Kaie Puur

Klass 44:

(210)

Taotl

(220)

Taotl

meditsiini- ning

tervishoiuteenused.

nr

M201800679

kuup

26.06.2018

eelnimetatud teenuste alane teave

ja konsultatsioon.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

23

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

Haabersti

linnaosa,

(740) Esindaja: Villu

(511)11-2018

punane.

Paldiski mnt

80,

10617

Tallinn, Harju maakond,

EE

Pavelts

Klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, foto-, filmi-, optika-, signaal-, kontrolli-, pääste-ja õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise
edastamise

salvestamise,

ja

taasesitamise

audiovisuaalsed

tulekustutusseadmed;

aparatuur;

helkurid

rõivastel

mannekeennukud õnnetuste

detektorid;

elustamiskoolituses

helkur-turvavestid;

kandmiseks;

läbimängimiseks;

digisalvestusvahendid;

diagnostikaseadmed,

järelevalveseadmed, kontrollseadmed,

võtmeripatsid-kaugjuhtimisseadmed;

elektroonilised

magnetandmekandjad;

õppevahendid;

elektrilised seireseadmed,

kaugsüüteseadmed;

märgid;

valge, hall,

AS G4S Eesti

(731) Taotleja:

v.a

kasutatavad

v.a

simulaatorid;

tulekustutusseadmed;

tulematerdusvahendid;

tuletõrjeautod;

arvutitarkvara;

häirekellad;

elektrilised

elustamismannekeenid

(õppeseadis);

helendavad

ja -jalanõud, sh kiirgus- ja tulekindlad;
ümbrised; piksevardad, välgukaitsmed, piksekaitsmed; päästeparved;
kaitserõivad

päästepoid; päästevestid; päästevööd; liiklus- ja tuleohutusseadmed; signaalseadmed; tulekahjualarmid;
tulekustutid;

ja arvutid;

elektrilised

meditsiinilised; elektrilised tuleõnnetust ennetavad seadmed;

individuaalkaitsevahendid;

nutitelefonide katted; nutitelefonide

andmetöötlusseadmed

meditsiinilised;

tuletõrjelaevad;

tulekindlad

asbestrõivad;

tuletõrjepumbad;

tulekindlad

tuletõrjeredelid;

kaitserõivad;

tuletõrjevaibad;

tuletõrjevoolikud; suitsu-ja tulekahjuandurid; pulber-tulekustutid, tulekustutusseadmed ja -süsteemid; turvakontrolliseadmed; autode tulekustutusseadmed;
tulekustutussüsteemid; automaatsed tulekustutusseadmed;

tulekahjuhäireseadmed (purustatava klaasiga
metsatulekahjude

kustutamisel kasutatav

Klass 45:
ohutusvarustuse

konsultatsioonid;

videovalve;

tulekahju- ja

valvesignalisatsiooni üle;

turvateenused

turvateenused

suitsuandurite

alarmide

jälgimisseadmed turvalisuse eesmärgil; piserdussüsteemid (tuleohutusseadmed);
vihmutusaparaadid tule kustutamiseks; leegidetektorid, leegiandurid;

automaatsed

turvavarustus; päästevahendid ja –seadmed; kõigi

juriidilised teenused;

rentimine;

elektrilised

häireseadmed);

rent;

materiaalse
vara

ohutuse

vara

kaitseks;
alased

jälgimisteenused; nõustamine,

ja

isikute

füüsilise

julgestuse

nõustamisteenused;

teavitamine

ja

eelnimetatud

füüsiliseks

kaupade

alane

nõustamine;

tulekahjualarmide

informatsioon

osad

seoses

seire;

tulekahju- ja

pääste-ja ohutusteenused; kuritegude ennetamise nõustamisteenused; tuletõrje, hädaolukorra ja katastroofihalduse
teenustega seonduvad

ja tarvikud,

kaitseks; tuletõrje;

mis kuuluvad klassi 9.

tulekustutite

valveteenused;

rent;

alarmide

tuleennetuse

rent;

alased

tulekahjuandurite rent; järelevalve
õnnetuskaitse

teave

ja -ohjamisega; turva-,

ja nõustamine; kõigi eelnimetatud

info-, konsultatsiooni- ja nõustamisteenused.

(210)

Taotl

nr

M201800690

(220)

Taotl

kuup

29.06.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž, must.

(731) Taotleja:

Kristina

Tannenberg

Lohkva küla, Salu tee 3, 62207

(511)11-2018

Klass 20:

elutoamööbel;

Luunja vald,

garderoobide

Tartu maakond, EE

lükanduksed;

garderoobisisustus; garderoobikapid;

garderoobisisud (mööbliosad);

integreeritud

mööbel; joonestuslauad; joonestuslauad (mööbel); joonestustoolid; kaldriiulid; kapimoodulid; kapiuksed; kappide esiküljed; kauplusemööbel; kirjutuslauad
kontoritele; kirjutuslauad, koolipingid; klaasist mööbliuksed; klaasist läbipaistvad mööbliuksed; klaaskapid; klaasmööbel; klapptoolid;

kodu-, kontori- ja

aiamööbel; kodumööbel; kohvilauad; kokkupandavad lauad; kokkupandavad riiulid; kokkupandavad toolid; kokkupandud näitusemööbel;

kolmeosalised

mööblikomplektid; kombineeritav mööbel; konsoolid (mööbel); konsoollauad; kontoriistmed; kontorilauad; kontorimööbel; kontorimööbel, nimelt toolid;
konverentsilauad; köögikapid; köögilauad;

köögimööbel;

mööblijalad; kõrged taburetid (mööbel); kummutid.

köögimööblisektsioonid;

köögiplokid; köögitööpinnad;

köögivitriinid; koolimööbel;

kõrged

24

EESTI

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800694

kuup

01.07.2018

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Tartu

(511)11-2018

heleroheline,

tumeroheline.

DentalPlanet Hambaravi

linn,

Jaama tn

56a-2,

OÜ

50604 Tartu linn, Tartu

maakond,

EE

Klass 44:hambaraviteenused.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800698

kuup

02.07.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: hall.

(731) Taotleja: DMVK Tech OÜ
Ümera tn 40-4, 13816 Lasnamäe linnaosa, Tallinn,

(511)11-2018

EE

Klass 9:elektroonilised andmebaasid; elektroonilised andmekogud.

Klass

42: andmeaitade arvutiprogrammeerimisteenused; andmebaaside

andmebaasihaldustarkvara

programmeerimine;

programmeerimine;

andmebaasitarkvara

andmelugemis-, -edastus-ja -korraldustarkvara

installimine,

haldustarkvara
hooldamine

programmeerimine;

andmeprogrammide arendamine; andmete importimise ja haldamise tarkvara projekteerimine ja arendamine;
tarkvara programmeerimine; andmetöötluse tarkvara programmeerimine; andmetöötlusprogrammide arendamine.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800702

kuup

04.07.2018

(540)

(731) Taotleja:

Kadi Kibbermann

Haabneeme

(511)11-2018

alevik,

Kaluri tee, 74001 Viimsi

vald, Harju maakond,

Klass 14:kellad ja käekellad; kellade numbrilauad.

Klass

42: kellade kujundamine.

(210)

Taotl

nr

M201800704

(220)

Taotl

kuup

04.07.2018

(540)

andmebaaside hooldus;

andmehindamis- ja

-arvutustarkvara

andmelugemis-, -edastus-ja -korraldustarkvara projekteerimine

arendamine;
haldamise

projekteerimine ja arendamine;
ja uuendamine;

EE

andmete

ja

importimise ja

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(731) Taotleja:

1/2019

Adell Taevas OÜ

Kristiine linnaosa, Metalli tn 3,

(740) Esindaja:

(511)11-2018

25

10615 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Kalev Käosaar

Klass 25: rõivad; spordiriided; nokamütsid, spordimütsid; peakatted; jalatsid; spordijalatsid.

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800705

kuup

04.07.2018

(540)

Darni
(731)

Taotleja: Gelana OÜ
Pirita

linnaosa,

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Kõivu tee

Katrin

Klass 35:

19/3,

12113

Tallinn, Harju maakond,

EE

Koitel-Veidik

jae-ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

(210)

Taotl nr

M201800707

(220)

Taotl

26.04.2016

kuup

(540)

XTEND BCAAS
(731) Taotleja: Scivation,
1448

Industry Drive,

(740) Esindaja: Villu

(511)11-2018

Inc.
.

Burlington,

North

Carolina,

US

Pavelts

Klass 5: dieet-ja toitelisandid.

(210)

Taotl

nr

M201800708

(220)

Taotl

kuup

05.07.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, must.

(731) Taotleja:

EA

Grupp OÜ

Kudjape alevik,

(511)11-2018

Klass 39:

Mündi tn 18, 93851 Saaremaa vald, Saare maakond, EE

autode

rent;

autojuhiteenused;

kaupade

transport; abi sõiduki rikke korral (pukseerimine); taksoteenused.

kohale-, kättetoimetamine;

reisijate vedu;

sõidukite

üürimine, laenutus, rentimine;

26

EESTI

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800709

kuup

05.07.2018

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

(540)

Sõela meetod
Katrin Ehala

(731) Taotleja:
Kristiine

(511)11-2018

linnaosa,

Kure tn

6,

13424

Tallinn, Harju maakond,

EE

Klass 44:rehabilitatsioon alkohoolikutele, narkomaanidele, toksikomaanidele ja nikotiinisõltlastele.

(210)

Taotl

nr

M201800710

(220)

Taotl

kuup

05.07.2018

(540)

(731) Taotleja:

Anti

Aespa alevik,

(511)11-2018

Reiljan

Kaarli tee 5, 79744 Kohila

vald, Rapla maakond,

EE

Klass 30:jäätis; jäätised; jäätised, jää; jäätisejoogid; jäätisemaiustused; külmutatud maiustused; külmutatud maiustused, mis sisaldavad

jäätist; ravitoimeta külmutatud maiustused; külmutatud piimamaiustused; mahlajää, -jäätis; mahlajäätised; pehmed jäätised; piima- või koorejäätisest
magustoidud; piimajäätis; piimajäätised; pulgajäätised; puuviljajäätis; segud jäätise valmistamiseks; šokolaadi sisaldav jäätis; šokolaadimaitsega jäätised;
sorbetid

(mahlajäätised).

(210)

Taotl

nr

M201800716

(220)

Taotl

kuup

06.07.2018

(540)

PHYTOTRUV
(731) Taotleja: Alticor,

Inc

7575 Fulton Street East, 49355 Ada, US

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Mari Must

Klass 32: puuviljapõhiste jookide valmistamisel kasutatavad pulbrid.

(210)

Taotl

nr

M201800718

(220)

Taotl

kuup

06.07.2018

(540)

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(731) Taotleja:

Walmark

1/2019

27

a.s.

Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, CZ

(740) Esindaja:

(511)11-2018
loomadele;

Kaie Puur

Klass 5:

dieettoidulisandid

ravimtoimega

mis

on

loomadele;

segudena,

mikroelemendipreparaatide

kontsentraatidena,

ja

meditsiinilised

kiirtoiduainetena või eraldi
või

hügieenitarbed;

inimestele

siirupid;

vitamiinid; mineraalsed toidulisandid,

farmaatsiapreparaadid;

meditsiinilised

või

meditsiinilised

vitamiinipreparaadid

taimeteed

mis sisaldavad

suhkruga;

toidulisandid;

toidulisanditena;

või

ning

inimestele

mikroelemendipreparaadid

veterinaarsed

desinfektsioonivahendid;

dieettoidud

ravimtoimega

ja

toiteained,

ja

imikutoit;

hambapuhastusained

ja

ja ekstraktid; meditsiinilised toidulisandid või dieetpreparaadid igapäevaseks kasutamiseks
eelkõige piimapulbrit või loomseid või taimseid proteiine, samuti koos vitamiinide või mineraalide

meditsiinilised

kasutatavad kui meditsiinilised

proteiinipreparaadid

toidulisandid;

või

-toiduained;

mittemeditsiinilised

(210)

Taotl nr

M201800719

(220)

Taotl

06.07.2018

kuup

mineraallisandid

meditsiinilised

vitamiinide

ja mineraalidega

rikastatud

toiduained

toidulisandid.

(540)

(731) Taotleja:

Prointero OÜ

Nõmme linnaosa, Sulevi tn 3, 10918 Tallinn,

Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Kristjan Leppik

(511)11-2018
aurukabiinid,

Klass 11:
auruvannid,

saunaseadmed;
auruga

paiksed,

dušikabiinid,

teisaldatavad

vanniga

ja

mobiilsed

dušikabiinid

saunaseadmed,

ja dušikabiinid,

eelkõige

saunakabiinid,

infrapuna-soojenduskabiinid

saunaahjud,

mullivanniseadmed; päikesepaneelid (küttesüsteemid); päikeseahjud; õhuionisaatorid; soojusgeneraatorid; soojussalvestid; soojusvahetid,
näoaurusaunad.

(210)

Taotl

nr

M201800720

(220)

Taotl

kuup

06.07.2018

(540)

aurusaunad

(infrapunasaunad);
v.a

ja

solaariumid;
masinaosad;

28

(591)

EESTI

Värvide loetelu:

(740) Esindaja: Villu

(511)11-2018

Klass 9:

Baltics AS

76606 Keila

31,

linn, Harju maakond,

EE

Pavelts

teadusotstarbelised,

merendus-,

geodeesia-,

foto-, filmi-, optika-, kaalumis-,

mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste-ja

õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid;
edastamise

salvestamise,
mehhanismid;

ja

taasesitamise

kassaaparaadid,

aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d,

optilised kaablid; halogeenivabad ja
kaablid; kommunikatsioonikaablid;

arvutikaablid;

ja

arvutid;

DVD-d

arvutitarkvara;

ja

muud

heli või

digisalvestusvahendid;

tulekustutid;

elektrijuhtmed

ja

kujutise

müntkäitatavad

-kaablid

elektri-,

õhuliinijuhtmed; jõukaablid; paigalduskaablid ja -juhtmed; automaatika-, juhtimis- ja andmesidekaablid;

tulekindlad kaablid;

kaablitrumlid

ja -karbid (elektrotehnika); elektrijuhtmed ja -kaablid; fiiberoptilised juhtmed ja

maa-alused ja õhumagistraaljaotus- ning jaamakaablid; kinnitusjuhtmed (elektrotehnika); andmesidevõrkude

juhtmed (elektrotehnika);

kontrollkaablid;

infotöötlusseadmed

arvutusmasinad;

kommunikatsiooni- ja energiarakendustele;

teisaldatavad

1/2019

sinine, must, valge.

(731) Taotleja: Prysmian Group
Paldiski mnt

KAUBAMÄRGILEHT

ilmastikukindlad

juhtmed (elektrotehnika);

telekommunikatsioonikaablid
elektrikaablite

heli- ja turvakaablid; TV-kaablid; heli- ja videokaablid;

ja

elektroonilised

ja -juhtmete tarvikud,

kaablid;

nimelt

kaablid;
side- ja

ühenduskarbid

(elektrotehnika), elektrijuhtmete märgistuskatted, elektrijuhtmete märgistussooned ja elektrikaablite ühendusmuhvid; ühendusklemmid, elektrikaablikestad.
Klass 35:
hulgimüügiteenused,

reklaam;
sh

müük

kaubandusvahendusteenused;
hanketeenused

teistele

äritegevuse
läbi

juhtimine;

agentide ja

jae- ja

ja

nutiseadmete,

kaupade

sh telefonide

korraldamine

demonstreerimine;

andmetöötlus arvutite abil; kaubandusega,

Taotl

(220)

Taotl

juhtimine;

ja

müügikampaaniad

tootmisettevõtete

ja

turundusteenused

trüki- ja

müügireklaam

ärialane

telereklaam;

teenusena;

mobiiliäppide vahendusel;

ärialased

juhtimine;
äri

reklaamipindade

eesmärgil;

turundusalased

turundus;

üürimine;

-agentuurid;

konsultatsioonid;

ja/või reklaami

reklaamiteenistus;

reklaam erinevates

jae- ja

müügitoetusteenused;

ekspordi-impordikontorid ja

äriinfo; messide korraldamine

kaubandusteave;

läbiviimine;

äri- ja

kontoriteenused;

äritegevuse juhtimise abi;

välisreklaam;

meediakanalites,

sh

reklaam

sotsiaalmeedias;

sh kaupade levitamise ja transpordiga seotud ärijuhtimisteenused ja äritegevuse administreerimise teenused;

raamatupidamisteenused; kõigi eelnimetatud

(210)

ärialane

ostmine);

teenuste

vahendusel; reklaami- ja

administreerimine;

müügikeskkondade;

hulgimüügiettevõtete

ettevõtetele (kaupade

reklaamikampaaniate ja müügikampaaniate
konsultatsioonid;

äritegevuse

interneti

teenuste alased

konsultatsiooni-, nõustamis- ja

nr

M201800721

kuup

06.07.2018

informatsiooniteenused.

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:

valge, sinine,

Haabersti linnaosa,

(511)11-2018

roheline.

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT

Sirge

tn

2, 10618 Tallinn, Harju maakond,

EE

Klass 16:trükised, sh raamatud, albumid, brošüürid, maakaardid; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; õppematerjalid ja näitevahendid (v.a

aparaadid); trükitüübid, klišeed; postmargid; ümbrikud; templid, pitsatid; pildid; kleebised; paberist või papist pakkematerjal.
Klass 35:
publitseerimine

ja

reklaam;
avaldamine;

välireklaam;

telereklaam;

reklaammaterjalide

raadioreklaam;

levitamine;

internetireklaam;

turu-uuringud;

tekstitöötlus;

kontoriteenused;
andmetöötlus

reklaamtekstide
arvuti

abil;

ettevalmistamine,

statistika

koostamine;

rahvastikuküsitlused; sponsorite otsimine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; ärialased konsultatsioonid; müügikampaaniad; äritegevuse
siirdeteenused; äritegevuse juhtimise nõustamine; äriuuringud.
Klass

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

(210)

Taotl

nr

M201800723

(220)

Taotl

kuup

06.07.2018

(540)

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

29

Krisselo OÜ

(731) Taotleja:

Are alevik, Kooli tn 7-6, 87301 Tori vald, Pärnu maakond, EE

(511)11-2018
v.a

Klass 24:imikute magamiskotid; kapuutsiga magamiskotid beebidele; kodutekstiil, majapidamistekstiil; lahtised mööblikatted; laudlinad,

paberist; linad,

voodilinad

(tekstiil); madratsikatted; madratsikotid; magamiskotid; padjakatted, padjakotid; padjapüürid; pesukindad; reisivaibad,

saanitekid; riidest taskurätid; sohvapatjade katted; tekstiilist etiketid; tekstiilist jooginõualused; tekstiilist mähkimislinad imikutele; tekstiilist mööblikatted;
tekstiilist või

plastikust lipud; tekstiilmaterjal; trikooriie; vannilinad; voodipesu;

voodiseelikud

(voodiäärised);

vooditekid

(katted); võrevoodipehmendused

(voodipesu); voodikatted.
Klass 25:
(rõivad);

kindad

vormimütsid;

hommikumantlid, hommikukleidid; imikupesu; jakid, tuulepluusid; jalatsid; joped; kaelarätikud; kaelasidemed,

(rõivad); kingad; kleidid; kombinesoonid,
loorid

labakindad, käpikud;

(rõivad);

türbid

lühikeste

(rõivad);

kunstnahast

varrukatega särgid;

rõivad; kõrvaklapid (rõivad); kätised,

magamisel

kasutatavad

silmakatted;

lipsud; kapuutsid

mansetid; kübarad,

maniskid, särgi-rinnaesised;

maskeraadikostüümid; muhvid (rõivad); nahkrõivad; naistesärgid, lühikesed kodujakid; nina ja suud katvad kaelasallid; nokkmütsid; parkad; peakatted

(rõivaste juurde); peapaelad (rõivad); pearätikud; peleriinid; pidžaamad; pihikseelikud; pikad naiste- või lastemantlid; pontšod; pudilapid, pudipõlled, v.a
paberist; põlled (rõivad); püksid; püksikud; püksseelikud; rannakingad; rannarõivad; retuusid; rõivad; saapad; sallid, rätikud; sandaalid; seelikud; sokid;
spordisärgid; sukad; sukkpüksid; supelmütsid; sussid, tuhvlid; suusakindad; sviitrid,
rõivastele;

trikookaubad,

trikotaaž;

T-särgid;

valmisrõivad, -riided; varrukatega pudipõlled,

turbanid;
v.a

kinnised

ujumispüksid, supelpüksid;

kampsunid; särgid, päevasärgid, särkpluusid; säärised;

ujumistrikood,

vahetatavad

supelkostüümid;

kraed,

taskud

lahtkraed;

paberist; veekindlad rõivad; vestid; villased džemprid; vormirõivad, vormiriided; võimlemisrõivad;

võimlemissussid; võimlemistrikood; vööd, rihmad (rõivad); ülerõivad; ülikonnad, kostüümid; kudumid; mantlid; alusrõivad.
Klass 28:

beebide

ehitusklotsid

doominod;

tegelustekid;

(rõngaviskamismängud); hüpiknukud,

marionetid; jõulupuuehted,

v.a

(mänguasjad);

ehituskonstruktorid

(mängud);

hobuserauamängud

valgustusvahendid ja maiustused; jõulupuukellukesed; kabelauad;

kabemängud;

karnevalimaskid; karnevalitarbed, peotarbed; kiiged; kiikhobused; kokkupandavad mudelid (mänguasjad); kõristid (mänguasjad); laste kolmerattalised

jalgrattad (mänguasjad); lauamängud;
mustkunstiseadmed;
märklauad;

mängukaardid;

lemmikloomade

mängukarud;

nipsukivid; nukud; nukumajad;

plüüsmänguasjad koos kaisutekiga;

mänguasjad;

mängukujukesed;

nukuriided;

nukutoad;

pusled; rõngamängud;

lendavad taldrikud

mängukuulid;

(mänguasjad); malelauad; malemängud; mudelmänguasjad;

mängupüstolid;

nukuvoodid; paberist peomütsid;

seltskonnamängud;

mängurobotid;

mänguseadmed;

pallid; pehmed

triktrakk, nard (lauamäng);

tuulelohe,

mänguasjad;

mängusõidukid;
plüüsmänguasjad;

paberlohe niidikettad, -poolid;

tuulelohed, paberlohed, tuulismaod; täringud; viskerõngad, rõngaviskamismängud; vurrid, vurrkannid (mänguasjad); voodikarussellid (mänguasjad);
voolimismass

mängimiseks.

(210)

Taotl

nr

M201800724

(220)

Taotl

kuup

07.07.2018

(540)

GreenShift
(731) Taotleja:

GREEN VALLEY VENTURES OÜ

Kuressaare linn, A.

(511)11-2018

Klass

Kitzbergi

39:transport;

tn

10, 93814 Saaremaa vald, Saare maakond, EE

kaupade pakendamine ja ladustamine;

(210)

Taotl

nr

M201800727

(220)

Taotl

kuup

09.07.2018

reiside korraldamine.

(540)

PLAADIMERI
(731) Taotleja:

Purtse Pruulikoda

Purtse küla,

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Sepa,

43302

OÜ

Lüganuse vald,

Ida-Viru maakond,

EE

Kalev Käosaar

Klass 32: õlu ja pruulikojatooted; alkoholivabad

joogid.

(210)

Taotl

nr

M201800728

(220)

Taotl

kuup

09.07.2018

(540)

KOLMEKAS
(731) Taotleja:

Purtse Pruulikoda OÜ

Purtse küla,

(740) Esindaja:

Sepa,

43302

Kalev Käosaar

Lüganuse vald,

Ida-Viru maakond, EE

30

EESTI

(511)11-2018

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

Klass 32: õlu ja pruulikojatooted; alkoholivabad joogid.

(210)

Taotl

nr

M201800729

(220)

Taotl

kuup

09.07.2018

(540)

(731) Taotleja: Osaühing

Mainor Meelis

Kesklinna linnaosa, Raua tn 39, 10124 Tallinn,
Martin

(740) Esindaja:

(511)11-2018

Klass 39:

broneerimise

teenused;

broneerimine;

Harju maakond,

EE

Jõgi

reisiteenused

ja reisijate transport; reisibüroode

lennu-, laevakruiisi- ja rongipiletite

autotransport,

transport

sõiduautoga;

korraldamise

reisijate

reiside

korraldamise

teenused;

autotransport;

autode

teenused;

turismireisiteabe

rent;

auto

turismireiside

korraldamine;

pakkumine internetis; puhke- ja

rentimise

reserveerimisteenused;

lennupiletite
turismireiside

vaatamisväärsuste

tutvustamine, giiditeenuste ja ekskursioonide pakkumine; ekskursioonide korraldamine.

(210)

Taotl

nr

M201800730

(220)

Taotl

kuup

09.07.2018

(540)

TIPUST-TOPINI
AS

(731) Taotleja:

Jalajälg

Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 142, 11317 Tallinn,

(740) Esindaja: Almar

(511)11-2018

Harju maakond,

EE

Sehver

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi-ja kultuuritegevus, sh spordi-ja terviseklubide teenused, muud klubiteenused (haridus ja
treenimisvõimaluste

meelelahutus),
spordiürituste

kohta;

spordiürituste

korraldamine;

teenuste alane teave

sporditarvete

loomine

(v.a

ja pakkumine,

sõidukid)

treeningute

üürimine,

jooksuvõistluste korraldamine;

laenutus,

läbiviimine, spordirajatiste rentimine,
rentimine;

spordivahenditega

teatejooksuürituste korraldamine;

meelelahutus- ja puhketeave,

varustamine;

spordivõistluste

meeskonnaspordiürituste

korraldamine;

ja konsultatsioon.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201800734
10.07.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja: MTÜ
Kesklinna

(511)11-2018

tumeroheline, valge.

LOODUSAJAKIRI

linnaosa,

Endla tn 3, 10122

Tallinn, Harju maakond,

EE

Klass 16:ajakirjad (perioodika); raamatud.

Klass

41: raamatute

kirjastamine, avaldamine; tekstide,

v.a reklaamtekstide kirjastamine,

avaldamine; haridusteave,

-info.

teave

korraldamine;
eelnimetatud

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

1/2019

31

M201800735
10.07.2018

(540)

AMMUU
(731) Taotleja:
Tartu

Aktsiaselts Medical

linn, Ülikooli

(740) Esindaja: Villu

(511)11-2018

Klass 5:

dieetained,

imikutoidud;

tn

8,

Pharmacy Group

51003 Tartu

linn,

Tartu

maakond,

EE

Pavelts

farmaatsia-, meditsiini-ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed;
toidulisandid

inimestele

ja

loomadele;

plaastrid,

sidemematerjalid;

meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud

hambaplommimaterjalid,

ja

hambajäljendivaha;

desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjepreparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid.

(210)

Taotl

nr

M201800737

(220)

Taotl

kuup

11.07.2018

(540)

Londraly
(731) Taotleja:

Amrex

Grupp Osaühing

Vabaduse tn 46, 44316 Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, EE

(511)11-2018

Klass 44:

hügieeni-ja

iluhooldusteenused;

ilualane

teave;

iluhooldus

inimestele;

iluhooldusnõustamine;

ilukonsultatsiooniteenused;

ilusalongide teenused; inimeste hügieeniline hooldus; jalahooldusteenused; jalgade iluhooldus; jumestamise ja jumestusvahendite kasutamisega seotud
teenused;
jumestamisega seotud konsultatsiooniteenused; jumestuskunstniku ja stilisti teenused; juuksehooldusteenused; juukselõikusteenused;
juuksurisalongiteenused;
konsulteerimine;

juuksuriteenused;

kosmeetikanõuanne;

keha- ja

kulmude

iluhoolduse

kujundamine;

konsultatsioon;

kosmeetikaalased

kulmuvärvimisteenused;

konsultatsiooniteenused;

maniküüri- ja

pediküüriteenused;

kosmeetikaga

näo

seostuv

iluhooldusteenused;

näohooldusteenused; püsimeigiteenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201800739

12.07.2018

(540)

Taskify
(731) Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2018

Klass

MEELIS TARA

linnaosa,

F. R. Faehlmanni tn

35:reklaamipindade

34-19,

10125

Tallinn, Harju maakond,

EE

üürimine; reklaamipindade üürimine internetis; reklaamipinna ja reklaammaterjalide üürimine; reklaamipinna

pakkumine; reklaamipinna pakkumine elektrooniliste vahendite ja globaalsete infovõrkude vahendusel; reklaamipinna pakkumine ja üürimine internetis.

(210)

Taotl nr

M201800741

(220)

Taotl

13.07.2018

(540)

kuup

32

(591)

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

Värvide loetelu: tumepunane, kollane, must.
SEVEN

(731) Taotleja:
Tartu

linn,

1e,

50406 Tartu

linn,

Tartu

maakond,

EE

Kaie Puur

(740) Esindaja:

(511) 11-2018

OÜ

Lembitu tn

Klass 31: töötlemata põllumajandus-,

elusloomad; värsked puu-

ja köögiviljad;

aia- ja

looduslikud taimed

metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned; istutussibulad, -seemikud ja -seemned;

ja lilled;

loomatoidud

ja -joogid;

linnased.

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

(210)

Taotl nr

M201800742

(220)

Taotl

13.07.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

Tartu

linn,

(740) Esindaja:

(511)11-2018

roheline, must, valge.
OÜ

SEVEN

(731) Taotleja:

Lembitu tn

1e,

50406 Tartu

linn,

Tartu

maakond,

EE

Kaie Puur

Klass 35: teraviljade ning põllumajandus-,

aia-ja metsasaaduste,

värske

puu-ja köögivilja, toidukaupade,

alkoholjookide jae-ja hulgimüük (kolmandatele isikutele), internetipõhine müük; reklaam; ärijuhtimine;
Klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; transpordilogistika;

alkoholivabade

jookide ning

kontoriteenused.

transpordi vahendus;

ladude

ja

ladustuskonteinerite

üürimine, laenutus, rentimine; teraviljade, põllumajandus-, aia-ja metsasaaduste, toidukaupade ja jookide transport, ladustamine ja pakendamine.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201800743

13.07.2018

(540)

(731)

Taotleja: KÄRT
Pirita

(511) 11-2018

linnaosa,

Klass

SUMMATAVET

Haaviku tee

1a,

12113

Tallinn, Harju maakond,

41: heli, video ja multimeedia tootmine, fotograafia.

EE

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

1/2019

33

M201800751
18.07.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(731) Taotleja:
Kesklinna

kollane,

must.

Aktsiaselts WERMSTOCK

linnaosa,

Pärnu mnt

160,

11317

Tallinn, Harju maakond,

EE

(740) Esindaja: Anna Kosar

(511)11-2018

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

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201800752

kuup

18.07.2018

(540)

Advokaadibüroo Greinoman & Co
(731) Taotleja:
Kesklinna

(511)11-2018

Klass

Advokaadibüroo Greinoman &Co OÜ

linnaosa,

Rävala pst 5, 10143

Tallinn, Harju maakond,

EE

45:õigusabiteenused; õigusabi.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201800753
18.07.2018

(540)

(731) Taotleja:

KLAUS TREIMANN

Põhja-Tallinna linnaosa,
IRORI

Helme tn 14/1-20, 10614 Tallinn,

Kesklinna linnaosa, Staadioni tn 1/1-10, 10132 Tallinn,

(740) Esindaja:

(511)11-2018

KLAUS TREIMANN

Klass 28: peibutised jahipidamiseks või kalastuseks.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(540)

Harju maakond,

OÜ

M201800754
18.07.2018

Harju maakond,

EE

EE

34

EESTI

(731) Taotleja:

Mark

Klass 35:

1/2019

Trading OÜ

Juuliku küla, Eha

(511)11-2018

KAUBAMÄRGILEHT

põik 3,

ehete

75512 Saku vald,

Harju maakond,

hulgi-ja jaemüügiteenused; ehetega

seotud

EE

veebijaemüügiteenused;

inimeste

hügieenivahendite ja

iluhooldusvahendite

hulgi- ja jaemüügiteenused; juuksetoodete jaemüügiteenused; koduste elektriseadmete ja elektroonikaseadmete jaemüügiteenused; kööginõude ja
kööginugade hulgi- ja jaemüügiteenused;köögiseadmete jaemüük; kosmeetika- ja ilutoodete jaemüügiteenused veebis; kosmeetika jaemüügiteenusedposti
teel; kosmeetikaga

seotud

veebijaemüügiteenused;

lauanõude

hulgi-ja jaemüügiteenused; lõhnastuspreparaatide hulgi-ja jaemüügiteenused;

nutitelefonide

jaemüügiteenused; nutikellade jaemüügiteenused; puhastustoodete hulgi- ja jaemüügiteenused; sisustusesemete hulgi- ja jaemüügiteenused; söögiriistade
hulgi- ja jaemüügiteenused; soojendusseadmete hulgi- ja jaemüügiteenused; toiduvalmistusseadmete ja -vahendite hulgi- ja jaemüügiteenused; tualetttarvete

hulgi- ja jaemüügiteenused.

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201800755

kuup

18.07.2018

(540)

Fercelan
(731) Taotleja:

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1,
(740) Esindaja:

(511)11-2018

8502 Lannach, AT

Indrek Eelmets

Klass 5: farmatseutilised preparaadid.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019
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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

0940992

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800365

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

30.08.2007
23.03.2018

kuup

(540)

TELOMYD
(730)

Omanik: Richter Gedeon Nyrt.

(511)9

Klass 5:Pharmaceutical preparations.

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,

HU

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

0941285

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800342

(151)

Rahvusvah reg

kuup

30.08.2007

(891)

Hilisema märkimise

on

avaldatud: 2018/13

on

avaldatud: 2018/12

20.03.2018

kuup

(540)

STIMGRANIL
(730)

Omanik: RICHTER GEDEON NYRT.

(511)9

Klass 5:Pharmaceutical preparations.

Pf. 27, H-1475

Budapest 10,

HU

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800320

1120386

(151)

Rahvusvah reg

kuup

29.05.2012

(891)

Hilisema märkimise

nr

07.02.2018

kuup

(540)

BEDROCAN
(730)

Omanik: Bedrocan International B.V.
Zwaaikom 4, NL-9641 KV VEENDAM, NL

(511)10-2012Klass
medical

5: Pharmaceutical and veterinary preparations; cannabis products including cannabis and hashish for medical

use.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

1122722

nr

(540)

LOSTE

registreering

R201800321

kuup

18.04.2012
08.03.2018

on

avaldatud: 2018/11

use;

narcotics for

36

EESTI

(730)

1/2019

Omanik: GRAND SALOIR SAINT NICOLAS
49

avenue

d'Iéna, F-75116 PARIS, FR

(511)10-2012Klass 29:Meat,
pork,

KAUBAMÄRGILEHT

meat

eggs, milk

fish, poultry

and game; meat

extracts; charcuterie,

salted

jellies, liver pâté; dishes made with meat, meat products, charcuterie; preserved,
and milk products; edible oils and fats.

Klass

confectionery,

30:

Coffee, tea,

edible ices, meat

cocoa,

sugar,

pies, sandwiches,

rice, tapioca,
meat

sago,

artificial

coffee;

meats,

all kinds of sausages,

dried and cooked fruits and

flour

and

preparations

ham,

black

pudding,

canned

meat;

vegetables; jellies, jams, compotes;

made

from

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

cereals, bread,
sauces

pastry

and

(condiments), spices;

ice.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

on avaldatud:

2018/11

1146129

nr

R201800398
14.12.2012
09.04.2018

kuup

(540)

ADAMA
(730)

Omanik: ADAMA

Agan

Ltd.

Northern Industrial Zone, 7710201

(511)10-2012Klass

Ashdod,

IL

1:Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; manures; plant growth regulators.

Klass 5: Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, nematicides, parasiticides.
Klass

44:Agriculture,

horticulture and

forestry services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

on

avaldatud: 2018/15

1163599
R201800301
19.01.2013
02.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik:

Jingang WAN

No.16-170-26, Zhuodaoquannan Road,

(511 ) 10-2013 Klass

18: Book bags; briefcases;

pouches; purses; satchels;

cases

Luonan

Street, Hongshan district,

430014

Wuhan,

CN

of imitation leather; document cases; briefcases for documents; handbags;

wallets.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2017/10

leather cases; leather

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

1/2019

37

1225447

nr

R201800376
22.07.2014
21.03.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Belarusian-German Joint Venture "Santa Bremor" Limited
ul. Katin Bor

(511)10-2014Klass

valge, sinine,
224025

106,

30: Ice

cream,

punane, tumepunane,

Brest,

roosa.

Liability Company

BY

including fruit ice

frozen yoghurt

cream,

[confectionery ices], sherbets [ices], edible ice, including fruit ice;

confectionery.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800363

(151)

Rahvusvah reg

kuup

07.04.2015

(891)

Hilisema märkimise kuup

on

avaldatud: 2018/14

1251547

19.12.2017

(540)

(730)

Omanik: ADMIXER LIMITED

Suite 319-3, Threadneedle Street, London EC2R 8AY, GB

(511)10-2014Klass

35:

Commercial

information agencies;

administrative processing

auctioneering; accounting; marketing studies; opinion polling; organization of exhibitions
shows for

promotional purposes; organization

of trade fairs for commercial

or

of purchase

orders;

for commercial

or

cost

price analysis; business

advertising

advertising purposes; payroll preparation;

purposes;

demonstration

of goods; business

research; business information; business appraisals; business investigations; business inquiries; business management assistance; commercial
assistance; advisory services for business

management

transcription
invoicing;
hotels;

of communications [office functions];

on-line

business

advertising

management

on a

management;

compilation

for freelance

service

providers;

file

business

industrial

or

marketing research; economic forecasting; business efficiency expert services;

of information into computer databases;

computer network; computerized

auditing;

organization of fashion

management;
management

business
of

compilation

management

of statistics;

import-export agencies;

of performing artists; business

management

commercial information and advice for

sports people;

of

consumers

[consumer advice shop]; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; personnel recruitment; business management
consultancy; business organization consultancy; personnel management consultancy; layout services for advertising

reproduction; providing
machines

and

advertising

business information via

equipment rental; publicity

time

on

communication

a

web site;

provision

material rental; rental of

media; writing

of

vending machines;

publicity texts;

of advertising material; web site traffic optimization; shop

purposes;

marketing; typing; document

of commercial and business contact information; rental of

word

rental

of sales stands; rental

processing; updating

window dressing; arranging

and maintenance

of

advertising

space; office

photocopying machines;

of data in computer

rental of

databases; updating

subscriptions for others; arranging subscriptions

newspaper

to

telecommunication services for others; business management and organization consultancy; price comparison services; procurement services for others

[purchasing goods

and services for other

businesses]; outsourcing

services

[business assistance]; modelling

for

advertising

or

sales

promotion;

secretarial

services; shorthand; telephone answering for unavailable subscribers; business project management services for construction projects; public relations;
commercial intermediation

and

services;

news

clipping services;

relocation

sanitary preparations and medical supplies; photocopying

services for

businesses;

retail

or

wholesale services for

services; sponsorship search; search engine

pharmaceutical, veterinary

optimization; presentation

of goods

on

communication media, for retail purposes; psychological testing for the selection of personnel; publication of publicity texts; radio advertising; advertising

by

mail order;

mail

advertising agencies; advertising;

advertising; drawing up

television

pay per click

of statements of accounts; tax

advertising; telemarketing services; negotiation

advertising; bill-posting;

distribution of

preparation; employment agencies;

sales

samples;

promotion

and conclusion of commercial transactions for third

dissemination of
for others;

advertising

production

parties; systemization

matter; direct

of advertising films;
of information into

computer databases; professional business consultancy; data search in computer files for others.

Klass 42:
consultation;

Analysis for oil-field exploitation;

construction

works of art; geological

drafting;
surveys;

technical

water

project studies;

analysis; computer system analysis; handwriting analysis [graphology]; architectural

material

testing;

oil-well

testing;

textile

testing; recovery

of

computer data; authenticating

geological prospecting; design of interior decor; packaging design; off-site data backup; bacteriological research;

38

EESTI

biological research; geological research;

cosmetic

mechanical

research;

technical

research;

KAUBAMÄRGILEHT

chemical

research; physics [research];

1/2019

research in the

research;

field of environmental protection; duplication of computer programs; oil-field surveys; electronic data storage; energy auditing; cloud seeding; engineering;
installation of computer software; calibration [measuring]; cartography services; clinical trials; computer programming; conversion of data
from physical to electronic media; data conversion of computer programs and data [not
the

field

of

information

energy-saving;

technology and programming via

software

technology [IT] consultancy; computer

computer hardware; meteorological information;

dress

designing; monitoring

of

physical conversion];

web site

consultancy; consultancy

computer systems by

remote access;

or

documents

design consultancy; consultancy
in the

design

and

development

information

providing

on

in
of

computer

web site; provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; providing search

a

engines for the Internet; rental of web

servers;

computer rental; rental of computer software; scientific research;

surveying; maintenance of computer

software; updating of computer software; digitization of documents [scanning]; quality evaluation of wool; quality evaluation of standing timber; vehicle
roadworthiness testing; quality control; underwater exploration; urban planning; computer virus protection services; scientific laboratory services;
chemistry services;
design;

industrial

server

design;

hosting; architecture;

oil

research

and

prospecting; hosting computer

development

sites

of

new

products

[web sites]; computer

for

software

others;

software

design; creating

surveying; chemical analysis; cloud computing; styling [industrial design]; graphic

arts

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

avaldatud: 2018/13

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800402

(151)

Rahvusvah reg

kuup

29.04.2015

(891)

Hilisema märkimise

1298806

a

service

[SaaS]; computer system

maintaining

web sites for

others;

land

design.

29.04.2015

kuup
andmed:

04.11.2014

(320)

as

1260343

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

on

and

(330)

BX

(540)

PRALON
(730)

Omanik: N.N.T.
Grand'Place

(511)10-2015Klass
and

confectionery;

sugar

B-7860

30:Coffee, tea,

based

beverages

(L) 34,

on

cocoa;

cocoa

liquids

BE

Lessines,

and artificial coffee; liquids and beverages based

and

beverages

based

on

tea;

cereal

preparations;

confectionery; chocolate; pralines; biscuits, cookies; candy;

sugar,

on

chocolate; liquids and beverages based

glucose

honey, golden

for

on

coffee; liquids

culinary use; baking dough; bread, pastry

syrup;

caramels;

condiments based

on

fruit

and

sauces;

spices; seasonings; preserved garden herbs; aromatic preparations for food; edible capsules containing the aforesaid ingredients; fillings consisting of the
aforesaid

ingredients

Klass

for edible

capsules.

35: Advertising; commercial

business management; commercial administration; office functions; retail sale

or

wholesale services for food

products, excluding fruit, vegetables and fresh garden herbs; import-export of foodstuffs, excluding fruit, vegetables and fresh garden herbs.
Klass 43: Catering services; food and drink catering.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800322

(151)

Rahvusvah reg

kuup

05.11.2015

(891)

Hilisema märkimise kuup

on avaldatud:

2018/15

1279806

02.03.2018

(540)

FIPRALONE
(730)

Omanik: VIRBAC
1ère

avenue

(511)10-2015Klass

-

-

2065m

LID,

F-06516

CARROS,

FR

5: Veterinary products, including dermatological products for veterinary

antiparasitic products for veterinary

use;

nutritional

use.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

1280370
R201800377

kuup

19.10.2015
10.04.2016

on

avaldatud: 2018/11

supplements

for

veterinary

use

and

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

1/2019

39

(540)

«Grand-Star»

Omanik: LTD

(730)

office 37/1,

(511)10-2015Klass

Sormovskaya

29:

albumen for

prepared; artichokes, preserved;

substances for the manufacture

ham; fatty
meat

for

jellies; jellies

98, Krasnodar, RU-350066 Krasnodarskiy krai, RU

str.

aloe

Ajvar [preserved peppers];

fruit

food;

of edible

jellies; yolk

toasted

fats;

of

human

edible birds'

laver;

bone

fat;

coconut

eggs;

charcuterie; raisins; caviar; eggplant paste; vegetable

for

prepared

vera

consumption;

purposes; white of eggs; beans,

culinary

for

culinary purposes; anchovy; peanuts,
for food; bouillon;

preserved,

nests; peas, preserved; mushrooms, preserved; game,

oil, edible;

paste; fish roe,

marrow

alginates

soya beans,

preserved;
lard;

for

suet

edible

food;

not

ginger jam;

live; gelatine;

fruit-based

fats; curd;

snack

food;

processed; yogurt; sauerkraut; kephir [milk beverage]; kimchi [fermented

vegetable dish]; isinglass for food; clams, not live; milk shakes; black pudding [blood sausage]; compotes; meat, tinned [canned (Am.)]; vegetables, tinned
[canned (Am.)]; fish, tinned [canned (Am.)]; fruits, tinned [canned (Am.)]; bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; prawns, not live;
silkworm

buttercream; croquettes;
salmon,

purposes;

oil;

sesame

oil; linseed oil for culinary

butter; shellfish,

not

fish

mousses;

fruit

mousses;

sauce

pulp; meat; meat, preserved;
lobsters,

sausages

in

condensed milk; soya milk
milk

milk

beverages,

[milk substitute];

butter;

not

live; crustaceans,

not

mixtures

for bread

tomato

batter; preparations

for

live; fish, preserved; fish,

not

pork; herrings,

smetana

slices;

lecithin

live;

coconut

oil;

fish meal for human

for

coconut

culinary

butter;

corn

purée;

not

liver

tomato

juice

for

for

making

soup;

tripe;

for

pâté; pectin

culinary

pollen prepared

for

purposes;

foodstuff;

as

live; salted fish; ryazhenka [fermented baked

live; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared;

[sour cream];

making bouillon; preparations

not

milk of almonds

consumption; vegetable

preserved; vegetables, dried; vegetables,

predominating; vegetables,

live; coconut, desiccated; nuts, prepared;

not

cocoa

food; palm oil for food; palm kernel oil for food; sunflower oil for food; colza oil for food;

fruit salads; bacon; sardines, not live;

whipped cream; fatcontaining

oils; peanut butter;

milk products; foods made from fish; prostokvasha [soured milk]; poultry, not live;

eggs;

[compote]; apple purée; crayfish,

milk]; vegetable salads;
sausages;

edible

for food; mussels, not live; milk; peanut milk for culinary purposes;

marrow

[milk substitute]; protein milk;

pickles; jams; powdered

cranberry

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

purposes; olive oil for

cooked; potato fritters; olives, preserved;
liver;

for human

live; almonds, ground; animal

purposes; rice milk

culinary

chrysalis,

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

not

cooking; vegetable juices
soups;

vegetable

cream

for

[dairy products];
salted

cooking;

meats;

preparations; whey; cheese;

soup

tahini [sesame seed paste]; tofu; sea-cucumbers, not live; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; milk ferments for culinary purposes; rennet;
fish fillets; dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, stewed; potato flakes; hummus [chickpea paste]; fruit
peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato chips; low-fat potato chips; fruit chips; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for food; meat extracts;
snail eggs for

consumption; eggs.
30:

Klass

Star

aniseed; sausage binding materials; binding agents

for ice

[edible ices];

cream

sea

water for

seaweed

cooking;

[condiment];

cloves

[spice]; mustard; yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; dressings for salad; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery ices];
capers; curry [spice]; gruel, with a milk base, for food; ketchup [sauce]; quiches; gluten prepared as foodstuff; cinnamon [spice]; starch for food; turmeric;
ice

for

refreshment; ice,

natural

[seasonings]; pesto [sauce];

edible

artificial;

or

ices; mayonnaise; marinades;

gravies; powders for ice

meat

cream;

mustard meal;

ice cream;
soya

condiments;

bean

meat

paste [condiment]; pepper; allspice; peppers

tenderizers, for household

purposes;

fruit coulis

[sauces]; ravioli; relish [condiment]; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt;
sherbets [ices]; ham

glaze;

soya sauce; tomato sauce; pasta sauce;
chow-chow

vinegar; chutneys [condiments];
Klass

31: Algarovilla

natural flowers; grapes, fresh;

for animal

algae

[condiment];

animals;

live

[condiments]; seasonings; garden herbs, preserved [seasonings]; vinegar; beer

sauces

[seasoning].

or

animal

consumption;

trees; turf, natural;

palm

unsawn

cake for

animals; menagerie animals; peanut

fresh; chestnuts, fresh;

copra;

beans, raw;

wreaths of

dog biscuits; sea-cucumbers, live; peas, fresh; mushroom
timber; undressed timber; yeast for animal consumption; Christmas trees;

fruit residue [marc];

animals;

oil

maize cake for

cake;

cattle; rape

[raw material]; cereal seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal consumption; lime for animal forage; fish
roots; roots for food;

locust

consumption; oranges, fresh; peanuts, fresh; artichokes, fresh; draff; beans, fresh;

for human

spawn for propagation; mushrooms, fresh; trees;
edible chews for

saffron

cake for

spawn;

cattle; bagasses

cocoa

beans,

of

cane

raw; potatoes,

barks; rough cork; animal foodstuffs; pet food; stall food for animals; bird food; strengthening animal forage; chicory

raw

nettles; groats for poultry; maize; edible

sesame,

unprocessed; shrubs;

rose

bushes; spiny lobsters, live; lemons, fresh; vine plants;

salmon, live; onions, fresh vegetables; flower bulbs; leeks, fresh; olives, fresh; products for animal litter; bran mash for animal consumption; shellfish, live;
almonds

meal for

[fruits]; mussels, live; peanut

fish meal for animal consumption;
nuts; bran;

distillery

straw

waste for animal

animals;

linseed meal for animal

consumption; residue in

[plants]; aromatic sand for pets [litter]; citrus fruit, fresh; mash
fishing bait, live; by-products of the processing of cereals, for
for animal

coconut

shell; bred stock; sanded

flax meal

[fodder];

paper for pets

rice meal for

forage;

[fruits]; coconuts; kola

fattening livestock; animal fattening preparations; preparations for egg laying poultry;
consumption; seed germ for botanical purposes; poultry, live; wheat; pollen [raw

vera

plants; plants, dried,

[litter]; malt for brewing and distilling;

litter peat;

nuts

animal

for

decoration; rhubarb, fresh; rice, unprocessed; rye;

consumption; fish, live; lettuce, fresh; sardines, live; beet, fresh; herrings, live;

for the manufacture of wood

animals;

still after distillation; palms [leaves of the palm tree]; cuttle bone for birds; peppers

a

for

aloe

material]; crayfish, live; crustaceans, live; seedlings; plants;
germ

meal for

consumption;

mulch; beverages for pets; oats; vegetables, fresh; cucumbers, fresh; lobsters, live;

straw

[forage];

planting;

straw

linseed for animal

wheat

consumption; hay;

litter; salt for cattle; trunks of trees; wood

squashes, fresh; oysters, live; fruit, fresh;
hazelnuts; fodder; hops; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; chicory, fresh; silkworms; garlic, fresh; lentils, fresh; pine cones; hop cones;

chips

spinach, fresh; berries,

fresh

pulp;

fruits; juniper berries; eggs

KlaSS 32: Aperitifs, non-alcoholic;
waters; kvass

[beverage];
vera

[non-alcoholic beverage];

non-alcoholic

garden herbs, fresh;

seeds for

beverages;

lithia

for

water;

hatching, fertilised;

silkworm eggs;

seltzer

water;

cocktails, nonalcoholic;

isotonic

drinks, non-alcoholic; whey beverages;

beverages;

sugarcane; truffles, fresh; tuna, live;

water;

beer-based

non-alcoholic

non-alcoholic fruit

soda

waters

barley.

[beverages];

aerated

water;

mineral water

[beverages];

table

cocktails; lemonades; peanut milk [nonalcoholic beverage]; milk of almonds

honey-based beverages; soya-based beverages,

juice beverages;

fruit nectars,

other than milk

non-alcoholic; orgeat; beer; ginger beer;

substitutes;

malt

aloe

beer; powders

for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider,

non-alcoholic; vegetable juices [beverages];
mineral water;

[beverages];

preparations

for

non-alcoholic fruit

KlaSS

33:

fruit juices; preparations for making aerated water; preparations for making liqueurs; preparations for making
making beverages; must; grape must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets

extracts;

extracts of

hops

kirsch; gin; digesters [liqueurs and spirits]; cocktails;
beverages, except beer;
[sugarcane-based

for

making beer;

essences

for

making beverages.

Aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; anisette [liqueur];
alcoholic

alcoholic

beverage]; sake;

products other than containing

curacao;

anise

[liqueur]; liqueurs; pre-mixed

beverages containing fruit; spirits [beverages];
perry;

cider;

rice

alcohol;

distilled

alcoholic

beverages;

mead

alcoholic extracts; fruit extracts,

alcoholic;

rum.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

beverages,

avaldatud: 2018/14

other than

beer-based;

alcoholic

[hydromel]; peppermint liqueurs; bitters;
alcoholic

essences;

nira

all afore mentioned

40

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

1318999

nr

R201800302
01.03.2016
02.11.2017

kuup

(540)

EVONY
(730)

Omanik: HAYAT KİMYA
Mahir İz Caddesi No:25

(511)10-2016Klass

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Altunizade, Üsküdar, İstanbul,

TR

5: Adult diapers, absorbent pants for incontinents, bladder pad for body secretions including those used for incontinent and

menstruations.
Klass 10: Underpads.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

avaldatud: 2018/10

R201700165
20.12.2016

(300) Konventsiooniprioriteedi
m201621724

on

1331718

(111)

(310)

registreering

(320)

andmed:

03.10.2016

(330)

UA

(540)

Superia
(730)

Omanik: BPC PROPHARMA HOLDING LIMITED
11

Boumpoulinas Street,

(511)11-2017Klass
adapted

1st Floor, CY-1060 Nicosia, CY

5: Vitamin preparations; dietetic substances adapted for medical use; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods

for medical purposes; disinfectants for hygiene purposes;

medical purposes;

dressings, medical;

tissues

impregnated with pharmaceutical lotions; sticking plasters

herbicides; pesticides.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800225

(151)

Rahvusvah reg

kuup

20.01.2017

(891)

Hilisema märkimise kuup

on avaldatud:

2017/06

1338870

06.02.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Messe München GmbH
Am Messesee

(511)11-2018

2,

valge, kollane,
81829

Klass 16:Printed

oranž.

München,

DE

matter.

Klass 35: Organisation of exhibitions and trade fairs for commercial and advertising
and issuance of advertising
purposes; publication

texts.

for

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

41

1/2019

Klass 41: Arranging of exhibitions for cultural and teaching purposes; organisation and arranging of congresses and meetings; publication and
issuance of printed matter (except for advertising purposes).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

registreering

on

avaldatud: 2018/06

1349243
R201800323
13.11.2016
09.01.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Mohammad Zarzour

Damascus-buzoria, Dakakin,
(511)11-2018

Klass 30:Coffee, tea,

son

of MHD Kamel

SY

cocoa, sugar,

rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, groats, bread, pastry and

confectionery, ices, honey, black honey, yeast, baking-powder, macaroni, ribbon vermicelli, food powder, food flavouring, food quiches from
tahini, salt, mustard, vinegar, spices, peppers [seasonings], thym,
chewing gum, candy; caramels,

chocolate-based

beverages,

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

ketchup, mayonnaise,

cocoa-based

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

sauce;

beverages,

registreering

corn,

cereal,

ice cream, edible ices, biscuits, chocolate, chocolate biscuits,

coffee-based

beverages.

on avaldatud:

2018/11

1355132

R201800399
10.03.2017

07.02.2018

kuup

(540)

JOWAÉ
(730)

Omanik: LABORATOIRE JOWAE
99

rue

du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS,

(511)11-2017Klass 3:Soaps, perfumery products,
beauty

care,

FR

essential oils, cosmetics,

non-medical preparations

for skin, nail, face and

beauty masks, make-up and make-up removing products, face and body powders, cosmetic

products for slimming purposes, deodorants
preparations for hair care, cleaning and beauty

for

personal use,
shampoos.

cosmetic

pre-shave

and

after-shave preparations,

care,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

1361415

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800364

(151)

Rahvusvah reg

kuup

29.05.2017

on

sun-care

avaldatud: 2018/15

body

care,

cleaning

and

and after-sun preparations, cosmetic
cosmetic

shower

products,

cosmetic

42

EESTI

(891)

Hilisema märkimise

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

13.03.2018

kuup

(540)

HOWIES
(730)

Omanik: Howie's

Inc.

Hockey,

3445 36th St. SE, Kentwood MI 49512, US

(511)11-2018Klass

28:Athletic sporting goods, namely athletic wrist and joint supports; athletic sporting goods, namely, adhesive tape for hockey stick

and uniform support; grip tape for hockey sticks, lacrosse sticks and baseball bats.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2018/13

1362562

nr

R201700827
13.06.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž.

(730)

Omanik: Limited

liability

company "Center instrumentalnoi

Molodogvardeiskaya st., 61, 20, RU-121351 Moscow,

(511)11-2017Klass

torgovly"

RU

8:Glaziers' diamonds [parts of hand tools]; pestles for pounding; sharpening steels; hand drills,

hand-operated; agricultural

forks

[hand tools]; weeding forks [hand tools]; lawn clippers [hand instruments]; nail extractors, hand-operated; nail pullers, hand-operated; rakes [hand tools];
lifting jacks, hand-operated; spades [hand tools]; bits [hand tools]; chisels; cutlery; abrading
sharpening instruments; hand-operated cutting tools; hand tools, hand-operated; picks [hand tools]; stone hammers;

cutter bars

[hand tools]; pickhammers; bushhammers;

instruments

[hand instruments];

blade

wheels

sharpening stones; grindstones [hand tools]; sharpening
[hand tools];

breast

drills; diggers [hand tools];

[hand tools]; pickaxes;

[hand tools]; scythes;

rams

mallets

[hand instruments]; pliers; spanners [hand tools];

grinding wheels; sledgehammers;

emery

thistle

wrenches

extirpators [hand tools];

nail

nippers; ice picks; blades [hand tools]; jig-saws; shovels [hand tools]; trowels [gardening]; trowels; machetes; hammers [hand tools]; mattocks; knives;
scissors; agricultural implements, hand-operated; stropping instruments; screwdrivers;
insecticide sprayers

[holders]; reamers; syringes
[parts

of hand

insecticide

[hand tools];
for

tools]; secateurs;

vaporizers [hand tools];

spraying insecticides; rasps [hand tools]; paring
mortise

chisels;

mitre

[miter

fulling tools [hand tools]; ratchets [hand tools]; tube

priming

irons [hand tools];

tap wrenches; plane irons;
hand-operated
caulking

hand

crow

[hand

embossers

[hand tools];

irons

[hand tools];

guns,

[hand tools];

[hand tools];

frames for
adzes

hand-operated,

saw

for the extrusion of mastics;

blades [parts of hand

handsaws;

saw

tools];

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

[tools]; vices; hoop

cutters

[hand tools];

Rahvusvah reg

kuup

(320)

punches [hand tools]; punch pliers [hand tools]; annular screw plates;
[hand tools]; shear blades; pin punches; punches [hand tools]; handles for

centre

saws; dies

metal band stretchers

[hand tools]; spatulas [hand tools]; palette knives; shears;

registreering

on

avaldatud: 2017/33

1367135

30.06.2017
andmed:

04.05.2017

(330)

RU

(540)

(730)

Omanik: Public Joint Stock

Novokuznetskaya ul., 7/11,

Company

str.

"Research and

bits

axes;

[hand tools]; scraping tools [hand tools]; garden tools, hand-operated;

squares

R201700916

(300) Konventsiooniprioriteedi

tool belts

holders; cutters; planes;

tools].

(111)

2017717813

[hand tools];

[hand tools]; branding irons;

cutting instruments;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(310)

boxes

bars; files [tools]; emery files; bow

tools; hatchets;

guns; scrapers

cutters

tools [hand tools]; tube

edge

(Am.)]

saws

insecticide atomizers

production corporation

1, RU-115184 Moscow, RU

"United

Wagon Company"

non-electric

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(511)11-2017Klass

1/2019

43

6: Metal castings; lugs of metal; materials of metal for railway tracks;

cast

steel; foundry molds [moulds] of metal; girders of metal;

stops of metal; wheel clamps [boots]; braces of metal for handling loads; shims; joists of metal; platforms, prefabricated, of metal; packaging containers of

metal; tanks of metal; straps of metal for handling loads; slings of metal for handling loads; loading pallets of metal; partitions of metal.
Klass 12: Rolling stock for railways; locomotives; tramcars; electric vehicles; refrigerated wagons [railroad vehicles]; sleeping
[railways]; dining

cars; tilt

cars;

carriages

trucks; railway couplings; couplings for land vehicles; trailer hitches for vehicles; clutches for land vehicles; undercarriages for

vehicles; tipping apparatus, parts of trucks and wagons; brake linings for vehicles; brake shoes for vehicles; funnels for locomotives; brake segments for
vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; bogies for railway cars; waggons; buffers for railway rolling stock.
Klass 35: Commercial intermediation services; sales promotion for others; procurement services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; administrative

processing

of purchase orders;

negotiation and

conclusion of commercial transactions for third

parties.

KlaSS 37: Repair repair of rail vehicles; services of rail vehicles installation; rustproofing; boiler cleaning and repair; vehicle lubrication
[greasing]; vehicle washing; electric appliance installation and repair; heating equipment installation and repair; air conditioning apparatus installation and

repair;

furnace installation and

repair; freezing equipment

maintenance];

vehicle

maintenance;

vehicle

apparatus; rebuilding engines that have been

vehicle

cleaning;
worn

or

installation and

repair; installation,

re-tinning; riveting; anti-rust

installation, maintenance and repair; vehicle polishing;

breakdown

maintenance and

treatment

for vehicles;

repair

repair services; repair information;

partially destroyed; rebuilding machines that have been

of computer hardware;

vehicle

worn

service stations

interference
or

machinery
[refuelling and

suppression

in

electrical

partially destroyed; vehicle battery

charging.
Klass 39:Transport; car transport; hauling; railway transport.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

585806

(320)

on

avaldatud: 2017/37

1376581
R201701117
08.08.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

21.07.2017

andmed:

(330)

PT

(540)

(730)

Omanik: AMORIM

REVESTIMENTOS,

Rua Do Ribeirinho, Nº 202, P-4536-907

(511)11-2017Klass

27: Floor coverings; cork

coverings; carpets, rugs,
KlaSS

mats and

31: Rough

matting,

sheets

(materials

covering existing floors);

floor

covering existing floors;

covering

floor

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

on

avaldatud: 2017/45

on

avaldatud: 2018/03

1386400

nr

R201800110

08.11.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(320)

registreering

andmed:

26.10.2017

(330)

HU

(540)

PELVENTA
(730)

Omanik: Richter Gedeon

Nyrt.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,

(511)11-2017Klass 5:Gynecological

HU

products, except oncological products.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

materials for

coverings

cork.

(111)

M1703431

for

linoleum and other materials for

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(310)

S.A.

S. Paio De Oleiros, PT

for

existing floors; vinyl

existing floors.

floor

44

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

1386412

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

nr

R201800118

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

M1703437

(320)

08.11.2017
andmed:

26.10.2017

(330)

HU

(540)

VALOMA
(730)

Omanik: Richter Gedeon

Nyrt.

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,

(511)11-2017Klass

HU

5:Pharmaceutical preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

M1703396

(320)

on

avaldatud: 2018/03

on

avaldatud: 2018/03

on

avaldatud: 2018/03

1386413

nr

R201800119

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

07.11.2017
andmed:

26.10.2017

(330)

HU

(540)

ARLINTA
(730)

Omanik: Richter Gedeon

Nyrt.

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,

(511)11-2017Klass

HU

5:Pharmaceutical preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1386414
R201800120

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

M1703429

(320)

registreering

07.11.2017
andmed:

26.10.2017

(330)

HU

(540)

OVOLAN
(730)

Omanik: Richter Gedeon

Nyrt.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,

(511)11-2017Klass

HU

5:Pharmaceutical preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800121

1386434

(151)

Rahvusvah reg

kuup

04.08.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

2017 0621

(320)

16.03.2017

(330)

LT

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

45

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: UAB "Eckes
Laisvės pr. 125,

(511)11-2017Klass

sinine, hall, valge.
-

Granini Lietuva"

LT-06118 Vilnius,

32:Mineral and aerated

LT

water and other

non-alcoholic drinks; spring water;

table water; fruit drinks and fruit juices; syrups and other

preparations for making beverages; preparations for making aerated water; preparations for making mineral
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

4368497

water.

avaldatud: 2018/03

1390853

08.12.2017
andmed:

14.06.2017

(320)

on

R201800230

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

FR

(330)

(540)

Kitchen Fun
(730)

by

Beka

Omanik: Allinox, bvba
Stationsstrat 127,

B-8780 Oostrozebeke,

(511)11-2017Klass 8:Cutlery,
Klass 21:

BE

forks and spoons; table forks; spoons; knives; scissors;

non-electric cheese

Household and kitchen utensils; metal containers (neither of metal

household and kitchen use; containers for

preparing, preserving, keeping

warm

and

nor

knives.

coated therewith), of wood and of synthetic materials for

serving food

and

beverages; stew-pans; pots; frying pans; woks;

fish

pans; non-electric cooking utensils; non-electric saucepans for steam cooking.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2018/07

1390883
R201800232
17.07.2017

(540)

(730)

Omanik: Limited

Liability Company Ilyashev

Kudryavska Str., 11, Kyiv 04053,

(511) 11-2017 Klass 35: Commercial information agency
for commercial
business

or

advertising

purposes;

business

services; auctioneering; accounting; market studies; opinion polling; organization of exhibitions

organization of trade fairs for commercial

information; business appraisals; business

forecasting;

& Partners Law Firm

UA

or

advertising

purposes;

demonstration of goods; business research;

investigations; business inquiries; business management assistance; market studies; economic
efficiency expert services; compilation of information into computer databases; public relations; import-export agency services;

46

EESTI

business

management

and

business

organization consultancy; professional

advertising material; business auditing; payroll preparation;

tax

on a

computer network; drawing up of

provision

of

on-line

economic

forecasting; auctioneering;

an

for

marketplace

promotion for others; production

and

buyers

retail

sellers

wholesale

or

of accounts;

statements
of

and

goods

services

for

word

consultancy; personnel management consultancy;

preparation; commercial

selection of personnel; publication of publicity texts; rental of advertising time

advertising

KAUBAMÄRGILEHT

or

1/2019

processing; updating

of

industrial management assistance; psychological testing for the

communication media; advertising agency services; advertising; on-line

on

of statistics;

compilation

of

services; presentation

pharmaceutical, veterinary

of advertising films; office machines rental;

providing

goods

and

on

business

information via

communication media,

sanitary preparations

and

a

for retail

medical

web

site;

purposes;

supplies;

sales

systemization of information into computer databases; data search

in

computer files for others.

Klass 36: Debt collection

services; fiduciary; real

agency

services; financial analysis; rental of apartments; rental of real estate;

estate agency

rental of offices; rental of farms; clearing-houses, financial; savings bank services; real estate brokerage; rent collection; issuance of travellers' cheques;
issuance of credit cards; issuance of tokens of value; capital investment; insurance information; financial information; insurance consultancy; financial

consultancy; debt advisory services; stock exchange quotations; pawnbrokerage; business liquidation services, financial; loans; exchanging money; online
banking; processing of debit card payments; processing of credit card payments; factoring; organization of collections; arranging finance for construction
projects; antique appraisal; jewellery appraisal;
appraisal;

financial evaluation of

wool;

financial

financial valuation of

evaluation; repair

costs

standing timber; stamp appraisal;
electronic funds

evaluation;

real

estate

appraisal;

transfer; bail-bonding;

management; brokerage of carbon credits; insurance brokerage; lending against security; providing financial information via
investment of funds;

underwriting;

charitable

life insurance

underwriting; apartment
retirement

services;

fund raising;

health insurance

underwriting;

house

stocks and bonds

financial

management;

financial

brokerage;

accident insurance

underwriting;

management

of reimbursement

payment services; provident fund services; financial

sponsorship;
for

payments

actuarial

mutual

funds;

appraisal;

brokerage;

real

art

estate

web site; check verification;
instalment

marine insurance

others;

brokerage services;

customs

a

mortgage banking;

underwriting;

numismatic

securities

loans;

underwriting;

services; banking;

insurance

fire insurance

stock

financial management;

brokerage

safe

deposit

services; deposits of valuables.
Klass 45: Detective

agency

services; night guard services; adoption
intellectual

legal research; physical security consultancy;

agency

property consultancy;

services; arbitration services; rental of safes; genealogical research;

monitoring

intellectual

property rights for legal advisory purposes;

monitoring of burglar and security alarms; licensing of intellectual property; licensing of computer software; opening of security locks; guard services;
missing

investigations; litigation services; inspection of factories for safety

person

investigations; escorting
document

in

society; copyright management; legal
alternative

preparation services;

dispute resolution services;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(891)

Hilisema märkimise

purposes;

administration of licences;
on-line social

registreering

registration of domain

names;

personal background

dating services; mediation; tracking of stolen property; legal

networking services; personal body guarding.

avaldatud: 2018/07

on

1391946
R201800278
15.11.2017
28.02.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Leader Foods

Oy

Virkatie 8, FI-01510 VANTAA, FI

(511)11-2017Klass
fruit-based

29:Meat, fish, poultry

snack food; fruit

game;

meat

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

chips; low-fat potato chips;

nuts,

prepared; preparations

for

raisins; soups; vegetable juices

30: Coffee, tea,

Klass

confectionery; ices;
snack

cooking;

sugar,

mousses;

and

cocoa

for

noodle-based

artificial

chocolate-based

prepared meals;

making bouillon; preparations

for

making

soup; seeds,

prepared;

(vegetable -); vegetable salads; vegetable soup preparations.

mousses

and

coffee; rice; tapioca

sago;

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

food; chips [cereal products];

chocolate

and

beverages; pop corn;
oat

flakes;

oat-based

coffee-based

food;

flour

sauces

and

preparations

made

from

cereals; bread, pastry

(condiments); spices; ice; biscuits;

beverages; crackers; high-protein

pasta; peanut confectionery;

pies;

rice

cereal

cakes;

cereal bars;

bars;

ice cream;

rice-based

and

cereal-based
muesli;

snack

food;

sandwiches; tea-based beverages.
Klass 31: Grains and agricultural, horticultural and forestry products
seeds;

natural

plants

and

flowers;

Klass 32: Beers; mineral and aerated
for making

beverages; smoothies; powders

for

waters

and other non-alcoholic

effervescing beverages; pastilles

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

4020170120806
kl 30

(310)

4020170120807
kl 35

registreering

-

Sales

(320)
(320)

agency

beverages;

for

fruit

beverages

and fruit

juices;

syrups

and other

preparations

effervescing beverages; vegetable juices [beverages].

on avaldatud:

2018/09

R201800269
12.01.2018
andmed:

22.09.2017

(330)

KR

Bread; confectionery; snack confectionary; gum; biscuits; ice

-

classes; live animals; fresh fruits and vegetables;

1393199

nr

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

not included in other

malt.

22.09.2017

services for

bread;

(330)

sales agency

creams;

chocolate; pies; cakes.

KR
services for

confectionery;

sales agency services for snack

confectionary;

sales agency

services for gum; sales agency services for biscuits; sales agency services for ice creams; sales agency services for chocolate; sales agency
services for pies; sales agency services for cakes.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

47

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: LOTTE

valge.

Corporation

(Sincheon-dong) 300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul,

(511)11-2018

Klass

30:Bread; confectionery;

snack

confectionary;

gum;

KR
biscuits; ice

creams;

chocolate; pies; cakes;

candies.

Klass 35: Sales agency services for bread; sales agency services for confectionery; sales agency services for snack confectionary; sales agency
services for gum; sales agency services for biscuits; sales agency services for ice creams; sales agency services for chocolate; sales agency services for

pies;

sales agency services for cakes; sales agency services for candies.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2018/09

on

avaldatud: 2018/10

1393831

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800279

(151)

Rahvusvah reg

kuup

09.10.2017

Omanik: Hiran

Adjith

(540)

(730)

119/2, Kinsey Road,

(511)11-2017Klass

30:Coffee;

Karunaratne

Colombo
drinks based

8,

Sri

Lanka,

on

tea;

tea.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

LK

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800292

(151)

Rahvusvah reg

kuup

23.11.2017

(540)

nr

1394179

48

EESTI

Omanik: Obshchestvo

(730)

ul.

Butovskiy tupik,

(511)11-2017Klass 25:Footwear;
lace boots; neck

ogranichennoy otvetstvennostyu

s

d. 3, str. 1, office 1, pom.
sandals;

bath

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

"STRAITEKS"

1 Shcherbinka, RU-142172 Moscow, RU

slippers; stockings; berets; overalls;

caps

[headwear]; hosiery; boots;

braces for

clothing [suspenders];

[mufflers]; camisoles; underwear; belts [clothing]; shawls; dressing gowns; sweaters; pullovers; socks; sock suspenders; garters;
stocking suspenders; inner soles; shirts; clothing; hats; headgear for wear; furs [clothing]; detachable collars; tights; combinations [clothing]; suits; readymade

clothing;

scarves

ear

muffs

[clothing]; neckties; gaiters;

breeches for wear;

trousers; outerclothing; gloves [clothing]; scarves;

sashes for wear; knitwear

[clothing]; shirt yokes; football shoes; top hats; girdles; vests; coats; leggings [leg warmers]; jerseys [clothing]; skirts; layettes [clothing]; liveries; sports
jerseys;

aprons

[clothing]; muffs [clothing]; pelerines; pelisses; beach clothes; beach shoes; pajamas; dresses; wooden shoes; underpants; brassieres;

overcoats; uniforms;

jackets [clothing];

shirts;

shower caps;

fishing vests; money

belts

Klass 35: Commercial information
commercial information and advice for

clothing;

paper
teddies

[clothing]; parkas; slips [underclothing];

veils

[clothing]; bathing

[underclothing];

bandanas

caps;

bathing trunks; bathing suits; shoes; sports shoes;

[neckerchiefs]; clothing

of imitations of leather;

[clothing]; pocket squares; ponchos; leggings [trousers]; jumper

consumers

dresses.

[consumer advice shop]; marketing; telemarketing services; retail

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2018/10

1394193

nr

R201800293
15.12.2017

(540)

(730)

Omanik: Obshchestvo
ul. Ivana

Babushkina,

(511)11-2017Klass

s

ogranichennoy otvestvennostyu "Kremlin

d. 17, korp. 2,

33:Vodka; alcoholic

beverages,

podval,

pom

I, komn. 7,

awards"

RU-117292 Moskva,

except beer.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800294

(151)

Rahvusvah reg

kuup

09.01.2018

on

avaldatud: 2018/10

1394245

(540)

KOKU
(730)

Omanik: S.C. LOOP PRODUCTIONS
Str. Ion Tuculescu

(511)11-2018

nr.

19,

Sector

3,

S.R.L.

031611

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

RO

4376182

(320)

registreering

1394284

nr

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

Bucuresti,

Klass 43:Services for providing food and drink; temporary accommodation.

(111)

R201800295
09.01.2018
andmed:

13.07.2017

headbands

of leather; saris; tee-

agency services; auctioneering; market studies; marketing research; business information; opinion polling;

class 25.

(111)

clothing

(330)

FR

(540)

ROLLER-PEARL

on avaldatud:

2018/10

RU

or

wholesale services for the

goods of

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: Parfums Christian Dior

1/2019

49

33 Avenue Hoche, F-75008 Paris, FR

(511)11-2018

Klass

3:Perfumery products,

cosmetic

products, make-up products.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800297

(151)

Rahvusvah reg

kuup

01.11.2017

on

avaldatud: 2018/10

1394431

nr

(540)

(730)

Omanik: WORLD BEARING COMPANY TM LTD
Suite 16088, 43 Bedford Street, London WC2E 9HA, GB

(511)11-2017Klass

7: Bearings [parts of machines]; jacks [machines]; hand-held tools, other than hand-operated; clutches, other than for land vehicles;

pumps [parts of machines,

machines;

roller

engines

or

motors];

vacuum

pumps

bearings; self-oiling bearings; bearings

for

[machines];
transmission

machines]; hangers [parts of machines]; pistons [parts of machines

or

ball

rings

for

bearings; bearing brackets for machines; anti-friction bearings

shafts; ball-bearings; bushings [parts

Klass 35: Market studies; marketing research;

motors and

engines; dynamo belts; belts for

for others [purchasing

goods; organization

of exhibitions

import-export

agency services; commercial information agency services; sales

goods and services for other businesses]; commercial

for commercial

or

advertising

purposes;

organization

or

industrial

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

on

avaldatud: 2018/10

R201800299
15.02.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
30 2017 020 719

registreering

1394641

(111)

(320)

andmed:

21.08.2017

(330)

DE

(540)

ManFlu
(730)

Omanik: Maria Clementine Martin Klosterfrau

Gereonsmühlengasse 1-11,

(511) 11-2018

[parts

for
of

motors and

Klass

41: Education;

Vertriebsgesellschaft

mit beschränkter

50670 Köln, DE

sporting activities.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2018/10

Haftung

promotion

for

management assistance;

of trade fairs for commercial

purposes; data search in computer files for others.

(310)

boxes

bands for pulleys.

others; procurement services
demonstration of

machines]; journal

engines]; pistons for engines; pistons for cylinders; transmissions for machines;

stuffing boxes [parts of machines]; pulleys [parts of machines]; belts for machines; fan belts for

engines; adhesive

of

or

advertising

50

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800300

(151)

Rahvusvah reg

kuup

08.11.2017

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

1394713

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: BESLER GIDA

kuldne,

Aydınlar Mahallesi,

(511)11-2017Klass
animal

origin;

punane, roheline.

SANAYİ

29: Meat, fish, poultry and

milk of herbal

VE

No'lu Cadde No:15

origin;

milk

game;

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Şehitkamil,
processed

products; butter;

edible

paste; tahini (sesame seed paste); eggs and powdered eggs; potato

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

TR-03006

meat

GAZİANTEP,

products; dried pulses;

TR
bouillon; processed olives, olive paste; milk of

soups,

oils; dried, preserved, frozen, cooked,

smoked

or

salted fruits

and

vegetables;

tomato

chips.

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800304

(151)

Rahvusvah reg

kuup

24.01.2018

on

avaldatud: 2018/10

1394894

(540)

(730)

Omanik:

QINGDAO

BRIGHT MOON SEAWEED GROUP CO., LTD.

No.777, Mingyue Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province,

(511)11-2018
preparations

Klass

1: Glucose for the food industry; seaweeds [fertilizers]; iodine for industrial

for industrial purposes;

pectin

for the food

industry; alginates

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

N245023

(320)

registreering

1395368

nr

R201800312
17.10.2017
andmed:

04.09.2017

(330)

GR

for the food
on

CN

purposes;

industry; alginates

glucose for industrial

for industrial purposes.

avaldatud: 2018/11

purposes;

enzyme

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Marleo Investments Public Limited

Kyriacou

(511)11-2017Klass

kuldne,

Matsi 21,

must.

Agios Dometios, CY-2373 Nicosia,

CY

33:Alcoholic beverages, except beers.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2018/11

1395417
R201800313
13.12.2017

(540)

(591)

Värvide loetelu: tumepruun, kollane.

(730)

Omanik: UNICOSMETIC

Company Limited

Piskarevskiy prospect 63/6,

liter

(511)11-2017Klass

3:

Hair

balsams,

soap; cosmetic kits comprised of hair
care;

A,

pom.

5-N,

other than for medical
care

products; sprays

office

purposes;

11,

hair

for hair care;

RU-195273

conditioners;

professional

hair

Saint

hair
care

Petersburg,

spray;

hair

products

shampoos; dry shampoos.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800314

(151)

Rahvusvah reg

kuup

20.12.2017

(554)

Ruumiline märk

nr

1395419

on

lotions;

for

avaldatud: 2018/11

use

in

RU
hair

masks;

cosmetic oils for the

beauty salons; beauty

serums

hair;

for hair

52

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

(540)

(730)

Omanik: Obshchestvo

ul. Ivana

Babushkina,

(511)11-2017Klass

s

d.

ogranichennoy otvestvennostyu "Kremlin
17, korp. 2, podval,

pom

I,

komn.

7,

awards"

RU-117292

Moskva,

RU

32:Beer.

Klass 33:

Alcoholic

beverages, except beer; aperitifs;

digesters [liqueurs and spirits]; cocktails;

containing fruit; spirits [beverages];

curacao;

distilled

extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic

beverages;

mead

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

[arak]; brandy; wine; piquette; whisky; vodka;

anisette

[liqueur]; kirsch; gin;

[hydromel]; peppermint liqueurs; bitters;

rum;

beverages

sake; perry; cider; rice alcohol; alcoholic

essences.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

arrack

anise [liqueur]; liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic

registreering

avaldatud: 2018/11

on

1395472

R201800315
12.01.2018

(540)

SEDACALM
(730)

Omanik: ACM
17

rue

(511)11-2018
hygiene and
hair

de

Neuilly, Impasse Passoir,

Klass

3:Soaps;

care; cosmetic

lotions; astringents

essential

F-92110 CLICHY, FR

oils; cosmetics;

moisturizing products

cosmetic

care

for

products

for skin, hair and nail care; cosmetic

protecting

gels,

and

creams,

soothing

the

skin;

dermocosmetic

products

for skin

milks, lotions, pomades and preparations for skin

care;

for cosmetic use; balms other than for medical use; cosmetic creams; oils for cosmetic use; oils for toilet purposes; almond milk for

cosmetic use; cleansing milk for toilet purposes; lotions for cosmetic use; cosmetic preparations for baths.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

avaldatud: 2018/11

on

1395624

nr

R201800318
12.01.2018

(540)

EAU LAMELLAIRE
(730)

Omanik: ACM
17 Rue de

(511)11-2018
up

removing

Neuilly

-

Impasse Passoir,

F-92110

Klass 3: Soaps; essential oils; cosmetics; gels,
milks

cosmetic use; beauty

and

gels; make-up removing

care

creams;

CLICHY,

creams,

oils for

FR

milks, lotions; cosmetic skin

cosmetic

use;

oils for

toilet

care

preparations;

purposes;

cleansing

and body cleaning preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2018/11

make-up

milk for

removing products;

toilet

purposes;

make-

lotions for

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019
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(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800326

1395887

(151)

Rahvusvah reg

kuup

06.07.2017

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane,

(730)

Omanik: "GRAND CANDY" LLC

must, roheline, kollane, oranž, valge, sinine, taevasinine, tumepruun, helepruun,

roosa.

31 Masis str., 0061 Yerevan, AM

(511)11-2017Klass 30:Coffee,
confectionery; edible ices;

sugar,

tea,

cocoa

and artificial coffee; rice;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017720247
kl 9

(320)

and sago; flour and

registreering

sauces

preparations

made from cereals; bread,

pastries

and

(condiments); spices; ice.

avaldatud: 2018/12

on

1396201

nr

R201800333
07.11.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

tapioca

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

andmed:

23.05.2017

(330)

RU

Monitors [computer programs]; computer software, recorded; transmitters [telecommunication]; telephone transmitters; transmitters of

-

electronic

signals; digital signs; computer

game

software; computer operating

programs,

recorded; computer

audiovisual teaching apparatus; video recorders; sound reproduction apparatus; downloadable

[data processing equipment]; downloadable ring
kl 38

tones for mobile

Information about telecommunication;

-

providing

online forums; videoconferencing services; rental of

user

access

software

applications, downloadable;

image files; downloadable music files; couplers

phones.
access

to

global computer networks; video-on-demand transmission; providing

time to global computer networks; radio communications; transmission of electronic

mail; streaming of data; telecommunications routing and junction services.
kl 42

-

Computer system analysis;

development of

new

recovery of computer data; computer virus

protection services;

installation of computer software; research and

products for others; web site design consultancy; computer security consultancy; information technology [IT] consultancy;

consultancy in the design and development of computer hardware; internet security consultancy; computer software consultancy; data security

consultancy; technological consultancy; updating
computer systems
software;
via

a

for

conversion

detecting
of data

or

unauthorized

of computer software;

access

documents from

or

data breach;

physical

to

monitoring

monitoring

electronic

of

of computer systems to detect breakdowns;

computer systems by

media; providing

information

monitoring

remote access; maintenance

on

computer technology

and

of

of

computer

programming

web site; providing search engines for the internet; computer system design; rental of computer software; computer software design; creating

and designing

website-based

hosting computer

technology consultancy;
detect fraud via

indexes of information for others [information technology services]; creating and maintaining web sites for others;

sites [web sites]; computer

the

telecommunications

internet;

electronic

programming;

technical

technology consultancy;

monitoring

of

writing; copying
electronic

personally identifying

data

of computer programs;

storage;

information

service [SaaS]; conversion of computer programs and data, other than physical conversion;

to

electronic

detect

server

identity

hosting.

off-site

monitoring
theft

data

backup; computer

of credit

via the

card

internet;

activity

software

as

to
a

54

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

1/2019

(540)

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik:

Larkpark

Trident Trust

(511)11-2017Klass

Monitors

programs];

automated

magnetic cards;

media; computer

computer
game

software,

reproduction apparatus;

teller machines

[telecommunication]; telephone transmitters;
recorded;

programs,

downloadable

[ATM]; money counting

[programs], recorded; computer

programmes

transmitters

recorded;

software; computer operating

video recorders; sound

teaching apparatus;

encoded

data

apparatus; magnetic

[computer

signals; digital signs; computer

audiovisual

identity cards, magnetic;

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, VG

Company (B.V.I.),

9:

transmitters of electronic

downloadable;

kollane.

valge,

Services Inc.

and

computer

image files;

sorting machines;

music files;

mechanisms for

coin-operated

electronic

publications,

[downloadable software];

programs

software applications,

downloadable

downloadable; integrated circuit cards [smart cards]; invoicing machines; data processing apparatus; readers [data processing equipment]; chips [integrated
circuits]; couplers [data processing equipment]; downloadable ring
Klass

35: Arranging subscriptions

services; advertising
management;

agency

services;

cost

book-keeping; invoicing;
business

price analysis; rental of advertising

import-export agency

organization consultancy;

business

artists; business management of sports people;
or

business

organization consultancy;

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

commercial

services; commercial information agency

auditing; employment

space; account

agency

services; computerized file

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

consumers

and

management

phones.

services for others;

demonstration of goods; transcription of communications; opinion polling; market studies; business information;

commercial information and advice for

recruitment;

tones for mobile

to telecommunication

management

marketing;

consultancy; personnel

business management of

performing

clipping services; updating of advertising material; word processing; organization of exhibitions for

news

advertising purposes; arranging newspaper subscriptions for others; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of
or advertising purposes; shop window dressing; business appraisals; payroll preparation; data search in computer files for others;

trade fairs for commercial

business

sponsorship search;
in

newspapers;

time

on

promoting

management assistance;

the

goods

and services of

commercial

or

industrial

others; production

of

economic

management assistance;

forecasting; auctioneering; copywriting

office machines and

advertising films;

equipment rental;

communication media; publicity material rental; rental of vending machines; publication of publicity texts; radio

samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; writing of publicity texts; advertising; on-line advertising

advertising by
business

mail order; television

inquiries; systemization

psychological testing

document

advertising;

of information into

for the selection of

personnel;

reproduction; compilation

computer databases;

tax

business management of

of statistics;

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

on a

of statements of accounts;

commercial administration
or

of the

licensing

sales promotion;

businesses; price comparison services; secretarial services; procurement services for others [purchasing

advertising

computer network;

of information into computer databases;

compilation

preparation; drawing up
hotels;

rental of

advertising; distribution of

telemarketing services;

of the

goods

and services

typing; relocation services for

goods and services for other businesses];

shorthand; outsourcing services [business assistance]; telephone answering for unavailable subscribers; photocopying services; business efficiency expert
services; presentation

of

goods

communication

on

for retail purposes; rental of photocopying

media,

machines; bill-posting; advisory

services for business

management.
Klass 36: Credit bureau services; real

estate]; lease-purchase financing; savings
issuance

of credit

cards;

issuance

bank

of tokens

estate

agency

services;

of

services;

financial

accommodation

analysis;

bureau

value; capital investment;

rental of apartments; rental of real estate; rental of offices

services

insurance

[apartments];

information;

rent

financial

collection; issuance

of travelers'

information; clearing, financial;

[real

checks;

insurance

consultancy; financial consultancy; stock exchange quotations; lending against security; business liquidation services, financial; brokerage; financial
management; exchanging money; processing of debit card payments; processing of credit card payments; factoring; organization of collections; antique

appraisal; jewellery [jewelry (Am.)] appraisal; financial evaluation of standing timber; stamp appraisal; real estate appraisal; numismatic appraisal; art
appraisal; financial evaluation of wool; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; repair costs evaluation [financial appraisal]; electronic funds
securities

transfer; surety services;
check [cheque]

brokerage;

real estate

brokerage; brokerage

of carbon

credits;

insurance

brokerage;

loans

[financing]; pawnbrokerage;

verification; charitable fund raising; financial sponsorship; mortgage banking; instalment loans; insurance underwriting;

life insurance

underwriting; health insurance underwriting; accident insurance underwriting; marine insurance underwriting; fire insurance underwriting; apartment house
management; real

estate

financing services;

safe

management; actuarial services; banking; retirement payment services; trusteeship;

deposit services; deposits

customs

brokerage services;

of valuables; fiscal valuation; debt collection agency services; rental of farms; online

mutual funds;

banking; provident

fund services.

Klass 38:
online

Information

about

telecommunication; providing

forums; videoconferencing services; rental of

streaming

of

data;

news

access

time to

user access

to

global computer networks;

global computer networks;

video-on-demand

transmission; providing

radio communications; transmission of electronic

agency services; wireless broadcasting; television broadcasting; cable television broadcasting; electronic bulletin board

[telecommunications services]; providing

access

to

databases; providing telecommunications connections

telecommunication channels for teleshopping services; message sending;

to

a

mail;

services

global computer network; providing

computer aided transmission of messages and images; transmission of digital

files; radio broadcasting; communications by fiber optic networks; communications by cellular phones; communications by computer terminals; satellite
transmission; communications by telephone; paging
voice mail

services; telephone services;

services

telecommunications

[radio, telephone
routing

and

or

other

means

of electronic

junction services; providing

communication]; teleconferencing services;

internet

chatrooms;

transmission

of

greeting

cards

online.

KlaSS 41: Videotaping; publication of books; recreation information; layout services, other than for advertising
production

of radio

and

television

programmes; arranging

and

conducting

of congresses;

arranging

and

conducting

of

purposes;

videotape editing;

conferences; arranging

and

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

of

conducting

1/2019

of

seminars; organization

lotteries;

55

television

entertainment;

film

production,

other than

advertising films; publication

publicity texts; radio entertainment; photography; photographic reporting; providing on-line electronic publications,

not

of

texts,

other than

downloadable; electronic desktop

publishing; on-line publication of electronic books and journals.
Klass 42: Computer system analysis; recovery of computer data; computer virus protection services; installation of computer software; research
and

development

of

new

for

products

others;

web

site

information

design consultancy; computer security consultancy;

technology [IT] consultancy;

consultancy in the design and development of computer hardware; internet security consultancy; computer software consultancy; data security consultancy;

technological consultancy; updating of computer software; monitoring of computer systems to
detecting unauthorized access or data breach; monitoring of computer systems by remote access;

detect breakdowns;

documents from

programming

physical

to electronic

media; providing

information

on

computer technology

and

monitoring

of computer systems for

maintenance of computer software; conversion of data
via

a

web

site; providing

search

engines

or

for

the internet; computer system design; rental of computer software; computer software design; creating and designing website-based indexes of information
for others [information technology services]; creating and maintaining web sites for others; hosting computer sites [web sites]; computer programming;
technical

writing; copying

electronic

data storage;

information

conversion;

to

detect

server

of computer programs;

electronic

monitoring

theft

identity

via

the

off-site

data

of credit card

internet;

backup; computer technology consultancy; telecommunications technology consultancy;
activity to detect fraud via the internet; electronic monitoring of personally identifying

software

as

a

service

[SaaS];

conversion

of

computer programs

and

data,

other

than

physical

hosting.

Klass 45: Rental of safes; legal research; security consultancy.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

on

avaldatud: 2018/12

1396212

(111)

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800334

(151)

Rahvusvah reg

kuup

08.12.2017

(540)

(730)

Omanik:

ChangLe Chengxin Jewelry Co.,

East of Economic

(511)11-2017Klass
[jewellery];

Development

Road, Changle County, Shandong,

CN

14:Watch chains; ingots of precious metals; alloys of precious metal; jewellery boxes; necklaces [jewellery]; precious stones; rings

works of art of precious

KlaSS 35:

Ltd.

Zone Second

metal; jade;

Sponsorship search;

Jade

outdoor

jewelry.

advertising; presentation of goods

on

communication

media,

for retail purposes; business management

assistance; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; marketing; personnel management consultancy; relocation
services for

businesses; compilation

of information into

computer databases;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800335

(151)

Rahvusvah reg

kuup

29.09.2017

(540)

business

registreering

1396311

on

auditing.

avaldatud: 2018/12

56

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

Omanik: TANER TRİKO SANAYİ VE TİCARET ANONİM

(730)

Bağcilar, İstanbul,

15 Temmuz Mahallesi 1507 Sokak No: 14

(511)11-2017Klass

25: Clothing, including

scarves, belts

shawls, bandanas,

KlaSS 35:

subscriptions

for unavailable

special

the

an

caps with visors, berets, caps

[headwear],

of exhibitions and trade fairs for commercial

public relations; organization

mufflers

special purpose protective clothing; socks,

or

[clothing],

skull caps.

advertising

purposes;

online marketplace for buyers and sellers of goods and services; office functions; secretarial services; arranging

compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer databases; telephone
subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy

recruitment,

personnel

bringing together,

placement,

for the benefit of

employment

others,

of

agencies,

variety

a

of

import-export

agencies;

temporary

goods, namely, clothing, including

protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas,

purpose

than

for others;

newspaper

personnel

and

Advertising, marketing

answering

auctioneering;

other

outerclothing,

ŞİRKETİ

TR

[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats,

advertising material design; provision of

services;

underwear and

1/2019

scarves, belts

personnel

underwear and

placement

outerclothing,

services;
other than

[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear,

hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps, 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 order catalogues.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

avaldatud: 2018/12

on

1396325

R201800336
18.12.2017

(540)

Omanik: Limited

(730)

5, Ilyich Avenue,

(511)11-2017Klass 12:Vehicles; motor
for

bumpers

automobiles;

«Automobile Plant«GAZ»

Liability Company

RU-603004

vehicle

Nizhny Novgorod,

buses;

bumpers;

cars;

automobiles;

transmission

RU

motor cars;

shafts for land

caravans; shock absorbers for

vehicles; trucks; lorries;

brake discs for

automobiles; luggage carriers for vehicles;
vehicles;

rearview

mirrors;

vehicle

wheels;

brake pads for automobiles; hub caps; brake linings for vehicles; gear boxes for land vehicles; bands for wheel hubs; caps for vehicle petrol [gas] tanks;
automobile bodies;

glare

tipping bodies

devices for vehicles;

safety

seats for

children,

for lorries [trucks]; bodies for vehicles;

anti-dazzle

for

devices for vehicles;

vehicles; windscreens; windshields;

vehicles; mudguards; motors, electric,

for land

windshield

or

labels of paper

or

advertising

or

Demonstration

jackets

of goods;

advertising purposes; shop

on a

for papers;

organization

window

dressing;

signals

for

vehicles;

plastic

covers

film for

paper;

turn

signals

for

printed publications; calendars; envelopes [stationery]; boxes

[stationery];

wrappers

[stationery]; plastic cling film, extensible,

wrapping; prospectuses; flags

of paper;

for

blueprints; plans; flyers; shields;

of exhibitions
sales

promotion

for commercial
for

or

advertising

others; production

of

purposes;

organization of trade fairs for

advertising films; advertising; publicity;

computer network; television advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

302017000015869

registreering

on

on-line

businesses].

avaldatud: 2018/12

1396522
R201800340

15.06.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

direction

wipers;

cardboard.

Klass 35:
commercial

folders for papers;

packing

paper;

cardboard; paper ribbons; graphic prints; stickers [stationery];

palletization; greeting cards;

windscreen

wipers;

head-rests for vehicle seats; antisuspension springs; rudders; luggage nets for vehicles;

windows for vehicles;

vehicles.

Klass 16: Pads [stationery]; pamphlets; booklets; wrapping
of paper

upholstery for vehicles;

belts for vehicle seats; vehicle

safety

(320)

andmed:

14.02.2017

(330)

IT

(540)

(730)

Omanik: AGF88 HOLDING Srl
Via del

Palù, 7D,

(511)11-2017Klass
for

hair;

nail

polish

I-35018 San Martino di

3:Hair dyes; cosmetics;

and

fixing agents

for

soaps;

Lupari (PD),

IT

perfumes; essential oils; hair lotions; cosmetic dyes; hair colorants; shampoos; hair gels; fixing agents

nails; hair oils;

hair sprays; hair

conditioners;

decolourants for the

hair; preparations

for

dyeing; decolouring

and

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

bleaching preparations

for

hair;

medical

57

anti-dandruff

cosmetics and personal hygiene preparations

mousses;

perfumed powder for cosmetic
for the

no

1/2019

body;

creams

and

use;

preparations;

for the care;

foundation; lipsticks; lip pencil; pencil for

tanning lotions;

sun

protection

creams;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(320)

and

powders; preparations

to

prevent

hair

loss;

eyes;

solvents to

remove

nail polish; skin cleanser;

hair

mascara;

creams

foams;

hair

eyeshadow;

for the face and

after-sun lotions.

registreering

on

avaldatud: 2018/12

R201800345
05.02.2018

andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
041805

creams

1396757

(111)

(310)

hair

cleaning and protection of the body and face; dentifrices;

(330)

29.12.2017

MD

(540)

(730)

Omanik:
Str.

(511)11-2018

SEMAFOR-ONLINE

Independentei

nr.

8,

of.

12,

S.R.L.

MD-2043

Chişinău,

MD

Klass 35:Advertising; business management; business administration; office functions.

Klass 38: Telecommunications.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800346

(151)

Rahvusvah reg

kuup

05.10.2017

on

avaldatud: 2018/13

1396790

nr

(540)

(591)

Värvide loetelu: värviline märk.

(730)

Omanik: İGA HAVALİMANI

İstanbul

Yeni Havalimanı

Arnavutköy, İstanbul,

(511)11-2017Klass
public

areas,

İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
İnşaatı İga Yönetim Binası, Tayakadın Mahallesi

Ulubatlı Hasan Caddesi, No:255

TR

37:Construction services, rental of construction machines and equipment; cleaning services for buildings (interior and exterior),

industrial

premises; disinfecting,

vermin

exterminating services,

other than for

agriculture,

rental of

cleaning

machines and

equipment;

vehicle

service stations for land vehicles, maintenance, repair and refueling of land vehicles; vehicle service stations for marine vehicles, maintenance, repair and

refueling of marine vehicles; repair and maintenance of air vehicles; upholstering, repair and restoration of furniture; installation, maintenance and repair of
heating, cooling and sanitary installations; cleaning, renovation and repair of clothing; installation, maintenance and repair of industrial machines and
equipment,

office machines and

repair; mining

services and

Klass 39:Land,

equipment,

water and air transport

tickets for travel; courier services

supplying;

rescue

communication

mining extraction; repair

operations

(messages

for vehicles

or

and

of

apparatus,

shoes, bags

and

electric and electronic

services; rental of land,

merchandise);

car

appliances; repair

and maintenance of

lifts;

parking;

goods; storage, wrapping

water

or

air vehicles; arranging of travel tours; travel reservation; issuing of

garage rental; boat storage; transport

and

packaging

of

goods; transport

and

by pipeline; electricity distribution;
storage

of

trash; transport

waste; airport services; provision of information relating to airports; airport baggage check-in services; airport passenger check-in services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

clock and watch

belts.

registreering

on

avaldatud: 2018/13

and

water

storage

of

58

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

R201800347
12.01.2018

(320)

4020170120765

kl 5

Pharmaceutical

-

1/2019

1396860

nr

andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

KAUBAMÄRGILEHT

(330)

22.09.2017

preparations;

milk sugar for

KR

pharmaceutical

purposes;

powdered

milk for babies;

disinfectants; veterinary preparations;

fabric deodorizers; microorganisms for medical purposes; first-aid boxes, filled; bandages for dressings; sticking plasters; sanitary pads; cotton for
medical purposes;

teeth filling material; babies'

paper; food for babies; medical and

(310)

4020170120789
kl 29

22.09.2017

(320)

Frozen beans; pollen prepared

-

bean

cooking; tofu; processed

diapers [napkins]; medicated diapers; adult diapers; adhesives for catching flies; mothproofing

surgical plasters.
KR

(330)

foodstuff; frozen vegetables; processed fruit products; processed vegetable products; vegetable juices for

as

than bean curds

products (other

and their

processed foodstuff);

frozen

frozen

fruits;

meat;

edible eggs;

processed

meat; processed dairy products; edible oils and fats; silkworm chrysalis for human consumption; fish and shellfish (not live) (including those
frozen
and

(310)

preserved with salt); processed seaweed products; food products made from fish and shellfish; preserved/frozen/dried and cooked fruits

or

vegetables;

soups;

4020170120790
kl 30

-

Polished

side dishes based

jellies;

22.09.2017

(320)

cereals;

edible flour of

soya sauce; chemical seasoning;
and

(310)

preparations

made from

4020170120791
kl 31

Grains

-

flowers; hops;
animals;

straw

processed cereals; yeast;

malt for human

beverages; ice;

consumption;

sugar

for

food;

rice

cakes;

meat tenderizers for household purposes; flour

condiments.

eggs for

KR

(330)

fresh beets; copra; malt for brewing and

hatching, fertilized; live animals;

worms,

distilling; fodder; plant seeds; fruit, fresh; natural plants

and

live; fish and shellfish, live; fresh seaweeds; litter for domestic

litter; raw barks; wood chips for the manufacture of wood pulp; Christmas trees; live baits; wreaths of natural flowers; silkworms;
or

animal

consumption.
22.09.2017

(320)

KR

(330)

Extracts of hops for making beer; malt extracts for making liquors;

-

meat; poultry and game, not live.

KR

edible salt; tea; coffee; tea-based

spices;

22.09.2017

beans;

raw cocoa

4020170120792
kl 32

cereals;

(320)

prepared vegetables; fish;

almond paste;

cereals;

[cereals]; vegetables, fresh;

seaweed for human

(310)

sauces;

on

(330)

non-alcoholic

beverages; fruit beverages and fruit juices; soft drinks;

sports drinks; aerated water; pastilles for effervescing beverages; powders for effervescing beverages; preparations for making effervescent
syrups and other

beverages;
water; beer;

(310)

4020170120793
kl 33

-

(320)

Korean distilled

traditional rice wine

(310)

brewed alcoholic

beverages except

4020170120794
kl 34

22.09.2017

waters

[beverages]; drinking water; tonic water; flavor enhanced

KR

(330)

spirits (soju); refined

(makgeoli); sparkling

liquor); laojiao [Chinese
alcoholic

preparations for making beverages; mineral water;

alcohol-free beers; beer-based beverages.

rice wine

black

beverages];

Korean traditional rice wine

(yag-ju); sake;

fruit wine; vodka;

brandy; champagne;

raspberry

wine

wines and

(bupju);

liqueurs;

unstrained rice wine

western

(bokbunjaju); ginseng liquor;

red

(tag-ju);

Korean

liquor; whisky; kaoliang (Chinese

ginseng liquor;

wild

ginseng liquor;

beers.

(320)

22.09.2017

(330)

KR

Tobacco; tobacco substitutes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; electronic cigarettes; nicotine liquid for

-

electronic

cigarettes; smoking tobacco; smokers' articles; cigarette cases; ashtrays for smokers; cigar cases; neck chains for electronic cigarettes;
precious metal; smokers' articles, not of precious metal; electronic cigarette cases; matches; cigarette lighters; lighters for

smokers' articles of

smokers;

tobacco filters for

use

with

lighters.

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane

(730)

Omanik: LOTTE

ja valge.

Corporation

(Sincheon-dong) 300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul,

(511)11-2018

Klass

5:

Pharmaceutical

preparations;

milk

sugar

preparations; fabric deodorizers; microorganisms for medical
cotton for medical purposes; teeth

filling material;

babies'

for

purposes;

KR

pharmaceutical purposes; powdered milk for babies; disinfectants; veterinary
first-aid boxes, filled; bandages for dressings; sticking plasters; sanitary pads;
diapers;

adult

vegetables; processed

fruit

diapers [napkins];

medicated

diapers;

adhesives for

catching flies; mothproofing

paper; food for babies; medical and surgical plasters.
Klass

juices

for

29:

Frozen

beans; pollen prepared

as

foodstuff;

cooking; tofu; processed bean products (other than

frozen

bean curds and their

products; processed vegetable products; vegetable

processed foodstuff);

frozen fruits; frozen meat; edible eggs;

processed

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

meat; processed dairy products;

1/2019

edible oils and

59

fats;

silkworm

chrysalis

for human

consumption;

fish and shellfish

(not live) (including

those frozen

or

preserved with salt); processed seaweed products; food products made from fish and shellfish; preserved/frozen/dried and cooked fruits and vegetables;
soups;

jellies; side dishes based

on

prepared vegetables; fish; meat; poultry and

game, not live.

Klass 30: Polished cereals; edible flour of cereals; almond paste; processed cereals; yeast; malt for human consumption;
cakes;

chemical

soya sauce;

seasoning;

sauces;

spices;

edible

salt; tea; coffee;

tea-based

beverages; ice;

meat

sugar for

tenderizers for household

food; rice

purposes;

flour and

preparations made from cereals; condiments.
Klass 31: Grains [cereals]; vegetables, fresh; fresh beets;
and

flowers; hops;

animals;

straw

for human

or

raw

litter;

cocoa

raw

beans;

for

eggs

hatching, fertilized;

copra; malt for

live

animals;

brewing and distilling; fodder; plant seeds; fruit, fresh; natural plants

worms,

live;

fish and

shellfish, live;

fresh

seaweeds;

litter for domestic

barks; wood chips for the manufacture of wood pulp; Christmas trees; live baits; wreaths of natural flowers; silkworms; seaweed

animal consumption.

Klass 32: Extracts of hops for making beer; malt

extracts for

making liquors; non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; soft

drinks; sports drinks; aerated water; pastilles for effervescing beverages; powders for effervescing beverages; preparations for making effervescent
beverages;
beer;

syrups and other

preparations for making beverages; mineral water;

waters

[beverages]; drinking water; tonic water; flavor enhanced water;

alcohol-free beers; beer-based beverages.
Klass

33: Korean

distilled

spirits (soju);

(yag-ju);

refined rice wine

sake; Korean traditional rice wine (bupju); unstrained rice wine

(tag-ju);

Korean traditional rice wine (makgeoli); sparkling fruit wine; vodka; brandy; champagne; wines and liqueurs; western liquor; whisky; kaoliang (Chinese

liquor); laojiao [Chinese
beverages except

brewed alcoholic

beverages]; black raspberry

wine

(bokbunjaju); ginseng liquor; red ginseng liquor;

Klass 34:

cigarettes; smoking tobacco; smokers' articles; cigarette cases; ashtrays for smokers; cigar cases; neck chains for electronic cigarettes;
articles of precious metal; smokers' articles, not of precious metal; electronic cigarette cases; matches; cigarette lighters; lighters for smokers;

tobacco filters for

use

with

lighters.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

M1800038

registreering

on

avaldatud: 2018/13

on

avaldatud: 2018/13

1396970

nr

R201800348

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

12.01.2018
andmed:

09.01.2018

(320)

(330)

HU

(540)

(730)

Omanik: Richter Gedeon

Nyrt.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,

(511)11-2018

HU

Klass 5:Food supplements.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800349

(151)

1396980

Rahvusvah reg

kuup

31.01.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)
(540)

ginseng liquor; alcoholic

Tobacco; tobacco substitutes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; electronic cigarettes; nicotine liquid

for electronic
smokers'

wild

beers.

87551421

(320)

01.08.2017

(330)

US

60

(730)

EESTI

Omanik:

Klass

1/2019

Unisys Corporation
Suite 100, 801 Lakeview Drive, Blue Bell PA 19424, US

Mailstop: 2NW,

(511)11-2018

KAUBAMÄRGILEHT

35:

Business

management consulting; providing

consumer

product

and

services

advice

relating

to

the

computer

software

and

computer consulting industries; business advisory services in the field ofair transportation logistics; business management consultancy services in the field
of airport operations; business management analysis and consulting in the fields of banking, financial services and monetary affairs, communications, life
sciences and

healthcare, computer security, retail, transportation,

and

government

and

public

sector.

Klass 39: Services connected with the functioning of airports, namely, transportation consulting

services.

Klass 42: Scientific and technological services, namely, technology research and analysis and scientific research, development and design in the
fields of communications,
industrial

life sciences and healthcare, computer security, retail, transportation, financial services, and government and public sector;

product quality testing of software applications and information technology products of others to assure quality and compliance with
industry standards and best practices; design and development of computer software; design and development of electronic data security systems; computer
analysis

programming

and

for

others

and

consultation

computer programming

consultancy; computer security

threat

analysis

for

protecting data;

services; computer
data

consultation

security consultancy

in the

in

the

fields

field

of

of

banking,

computer security;
financial

data

security

services and monetary

affairs, communications, life sciences and healthcare, computer security, retail, transportation, and government and public sector; computer software
consulting.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017746599

on

avaldatud: 2018/13

1397086

nr

R201800350
15.01.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

(320)

andmed:

08.11.2017

(330)

RU

(540)

(730)

Omanik: Obshchestvo

s

ogranitchennoy otvetstvennost'yu "Koordiniruyushchy raspredelitel'ny

Kaskad"
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, RU-309850

(511)11-2018

Belgorodskaya obl.,

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

30 2017 226 940

registreering

on

avaldatud: 2018/13

on

avaldatud: 2018/13

1397141

nr

R201800351
27.02.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

RU

Klass 29:Milk and milk products.

(320)

andmed:

29.08.2017

(330)

DE

(540)

EKTE
(730)

Omanik: Terramark Markencreation GmbH
Wachmannstr. 1B, 28209 Bremen, DE

(511)11-2018

Klass 29:Milk products; dairy products and dairy substitutes.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1397270

nr

R201800353
19.02.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)

712621

(320)

29.09.2017

registreering

(330)

(540)

VERACTIV

CH

tsentr

"EFKO-

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: GalenicaAG

Untermattweg 8,

(511)11-2018

Klass

5:

substances for medical

fillings and

dental

1/2019

61

CH-3027 Bern, CH

Pharmaceutical

products,

medical

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

veterinary preparations; sanitary products

Rahvusvah reg

kuup

2017 2778

(320)

registreering

on avaldatud:

2018/13

1397287

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

and

veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters,
impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
or

R201800354
22.12.2017
andmed:

01.12.2017

(330)

LT

(540)

Calligari Gusto
(730)

Omanik: UAB "MV GROUP ASSET MANAGEMENT"
J. Jasinskio g.

(511)11-2017Klass

16F,

LT-03163

LT

Vilnius,

33:Wine.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

Rahvusvah reg nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
2017 2777

(320)

on

avaldatud: 2018/13

1397288

(111)

(310)

registreering

R201800355
22.12.2017

andmed:

01.12.2017

(330)

LT

(540)

Calligari Classico
(730)

Omanik: UAB "MV GROUP ASSET MANAGEMENT"
J. Jasinskio g.

16F, LT-03163 Vilnius, LT

(511)11-2017Klass 33:Wine.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800359

(151)

Rahvusvah reg

kuup

30.11.2017

(540)

nr

1397435

on

avaldatud: 2018/13

for

medical

materials for

purposes;

dressings;

dietetic

food

and

material for dental

62

EESTI

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: "Bazis" Limited
ul.

Suvorova,

d.

kollane, helekollane, tumekollane, hall, helehall,

92, RU-440000 Penza,

organization of trade fairs for commercial

opinion polling; marketing research; marketing;

or

advertising

purposes;

or

advertising

statistics; compilation

of information

services for others

into

purposes;

computer

distribution of
a

by

greeting

cards

samples; dissemination of advertising matter; direct mail
advertising by mail order; television advertising;

databases; systemization

[purchasing goods

electronic mail systems;

online; message sending; computer

providing

Klass 41 : Booking of
line

electronic

arranging

and

conducting

of

seats for

not

publications,

online

purposes;

computer network;

and services for other

of information

into

computer databases; copywriting;

businesses].

Klass 38: Electronic bulletin board services [telecommunications services]; providing
transmission of

clipping services; updating of advertising

news

organization of fashion shows for promotional

sales promotion for others; production of advertising films; publicity material rental;

auctioneering; publication of publicity texts; radio advertising; bill-posting;
advertising; writing of publicity texts; advertising; on-line advertising on
of

ja valge.

RU

material; word processing; organization of exhibitions for commercial

telemarketing services; procurement

1/2019

Liability Company

(511)11-2017Klass 35:Computerized file management;

compilation

tumehall

KAUBAMÄRGILEHT

aided transmission of messages and

access

to

images;

databases; providing internet chatrooms;

transmission

of

digital files;

communication

forums.

shows; animal training; education information; layout services, other than for advertising purposes; providing

downloadable;

practical training [demonstration];

colloquiums; arranging

and

conducting

of

congresses;

organization

arranging

and

of exhibitions

conducting

of

for

cultural

or

educational

conferences; arranging

and

conducting

workshops [training]; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; organization of competitions [education
entertainment]; publication of texts, other than publicity texts; zoological

teaching; coaching [training]; educational

services

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1363634

party planning

or

[entertainment];

registreering

on

avaldatud: 2018/13

1397608

08.02.2018

andmed:

01.11.2017

(320)

reporters services;

R201800367

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

news

of

provided by schools; production of shows.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

garden services;

on-

purposes;

(330)

BX

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

Oosterdoksstraat

(511)11-2018

valge,

Koninklijke
80,

pruun.

Douwe

B.V.

Egberts

NL-1011 DK

Amsterdam,

Klass 30:Tea; instant tea; tea-based beverages;

than for medicinal

use;

infusions

consisting

of tea,

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

NL

substitutes;

herbs, fruits, spices

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

tea

or

registreering

1397906

nr

R201800371

17.11.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi andmed:
(310)
(540)

302017000117288

(320)

17.10.2017

(330)

IT

tea extracts; tea essences; tea

flavourings
on

or

a

combination of these

avaldatud: 2018/14

flavourings;
products,

iced tea; herbal infusions, other

other than for medicinal

use.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik:

SOCIETÀ

1/2019

63

AGRICOLA SAN FELICE

S.p.A.

Corso Italia, 23, I-20122 MILAN, IT

(511)11-2017Klass

33:Alcoholic beverages (except beers).

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

T201752588

on

avaldatud: 2018/14

1398154

nr

R201800379
29.11.2017
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

22.11.2017

(320)

(330)

FI

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Balanus
Palomäentie 9,

valge,

punane,

must, hall.

Oy

FI-04600 MÄNTSÄLA,

FI

(511) 11-2017 Klass 6: Pipes of metal.
Klass 37: Pipeline construction, installation, maintenance, servicing and repair services; advisory services relating

to

repair, maintenance and

installation of pipelines.

Klass 42: Pipeline design

and

inspection

services.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

on

avaldatud: 2018/15

1398349

nr

R201800380
31.08.2017
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

302017000056988

25.05.2017

(320)

(330)

IT

(540)

(730)

Omanik: ICIM INTERNATIONAL SPA

Via

I-20024 GARBAGNATE MILANESE

Peloritana, 28,

(511)11-2017Klass
tanning

creams;

creams;

anti-aging

3:Purifying
for

creams

creams;

cosmetic use; cosmetics

creams;

tanning;
shower

after-shave

suntan creams;

creams;

in general,

body

(MI),

creams;

perfumed

creams;

after-sun

creams;

detergent

creams;

facial

skin

creams;

IT

depilatory
creams;

cosmetic

creams;

including; perfumes; perfumes in solid form;

creams;

cosmetic

soaps;

exfoliating

creams

pencils;

face masks;

lipsticks;

facial foundation;

body

creams; nail

polish;

nail hardeners;

and

sun creams

barrier

creams;

balm

creams;

and oils;

detergents;

liners;

eye

day

extracts

of toilet soap; bath foams;

creams; mascara; eye

self-

hair cream;

creams;

lotions; plant-based bath; plant

soaps; cakes

liquid

shampoos; essential oils; hair lotions; products for perming and setting the hair; gels; dyes for hair; facial
up

creams;

make-up removing

creams;

for

dentifrices;

shadows; make-

bleach solutions;

softening

creams; soaps; bleaching preparations and other substances for laundry use; preparations for cleaning, polishing, scouring, scratching and abrading.
Klass

5: Pharmaceutical creams; medicated creams; body

animals for agricultural use;
antioxidants obtained from
use;

herbal

extracts

creams

plants;

for medical

wraps with

smoking

extracts

ointments based

on

plants

liquid

for medical

creams
care

herbal

purposes;

for

pharmaceutical use;

creams

hand

creams

for medical use; medicinal

supplements;
detoxifying

dried

or

preserved

herbal agents; herbal

for medical use;

plants;

creams

for udders

extracts made from medicinal

medicinal

beverages

plants;
for

herbal teas for

therapeutic

on

use; medicinal herbal spray;

plants against itching

use; dietetic food and substances for medical

or

veterinary use,

food for

therapeutic

pharmaceutical

infants;

food

plant-based
and

food supplements for persons with special dietary
veterinary preparations; sanitary preparations for medical

supplements

for animals and human

beings; plasters,

materials for

dressings; materials for dental fillings and dental impressions; disinfectants, preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; deodorants.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

for

plant-based

honey lozenges made of plants for the throat; capsules made of plants for

for domestic animals;

for wounds of domestic animals;

of

plants;

products

use;

for medical use; herbal compounds for medical use; herbal beverages for medical use; medicinal

plants for therapeutic

the enhancement of men; ointments based

requirements;

herbs

skin

plants;

medicinal herbal infusions;

use;

destroying herbs; medicinal plant
preparations; mud

made from medicinal

on

avaldatud: 2018/15

64

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

1398359

nr

R201800381
07.11.2017
andmed:

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

(320)

4360769

1/2019

(330)

11.05.2017

FR

(540)

(591)

Värvide loetelu: punane: Pantone 485 C, hall: Pantone 7545C.

(730)

Omanik: GROUPE
115

(511)11-2017Klass

ADEQUAT

du Maréchal de Saxe, F-69003

avenue

35:Commercial

administration

Lyon,

of the

FR

licensing

of the

goods

and services of others; recruitment

commercial information

agencies;

agencies; commercial or industrial company management assistance; business management assistance; assistance and advice regarding
organization and management; company audits [commercial analyses]; employment agencies; compilation of statistics for business or
and

purposes; compilation
business

consultancy;
relating

human resources;

business

reports; preparation
services

efficiency; advisory
provision of advice

operation

in the field

of company

dissemination of

to

for others; staff placement;

of business

statistics;

relating

the

to

companies relating

of franchises;

provision

operation

on-line

purposes; assessment of

individual's skills at their

an

in

a

franchises; provision

services

relating

of information

to

for

goods

the

on

Internet; arranging

positioning; payroll preparation; preparation

franchising; provision

and advice

relating

of advice

commercial

to

relating

of

to business

company management;

to the establishment and

relating to commercial risk management; provision of advice and assistance relating to commercial business
directory information services; provision of commercial information; personality testing for recruitment

management; provision of

personnel; collection of data

of

management advisory

of

management; information

resources

franchising; commercial advisory services; commercial advisory services relating

to

of advice

business

brand

personnel placement services;

organization

distribution

ads;

commercial

business

organization;

providing employment information; provision of online commercial information directories

on-line publications

to

advice

management and organization consultancy; personnel management consultancy;

purposes;

to

computer databases;

compilation of statistics; invoicing; computer file management; personnel management; human

advertising

subscriptions

of information into

systematization

commercial

commercial

workplace;

data search in

central file; selection of personnel by

purchasing of goods and services for other businesses; media

means

computer

files for

others; personnel recruitment;

recruitment

of

temporary

of psychological testing; psychological testing for the selection of personnel;

purchasing services; personnel management assistance services; advertisement services

space

for the recruitment of

recruitment;

personnel; advertising in periodicals, brochures and newspapers; online advertising on computer networks; advertising relating to
advertising services; press advertising services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses];

Internet

business

assistance

business

consultants

services; compilation
and

of company statistics and commercial

of commercial

provision

services

advice;

services

provided by

business risk management; services

provided by

information; compilation

provided by

consultants

relating

to

of statistical

information;

consultants regarding commercial organization and management in the field of personnel management; recruitment consultancy services; services provided

by consultants regarding human
consultants and

provision

services provided by consultants and advisory services in the field of business strategy; services provided by

resources;

of business advice; services

management; professional consultancy relating
of temporary, short-term

provision

employment consultancy; business

to

provided by

provision

information

dissemination

permanent personnel;

or

consultants and

personnel management;

of advice

and advice

of advertisements

process management services and related services

relating

relating
the

on

to

to the

Internet

personnel placement,

recruitment and

selection, recruitment, placement

for

and
and

others; personnel management

provided by consultants; rental of advertising

space

on-line; rental of

advertising space on the Internet; provision of information relating to the recruitment of personnel; temporary staff placement services; personnel
placement and recruitment services; selection, recruitment, placement and provision of temporary, short-term and permanent personnel; assistance provided
to individuals

looking

executive

services;

for

work, training

recruitment

requirements; business risk
and

or

professional

advice to

assessment

promote

commercial

services; computerized

their

outplacement

record-keeping

or

professional reinsertion;

services;

data

processing

executive search and selection

evaluation

services;

of

personnel

services; statistical evaluation of market research data; data retrieval services; information services relating

to

jobs

development; interpretation of market research data; procurement of contracts for others; services provided by a temporary employment agency,
namely providing personnel; recruitment agencies; recruitment agencies for part-time and permanent personnel; recruitment agencies for temporary and
career

permanent personnel;

employment

selection, recruitment, placement,
permanent personnel; consultancy

for

agencies

part-time

and

permanent personnel; employment agencies

secondment and management of personnel;
on

human

resources

selection, recruitment, placement

issues; consulting relating

to

for

and

temporary

permanent personnel;

and management of temporary, interim and

personnel management; market studies; psychological testing for the

selection of personnel; personnel selection; replacement of employees; information, advice and assistance in the field of temporary work, placement and

recruitment; provision of information, whether online
providing

on-line

(company

job

business

advertisements and

or

in

printed form,

in the field of

job descriptions; executive consulting

assistance, namely outsourcing

in

the

fields

information; payroll accounting and payroll billing for others

as

of information

well

as

personnel management; employment

in the field of

company

and

organization

technology, engineering

services

agency services,

especially

management; outsourcing

and

finance); provision

services

of statistical

consulting services relating thereto; payroll preparation and management office;

advisory services for matters relating to payroll preparation and management; data management by computer; computer file management; consulting
relating to company organization and company management; psychological testing; conducting of attitude and behavior (psychological) tests for
employment agency purposes

and

for

evaluating personnel; conducting

of

aptitude (psychological)

tests

for individuals

in the

office, secretarial,

word

processing, data entry, information system management, industrial and engineering fields for employment agencies and for evaluating personnel;
conducting

assessments of the skills of individuals

in the fields of office work, secretarial work, word processing, data entry, manufacturing and technical

work; business management for freelance service providers; organization and management of franchise networks especially in the field of temporary work,
placement and recruitment; services provided by a franchisor or a company proposing partnerships, namely assistance in the operation, organization or
management
or

a

of

company

a

commercial

enterprise

or

agency, especially in the field of temporary work, placement and recruitment; services provided by

proposing partnerships, namely transferring (providing) commercial,

temporary work, placement and recruitment;

administrative and

marketing know-how, especially

provision of franchisees of the franchisor's clientele, subject

to

a

franchisor

in the field

of

respecting the agreement binding the

franchisor and its client; administrative services, especially in the field of wages and personnel; vocational guidance relating to personnel and personnel
matters;

consulting

outplacement;
process

of

services

company

closing

relating

to vocational

guidance;

project management; consultancy

in other

interim business management, vocational

services in

companies (outplacement); placing

in

management

and business

guidance, replacement

economics; placement

companies, namely placing handicapped

persons

and

of

of

personnel

placing

personnel, professional
from

persons

a

company

in the

distanced from the

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

assistance for

job market;
in

employers

in

defining needs and

1/2019

for
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and reclassification

hiring

of their

offers

personnel, namely gathering job

in human

drafting job offers; office functions; services provided by consultants

and assistance

registered by companies

resources

and support for companies

and

individuals with regard to change; change management services, namely temporary placement services for individuals in companies while companies find

replacement for one

of their

employees; interviews

a

for jobseeking.

Klass 41: Coaching [education and training]; personalized coaching

as

a

of

training service; hosting

workshops [training]; conducting training

for others; conducting training seminars; training; training in the field of temporary work, placement and recruitment; computer-assisted training;

courses

vocational skills training; continuous training; personal development training; training and further training for others; training and further training for
personnel development; training and further training for personnel development, team building and organizational development; practical training

[demonstration]; provision

of training courses;

of online

provision

continuing education via the Internet; organization of training

of

training; provision

training

and further

of information

training; provision

relating

to

organization of training sessions; organization and conducting of seminars and

courses;

workshops; organization and conducting of training workshops; organization of conferences (or colloquiums) for defining training paths; organization and

conducting of seminars; preparation, hosting and organization of seminars; preparation and hosting of workshops, tutorials, seminars and conferences;
arranging and conducting of colloquiums, conferences and congresses; preparation and hosting of colloquiums, conferences, congresses, seminars,
and

symposiums

publication of
a

electronic

texts and

and

of

of information

on

the Internet; electronic
wide range

a

products, books, magazines, journals, brochures,

symposiums; arranging
and

conventions; organization

and

of

conducting

of training

conducting

conferences,

preparation

courses;

and

and further training; publication of training manuals; publication of texts other than advertising texts;

courses

on

and

conferences, congresses

conducting

images, including in electronic form, other than for advertising

newspaper for customers

publication

of

hosting

workshops [training]; arranging

hosting of seminars, conferences, training

publishing

and

training workshops; arranging

seminars and

congresses,

texts

of

topics on-line;
than

(other

multimedia

publishing

texts in the form of electronic

matter, other than

printed

and of all

advertising texts)

publication of

purposes;

of texts and

publication

of

advertising
and

printed matter; editing

sound

and/or visual

texts,

media;

the Internet;

on

of

publication

printed

transmission

media, recordings,

and

reproduction of sounds and/or images (except advertising), especially in the field of temporary work, placement and recruitment; services provided by
consultants

relating to training and further training; services provided by consultants relating to vocational skills; training of personnel; training in the
a global human resources offer, including training in the fields of security prevention, law and computing; vocational guidance, namely

framework of
advice

to

relating

setting

up

a

training;

advice in the field of vocational

network of contacts (networking),

conducting of training

in the fields

programs

guidance; conducting

of

and seminars for persons

personalized workshops

for

looking

work, for

management, business management and skills assessments, coaching and development of executives;

career

of office work, secretarial work, word processing, data entry and

information system management;

organization and conducting of training workshops, colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, especially in the field of temporary
work, placement and recruitment; services by a franchisor or a company proposing partnerships, namely the training of franchisees or partners and
in the field of temporary

personnel, especially
42:

Klass

Administration of

analysis [graphology]; compilation
creation and

design,

and recruitment.

work, placement
rights

user

computer networks;

on

of web pages for the Internet;
of web

programming

pages; computer

administration; computer system design

server

compilation of computer

database

programs;

compression of data

of software for

design; design

use

with

and

analysis; handwriting

for electronic storage purposes;

printing machines; design

of

software,

computer firmware, computer hardware and computer systems; design of computer hardware and software; design of computer hardware and software for
the purpose of commercial documentation and analysis; design of computer firmware; design of home pages and Internet pages; design of home pages and
web pages; design of Web pages; design of Web pages; design of web pages for others; design of web portals; design of computer programs for others; web
site

design

for others; computer system

and

design; design, development

programming

of software;

design, development,

installation and maintenance of

software; design, development, maintenance and updating of data processing software; design and graphic arts designing for the creation of web pages
the

Internet; design

and

graphic

designing

arts

for the creation of web

sites; design

and construction of home

pages

and web

sites; design

on

and creation of

home pages and Internet pages; design and creation of home pages and web pages; design and creation of homepages and web sites; design and creation of
websites for others;

design

and

design and development of electronic databases; computer database design and development; design and development of software;

development

of electronic database software;

development

of

development

of software for

operating

software

for

computer
and

importing

design
and

servers

and

development

networks; design

managing data; design

and

of data

and

development

transmission and

reading,

of software

development
of home

pages

and

for

websites;

organization software; design
database

Web

management; design
design

page

and

and
and

development;

design and development of data displaying systems; design and development of data entry systems; design and development of systems for data input,
extraction, processing, display and storage; design and development of data storage systems; design and development of data processing systems; design
and development of data extraction systems; design and writing of software; design and hosting of Web portals; design and rental of software; design and
maintenance of Internet home pages;
and web

pages;

design

and

and maintenance of web sites for

design

programming

of web

others; design

and

updating

and maintenance

sites; design, installation, updating

of

of

software; design

and

updating

of home pages
and

software; design, maintenance, development

updating of software; design, maintenance and updating of software; design, maintenance, rental and updating of software; design, updating and rental of
software; design, upgrading and rental of software; customized design of computer hardware and software; design, programming and maintenance of
software; configuration of software; configuration of computer hardware by
configuration, installation,

fault

websites; quality control; creation, design, development

and maintenance

data processing programs; creation of computer programs;
for data processing;

creation

and maintenance

diagnosis, repair, upgrading

and maintenance

of Web

means

of software;

configuration

of software; website

of websites for

of computer networks

design consultancy;

and maintenance

others; creation, design

using software;

construction and maintenance
of web

of

creation of

sites;

creation and design of web pages for others; creation and development of computer programs
sites

for others;

creation

and maintenance

of customized web

pages;

website creation

and

maintenance; creation, maintenance and updating of software; debugging of software for others; troubleshooting of software problems [technical support];
development

of websites for

others; development

of software

application solutions; development

systems; development of data transmission systems; development and maintenance

of

of data

storage systems; development

software; development and updating of software; development, programming and rental of data processing

problems through the use of software; writing of software; writing of computer
[design]; testing of software; testing of computer hardware and software; testing
software

applications

computer sites

for

others; hosting

of

computer databases; hosting

of Web

[websites]; hosting

sites; hosting

installation; installation of software for Internet
of software;

maintenance and
access;

rental

repair

sites

the

access

maintenance

programs;

of data

on

the

writing

diagnosis of computer hardware

and

Internet; hosting

Internet; implementation

web

portals; hosting

of computer
programs

software; installation of computer

programs;

of servers;

on

of computer database

rental

of

of

software

installation and maintenance of

software; installation and maintenance of database software; installation, maintenance and

computer systems; installation, maintenance, updating

software;

hosting

networks;

installation, maintenance and updating of database software; installation, maintenance and repair of software;
of software for

processing

of computer database

updating of software; software development
of computer programs; testing of computer installations; hosting of
programs;

of platforms

on

access; installation of database

software; installation and maintenance of Internet

updating

Web

and

software; development

operating

and

software for computer networks

and

installation,

of software; rental of software for Internet

upgrading

servers;

rental

of computer

software;

rental

of

software for database management; rental of software for importing and managing data; rental of data processing programs; rental of computer programs;
rental of Web servers; rental and maintenance of software; rental and updating of data processing software; rental of computer programs
maintenance of database software; maintenance of computer programs; maintenance and
maintenance and

repair

of

software; provision

systems and networks; provision

or

software applications accessible via

rental
a

of

computer

of electronic

programs

designed according

storage space [web space]

Web site; updating of software;

on

updating
to the
the

of software;

specifications

upgrading

of third

Internet; provision

and software;

and maintenance of software;

parties; configuration

of temporary

updating of database software; updating of Internet

use

pages;

of

computer

of non-downloadable

updating of computer

updating of web sites; upgrading of software; digitization of documents [scanning]; provision of advice and development services relating to
software; provision of advice and information services relating to software; programming of operating software for accessing and using a cloud computing
programs;

network; programming

of

operating

software for database management;

software

for

programming

Internet; programming of customized Web

computer

networks

of software for

pages;

and

importing

servers; programming
and

of software

managing data; programming

for

Internet

platforms; programming

of software for information

platforms

on

of
the

programming of customized Webpages featuring user-defined information, personal information and
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EESTI

profiles; programming

of data

processing programs; computer programming

for data

for data processing and communication systems; research,

computer programming

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

and software

processing purposes; computer programming

design;

development, design and upgrading of software; technical support

services relating to software; services provided by consultants in the field of information technology; services provided by consultants relating to home
page and Internet page

relating

to web page

creation and
as

well

as

design;

design;

services

provided by

electronic

consultants

relating

to the

design

of home pages and Internet sites; services

to the creation of home pages and Internet pages;

design; consultancy relating

data-backup services; computer security

services for

services

protection against

provided by

provided by

consultants

unauthorized network access;

relating

consultants
to Web site

technological

services

research and design services relating thereto in the field of data processing, data analysis and data conversion; electronic data storage; electronic

data storage for others; electronic

data storage and data

back-up

in computer databases; services provided by

partnership, namely the transfer (providing) of technical know-how, especially
services also provided via telecommunications, including the Internet.

in the fields of temporary work,

a

franchisor

placement

or

a

company

proposing

a

and recruitment; automation

Klass 45: Legal assistance in the drawing up of contracts; computer software licensing [legal services]; security consultancy; provision of expert
legal opinions; provision of information relating to legal affairs; licensing of franchise concepts [legal services]; licensing of computer programs [legal
services]; provision of legal advice; legal advice relating to franchising; information, advisory and consultancy services relating to legal matters; legal
assistance

legal

services; consultancy relating

consultants

relating

to

franchising;

to

regulations
services

for

safety

at

work;

services

provided by

provided by professional legal

services; provision of distinctive signs (legal services); services provided by

a

consultants

consultants

franchisor

relating

or

a

relating

to

company

to

safety

at

franchising; legal

work;

services

information

provided by

services; legal

proposing partnerships, namely the transfer

(providing) of legal know-how in the field of temporary work, placement and recruitment.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

2017727552

on

avaldatud: 2018/15

1398687

nr

R201800385
25.10.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

andmed:

07.07.2017

(320)

(330)

RU

(540)

(730)

Omanik:

Joint-Stock

Kotelnicheskaya emb., 1/15, B,

(511)11-2017Klass

1:Brazing

"GRUPPA CHTPZ"

Company

RU-115172

Moscow,

RU

fluxes.

Klass 6: Fittings of metal for compressed air lines; tanks of metal; reservoirs of metal; bottles [metal containers] for compressed gas

or

liquid

air; preserving boxes of metal; preserve tins; tin cans; casks of metal; barrels of metal; silos of metal; prefabricated houses [kits] of metal; chimneys of
metal; containers of metal for storing acids; iron slabs; skating rinks [structures] of metal; elbows of metal for pipes; manifolds of metal for pipelines;
buildings

of

metal; buildings, transportable,

platforms, prefabricated,

of

collars

metal;

of

steel

metal;

of metal for

buildings;

masts

of

metal; pipe
docks of

fastening pipes; floating

muffs of

metal,

for

metal; props

mooring boats;

of

metal; branching pipes

containers

of metal

for

of

metal;

liquid fuel;

floating containers of metal; junctions of metal for pipes; posts of metal; pipework of metal; pipes of metal; tubes of metal; steel pipes; steel tubes; flanges
of metal [collars].

Klass 7: Mud catchers and collectors [machines]; clack valves [parts of machines]; taps [parts of machines, engines
machines; filtering machines; mixers [machines];

pumps

apparatus; control mechanisms for machines, engines

Klass

9:Monitoring
37:Drilling

pumps

[parts of machines, engines

(Am.)]

of wells; construction;

for

pipeline

pipes;

faucets for

pipes

(Am.);

pipe

42:Engineering;

scientific research;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

(310)

2017727944

(320)

registreering

1398725
R201800387

25.10.2017

(300) Konventsiooniprioriteedi

andmed:

11.07.2017

(330)

line cocks

construction and maintenance.

technological consultancy;

RU

technical

on

or

motors]; mixing

motors]; boiler tubes [parts of machines]; lifting

motors; elevating apparatus.

Klass 40:Metal tempering; metal treating; welding services; sandblasting services;

Klass

or

apparatus, electric.

Klass 11: Taps [cocks, spigots] [faucets

Klass

or

[machines];

millworking.

writing.

avaldatud: 2018/15

[spigots].

EESTI
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(540)

(730)

Omanik: Joint-Stock

Kotelnicheskaya

(511)11-2017Klass

Company

"GRUPPA CHTPZ"

emb., 1/15, B, RU-115172 Moscow, RU

6:Fittings

of metal for

compressed

air

lines; fittings

of metal for

building.

Klass 11: Regulating and safety accessories for gas pipes.
Klass

17: Fittings,

Klass

35: Procurement

not of

metal, for compressed air

services for others

lines.

[purchasing goods and

Klass 39: Storage of goods; storage; stevedoring; unloading
Klass

services for other

businesses].

cargo.

42: Technical writing.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

on

avaldatud: 2018/15

1398749
R201800388

14.11.2016

(540)

(730)

Omanik: FUSHENG SHOES CO.

LTD.,

SHISHI FUJIAN

Changfu Gongyequ, Shishi, 362700 Fujian, CN

(511)10-2015Klass

25:Shoes;

leather shoes; casual shoes; footwear; boots;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

clothing; neckties;
on

belts

(clothing); clothing

avaldatud: 2018/15

of leather;

hosiery.

68
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(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

1398874

nr

R201800392
12.02.2018

(540)

KING BOSS
(730)

Omanik: SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY

CO.,

LTD.

EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, GUANGRAO COUNTY,
DONGYING

(511)11-2018

CITY,

257336 SHANDONG

wheels; automobiles; mopeds; trolleys;

vehicle

CN

chassis.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

Z-201770837

registreering

on

avaldatud: 2018/15

1398883
R201800393
04.01.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

PROVINCE,

Klass 12:Tires for vehicle wheels; automobile tires; casings for pneumatic tires; spikes for tires; repair outfits for inner tubes; automobile

(320)

andmed:

12.07.2017

SI

(330)

(540)

OLSSA
(730)

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

Šmarješka
(511)11-2018

cesta

6,

SI-8000 Novo mesto, SI

Klass 5:Pharmaceutical preparations.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

149082

(320)

on avaldatud:

2018/15

1399171
R201800396
12.01.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

registreering

andmed:

10.01.2018

(330)

BG

(540)

DEXPANTIN SOPHARMA
(730)

Omanik: SOPHARMA AD
Iliensko shose Str.

(511)11-2018

16,

BG-1220

SOFIA,

BG

Klass 3:Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils.

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

dental wax; disinfectants.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

registreering

1399277

R201800403
19.12.2017

on avaldatud:

2018/15

dressings;

material for

stopping teeth,
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(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine.

(730)

Omanik:

Otkrytoe

aktsionernoe obshchestvo

pr. Bumazhnikov, 4, g.

(511)11-2017Klass

3:

"Syktyvkar Tissyu Grup»

Syktyvkar, RU-167026 Respublika Komi,

RU

Cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic purposes; tissues

impregnated

with cosmetic lotions.

Klass 5: Sanitary pads; menstruation bandages.
Klass 16: Toilet
table linen of
towels of
handkerchiefs of
face towels of
bibs of
tissues
paper; hygienic paper;
paper;
paper;
paper;
paper;
paper;
of paper for removing

make-up.

Klass 21:Toilet paper holders; toilet paper dispensers; boxes for dispensing paper towels.

Klass 35: Sales promotion for others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; advertising;

publicity.
WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

registreering

(111)

Rahvusvah reg

nr

(210)

Rahvusvah reg

jrk

R201800404

(151)

Rahvusvah reg

kuup

05.12.2017

on

avaldatud: 2018/16

1399295

(540)

Robert Doms
(730)

Omanik: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE
vul.

Vasylia Stusa, 6,

(511)11-2017Klass
beer;

malt

m.

,

Zaporizhzhia 69076,

wort; must;

extracts of

hops

for

making

beer.

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

(111)

Rahvusvah reg

(210)

Rahvusvah reg

jrk

(151)

Rahvusvah reg

kuup

40201700690S

(320)

R201800431
06.07.2017
andmed:

09.01.2017

(540)

(730)

Omanik: Xiaomi

registreering

1400365

nr

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

UA

32:Non-alcoholic beverages; ginger ale; kvass [non-alcoholic beverage]; preparations for making beverages; beer wort; beer; malt

Singapore

Pte. Ltd.

(330)

SG

on

avaldatud: 2018/16

70
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12 Marina View #23-01 Asia

(511)11-2017Klass
electric

machines;

Tower

Square

2, Singapore 018961,

SG

7: Agitator; mixers; mixing machine; dish washing machines; household

household

electric

fruit

domestic

presses;

soya

bean

milk

1/2019

non

manual grinding machine; electric blender; kitchen

machine; washing machines; washer-dryers; ironing

machines;

robot

(mechanical); knife (machine part); electric knife; mill; cleaning equipment; electric cleaning machinery and equipment; carpet cleaning machines and
devices (electric); dust exhausting installations for cleaning purposes;

air, for engines; filter (machine

or

engine parts);

filters

vacuum

cleaner bags; cooling air filters, parts of engines; filters for cleaning cooling

of engines; central

being parts

vacuum

cleaning device,

vacuum

cleaners; sweeping robot.

Klass 9: Computer storage devices; computer; computer programmes [programs], recorded; computer keyboard; recorded computer operating
computer peripheral

programs;

(computer program);
cards

encoded

mouse

with

equipment;

computer software;

(data processing equipment); optical
features

security

for

identification

(downloadable software); computer game software;

mobile

software

computer

data media;

purposes;

(recorded);

notebook

computer;

phone ringtone, downloadable;

monitor

central processor

optical disks;

electronic

(computer hardware);

(CPU);

scanner

monitoring

publications (downloadable);

downloadable music

files

files; image

program

(data processing equipment);
can

computer

be

program
USB

downloaded;

flash drive; portable computer; counters; time recording device; timer (time recording device); detectors; copier (photographic, electrostatic, thermal); fax
gauges; electronic bulletin board apparatus;

machine; scale; measuring tools;

telephone;

video

phone;

satellite

audio

telephone sets; tape recorders;
portable

media

player;

navigation equipment; telephone
amplifiers;

downloadable

sets for

video receiver; headset;
video

videos;

(photography);

dynamometer; optical apparatus and instruments; stereoscope; video monitor;
sensor; electric control

device; electronic

anti-theft

tools; global positioning system (GPS) equipment; smartphones;
sound

loudspeakers;

camera

camera;

handset; navigation instruments; complete radio telegraph; radio equipment;

hands-free

remote

transmitting apparatus; recording devices; speaker;

slide

projectors;

measuring instruments;

pressure

camera;
gauges;

control; telephone lines; electric wires; silicon wafer; semiconductor;

devices; burglar alarm; optical glasses; glasses; sunglasses; battery; battery chargers; vehicle battery;

animated cartoons; cell switches
sensor

[electricity]; light regulator (electric); plugs, sockets and other contacts (electrical connections); temperature indicator;
(electric); velocity meter; pressure measurement apparatus; vehicle driving and control simulator; detecting instrument.
11: Lamps;

Klass

lighting equipment

and

devices;

circular

lampshade;

flashlight; safety lamps;

air

vehicle

lighting equipment;

lighting

apparatus and installations for vehicles; lamp lighting device for vehicles; automotive lamps; electric cookers; cooking equipment; electric pressure cooker;
electric kettle; water heater; freezers; refrigerators; refrigeration equipment and devices; refrigerating cabinets; pocket flashlight; toasters; air purification
equipment

and

conditioning];
device;

machines;
electric

sewage

air

conditioning equipment;

dryer; drying equipment;

purification equipment;

water

air filtration

electric

(device); automatic watering device for bath;
equipment, electric rice cooker; desk lamp; electric fan.
Klass

12: Vehicles;

vehicle; child safety

locomotion

by land, air,

electric vehicle; car;

seat

water

(vehicles);

or

bathroom fixtures; bath

bicycles;

pumps for

rail; vehicle

air

water

cooling device;
filter;

gas

air

purifying apparatus

purification equipment;

air

and
or

machines;

air

dryer;

water treatment

with

fans

wheels for bicycles,

bicycle tyres;

anti-theft

motor

equipment; portable heater; lighters;
cycles; pushchairs;

repair

water

dryer; drying apparatus

and

outfits for inner tubes; air vehicles;

vehicles; aircraft; remotely operated vehicle (non-toy); spacecraft; vehicles for

alarm; bicycle tires; aircraft tyres;

WIPO Rahvusvah Märkide Bülletääni nr, kus

vehicle tire;

hair

[air-

ionizing

purification device; air disinfector; fabric steamers; exhaust fan; humidifiers; electric heating device;

heater

water

equipment;

heater; drinking

registreering

on

scooters.

avaldatud: 2018/17

KAUBAMÄRGILEHT
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1/2019
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III. REGISTREERITUD
Avaldatakse

vastavalt

tunnistamiseks võib esitada

lõppenuks

"Kaubamärgiseaduse"

KAUBAMÄRGID

tunnistamiseks võib esitada

49.

paragrahvile

hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvide

Kaubamärgiomaniku

52 või 54 kohaselt.

hagi "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

(111) Regnr

56405

(151) Reg kuup

26.11.2018

(210)

Taotl

nr

M201800176

(220)

Taotl

kuup

22.02.2018

(181)

Kehtivuse

ainuõiguse

tühiseks

Kaubamärgiomaniku ainuõiguse

53 kohaselt.

26.11.2028

lõppemise kuup

01.08.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

Marissa
Omanik: OÜ Marissa Ra

(730)

Juurdeveo tn 22a-3, 11313 Kesklinna linnaosa, Tallinn,

(511)11-2018Klass

Harju maakond,

EE

35: esinevate artistide äritegevuse juhtimine.

(111) Regnr

56406

(151) Reg kuup

26.11.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201500803

(181)

Kehtivuse

17.08.2015
26.11.2028

lõppemise kuup

01.08.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine.

(730)

Omanik: Geenius Meedia OÜ

Põhja-Tallinna linnaosa,

(511)10-2015Klass

38:

Heina

faksiaparaatide

tn

rent;

53-10, 10317 Tallinn, Harju maakond,
faksimine;

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

üürimine, rentimine, laenutus; telefaksiteenused; telesaated,

allveeuuringud; bioloogilised uuringud; ilmaennustus, ilmateated;

pakkumine

kasvava

metsa kvaliteedi

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

naftaväljaotsingud, -uuringud; pilvekülv;

testimine, teimimine, katsetamine; veeanalüüsid;

villa kvaliteedi

(111) Regnr

56407

(151) Reg kuup

26.11.2018

(210)

Taotl nr

M201800065

(220)

Taotl

24.01.2018

(181)

Kehtivuse

kuup
lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

26.11.2028

03.09.2018

hindamine.

telepoe

teenuste

jaoks;

telelevi.

hindamine;

kosmeetilised

uuringud;

-info; naftaotsingud; naftapuurkaevude

rõivaste kavandamine, moedisain;

sõiduki tehnoülevaatus;

72
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(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Südamekodud
Kesklinna

(740)

linnaosa,

Esindaja: Villu

(511)11-2018Klass

Pärnu mnt

pruun.

105,

19094

Tallinn, Harju maakond,

EE

Pavelts

43:toitlustusteenused; tähtajaline majutus;
vanurite

(tähtajaline majutus);
hooldekodu-ja

roheline, oranž,
OÜ

reserveerimine

pansionaadikohtade

hooldekodud

täiskasvanute

päevakoduteenused;

ja ettetellimine,

sh

võõrustamisteenused

(tähtajaline majutus); hotelliteenused; vanadekodud;
toitlustusteenused

päevahoiuteenused;

on-line-süsteemide

kaudu;

hooldekodudes; külalistemajad;

peo-ja

koosolekuruumide

pansionaadid;

üürimine, rentimine;

toitlustamine ja majutus pidulikel sündmustel, seminaridel ja koosolekutel; koosviibimiste toitlustamine (catering); teisaldatavate ehitiste, toolide, laudade,
lauanõude ja
restoranid

muu

toitlustamisega seonduva üürimine, rentimine ja laenutus; laagriplatsiteenused; baarid, kohvikud, sh välikohvikud, pubid, bistrood ja

(toitlustamine);

toidu

kaasamüügirestoranide teenused;

toitude

ja jookide

valmistamine teenusena;

kõigi

eelnimetatud

teenustega

seotud

konsultatsiooni-, nõustamis- ja infoteenused.
Klass

44: meditsiiniteenused; hügieeni- ja

iluhooldusteenused inimestele; tervishoiualased konsultatsiooniteenused;

meditsiiniteave, -info;

kliinikute, kliiniliste haiglate meditsiiniteenused; meditsiinikonsultatsioonid; hambaravikonsultatsioonid; toitumisalased konsultatsioonid; isikute arstlik
läbivaatus;
inimestele

meditsiini- ja
osutatavad

meditsiiniseadmete

tervishoiuteenused;

meditsiinilised

ja

-rajatistega

põetamine; hooldushaiglad; hooldusravihaiglad; õendusabiteenused;

(hoolekande)teenused;
arstlike

varustamine;

hospiitsiteenused; palliatiivne hooldus;
läbivaatuste

tegemine;

psühhiaatrilised teenused; psühholoogiline konsultatsioon; psühhoteraapiateenused;
järelraviteenused; terviseinfo ja -andmete pakkumine
telefonikaudsed

interneti

teel; haiglad;

haiguste

ja/või erivajadustega

tervisekeskuseteenused;

meditsiiniliste

diagnoosimine;

holistiline

vanuritele

geriaatrilised teenused;

aruannete

koostamine;

psühhoteraapia; refleksoloogia; füüsiline rehabilitatsioon;

arstiteenused;

hambaravi;

telemeditsiiniteenused;

farmaatsiateenused;

terviseseireteenused; meditsiinilised tervisehindamise teenused; lepinguliste tervishoiuteenuste pakkujate võrgustiku kaudu pakutavad

tervishoiuteenused; kõigi

eelnimetatud

teenustega

seotud

konsultatsiooni-, nõustamis-ja

(111) Regnr

56408

(151) Reg kuup

26.11.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

infoteenused.

M201800213
06.03.2018
26.11.2028

lõppemise kuup

03.09.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

Südamekodu
(730)

Omanik: Südamekodud
Kesklinna

(740)

linnaosa,

Esindaja: Villu

(511)11-2018Klass

OÜ

Pärnu mnt

105,

hooldekodu- ja pansionaadikohtade

reserveerimine

ja majutus pidulikel sündmustel,
seonduva

ja ettetellimine,

seminaridel

ja

restoranid

(toitlustamine); toidu kaasamüügirestoranide

toitlustamisega

hooldekodud

EE

üürimine,

sh

ja koosolekutel;

rentimine

toitlustusteenused hooldekodudes; külalistemajad;

on-line-süsteemide

kaudu;

koosviibimiste toitlustamine

peo-ja

koosolekuruumide

(catering);

teisaldatavate

ja laenutus; laagriplatsiteenused; baarid, kohvikud,

teenused;

võõrustamisteenused

(tähtajaline majutus); hotelliteenused; vanadekodud;

täiskasvanute päevahoiuteenused;

lauanõude

muu

Tallinn, Harju maakond,

43:toitlustusteenused; tähtajaline majutus;

(tähtajaline majutus); vanurite päevakoduteenused;
toitlustamine

19094

Pavelts

toitude ja jookide

sh

valmistamine teenusena; kõigi

pansionaadid;

üürimine, rentimine;

ehitiste, toolide, laudade,

välikohvikud, pubid,
eelnimetatud

bistrood

teenustega

ja

seotud

konsultatsiooni-, nõustamis- ja infoteenused.
Klass

44: meditsiiniteenused; hügieeni- ja

iluhooldusteenused inimestele; tervishoiualased konsultatsiooniteenused;

meditsiiniteave,

-info;

kliinikute, kliiniliste haiglate meditsiiniteenused; meditsiinikonsultatsioonid; hambaravikonsultatsioonid; toitumisalased konsultatsioonid; isikute arstlik
läbivaatus; meditsiini-ja tervishoiuteenused;
inimestele

osutatavad

meditsiiniseadmete

meditsiinilised

ja

-rajatistega

põetamine;

hooldushaiglad;

hooldusravihaiglad;

varustamine;

arstlike

läbivaatuste

tegemine;

psühhiaatrilised teenused; psühholoogiline konsultatsioon; psühhoteraapiateenused;
järelraviteenused; terviseinfo ja -andmete pakkumine
telefonikaudsed

õendusabiteenused;

vanuritele

ja/või

erivajadustega

(hoolekande)teenused; hospiitsiteenused; palliatiivne hooldus; geriaatrilised teenused; tervisekeskuseteenused;

interneti

teel; haiglad;

haiguste
holistiline

arstiteenused;

diagnoosimine;

meditsiiniliste

psühhoteraapia; refleksoloogia;
hambaravi;

aruannete
füüsiline

telemeditsiiniteenused;

koostamine;

rehabilitatsioon;

farmaatsiateenused;

terviseseireteenused; meditsiinilised tervisehindamise teenused; lepinguliste tervishoiuteenuste pakkujate võrgustiku kaudu pakutavad

tervishoiuteenused; kõigi eelnimetatud teenustega seotud konsultatsiooni-,

(111) Regnr

56409

(151) Reg kuup

27.11.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

M201800033

kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

17.01.2018

27.11.2028
03.09.2018

nõustamis- ja infoteenused.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

73

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: RTE

Pärna pst 2-34, 68207

Valga linn,

(511)11-2018Klass

32:

õlu; maitsestatud õlu;

valge, kuldne, tumepunane, must.
Capital OÜ

ale

(õlu);

must õlu

alkoholivaba

Valga vald, Valga maakond,

õlu; bock-õlu;

(pruunistatud linnaseõlu);

odravein

(111) Regnr

56410

(151) Regkuup

27.11.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

hele

ale-tüüpi õlu;

(õlu); õlu;

EE

hele

kohvimaitseline

õlu; IPA-tüüpi õlu;

õlu sidrunilimonaadi või

kohvimaitseline

ale-tüüpi õlu;

ingverijoogiga; porter (tume õlu).

M201800218
07.03.2018

27.11.2028

lõppemise kuup

03.09.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu: sinine.

(730)

Omanik: RTE

Capital OÜ

Valga linn, Pärna pst 2-34, 68207 Valga vald, Valga maakond, EE

(511)11-2018Klass

32:

ale

(õlu);

(alkoholivaba jook); käsitööõlled;
rikastatud

alkoholivaba

kohvimaitseline

õlu;

alkoholivabad õllemaitselised

ale-tüüpi

hele

joogid; bock-õlu;

ale-tüüpi õlu;

hele

õlu; IPA-tüüpi õlu;

õlled; must õlu (pruunistatud linnaseõlu); nisuõlu; odravein (õlu); õlleimitatsioon; õllepõhised joogid; õllepõhised kokteilid;

sidrunilimonaadi või

alkoholivaba
alkoholivaba

ingverijoogiga; porter (tume õlu); saison-tüüpi õlu;

kaneelipunš

kuivatatud

diospüüriga

(sujeonggwa);

siider; alkoholivaba vein; alkoholivabad

alkoholivabad

karastusjoogid;

alkoholivabad

kokteili segud;

puuviljakokteilid;

alkoholivabad
alkoholivabad

alkoholivabad

puuviljamahla

stout

(iiripärane

alkoholivaba

aperitiivid; alkoholivabad

kohvimaitselised

joogid;

joogid;

tume

punš;

linnasevabad

õlu); alkoholi-ja

alkoholivaba

puuviljapunš;

kokteilid;

alkoholivabad

alkoholivabad

meejoogid;

alkoholivabad teemaitselised

joogid;

meest

joogid,

alkoholivaba

õllevirre; õlu; õlu
v.a

meditsiinilised;

riisipunš

(sikhye);

alkoholivabad joogid aloe

gaseeritud puuviljamahlajoogid;

alkoholivabad

alkoholivabad

linnasejoogid;
sisaldavad

kali

õlu; kohvimaitseline õlu; laagriõlu; linnaseõlu; linnasevirre; maitsestatud õlu; mineraalidega

vera'st;

kokteilipõhjad (joogivalmistussegud);
valmistatud

alkoholivabad

joogid;

alkoholivabad

veinid; apelsini-odrajoogid;

douzhi

(kääritatud oajook); elektrolüüte sisaldavad spordijoogid; energiajoogid; energiajoogid (v.a meditsiinilised); gaseerimata karastusjoogid; guaraanajoogid;
hiniinivesi; sojapõhised joogid,

v.a

piimaasendajad;

alkoholivabad

gaseeritud joogid;

alkoholivabad

maitsestatud

gaseeritud joogid; alkoholivabad

teemaitselised

karastusjoogid; gaseeritud mahlad; gaseeritud mahlajoogid; gaseeritud mõru sidrunijook (bitter lemon); ingveriõlu; koola; koolad
(karastusjoogid); koolajoogid; koorelimonaad; kuiv ingveriõlu; aaloemahlapõhised joogid; aedviljamahlad; alkoholivabad grebimahlajoogid; alkoholivabad
alkoholivabad

köögiviljamahlajoogid;
puuviljanektarid; aloe
destilleeritud

vera

joogivesi;

alkoholivabad

puuviljaekstraktid;

mahl; ananassimahlajoogid;

gaseerimata vesi;

puuviljajoogid;

alkoholivabad

apelsinidest pressitud mahlad; apelsinimahl;

gaseeritud vesi,

gaseervesi;

gaseerveevalmistusained;

puuviljamahlajoogid;

apelsinimahlajoogid;

gaseervesi

alkoholivabad

arbuusimahl; allikavesi;

(soodavesi); joogivesi; karboniseeritud

mineraalvesi; kookosvesi joogina; lauaveed; liitiumoksiidi sisaldav mineraalvesi; liustikuvesi; alkoholivabad liköörid; alkoholivabad puuviljaekstraktid
jookide

valmistamiseks;

gaseerjoogipulbrid;

ekstraktid

jookide

gaseerjoogitabletid;

valmistamiseks;

humalaekstraktid

essentsid

alkoholivabade

jookide valmistamiseks;

jookide

humalaekstraktid

joogivalmistuspulbrid; kääritamata konservitud veinivirre; kääritamata veinivirde ekstraktid.

valmistamiseks,
õlle

välja

arvatud

eeterlikud

õlid;

valmistamiseks; joogiessentsid; joogisiirupid;

74

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

56411

(111) Regnr
(151) Regkuup

30.11.2018

(210)

M201701206

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

06.12.2017

kuup

30.11.2028

lõppemise kuup

01.08.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

MTÜ

Kesklinna

sinine, must, valge.

linnaosa,

(511)11-2017Klass

ÜHING

HIINA KAASMAALASTE
Tartu mnt

10115

32-39,

EESTIS

Tallinn, Harju maakond,

EE

41: kultuuritegevus; kultuurialaste töötubade/õpikodade korraldamine; kultuuriürituste korraldamine; haridus.

(111) Regnr

56412

(151) Regkuup

03.12.2018

(210)

Taotl

(220)

Taotl

nr

M201800054

kuup

22.01.2018

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

03.12.2028
02.07.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: NATALJA KOMLOVA-KURAKINA
Kesklinna

sinine, tumesinine,

linnaosa,
OÜ

Jõe tn

helesinine.

7, 10151 Tallinn, Harju maakond,

EE

Grand Medica
Jõe tn

7-42,

(511)11-2018Klass

10151 Kesklinna

linnaosa, Tallinn,

EE

44: hambakliiniku teenused; kosmeetiline stomatoloogia; kirurgia; hammaste valgendamise teenused; ambulatoorne arstiabi; arstiabi;

arstiteenused; dermatoloogilise meditsiininõustamise teenused; kliinikud; laserteraapia haiguste ravimiseks; meditsiiniteave dermatoloogia valdkonnas.

(111) Regnr

56413

(151) Regkuup

04.12.2018

(210)

Taotl

nr

M201700494

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

05.05.2017

lõppemise kuup

04.12.2028
03.09.2018

kuup

(540)

LAASTU
(730)

Omanik: AS Rannarootsi Lihatööstus
Kirimäe

(740)

küla,

90805

Esindaja: Villu

(511)11-2017Klass
piim ja piimatooted;
pasteet,

LIHA

sh

Lääne-Nigula vald,

Lääne

29:lihaekstraktid; konservitud, külmutatud,
toiduõlid

maksapasteet;

maakond,

EE

Pavelts
kuivatatud

ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; tarretised, keedised, kompotid; munad;

ja toidurasvad; puljongid; puljongivalmistusained; puljongikontsentraadid; hakkliha; kanahakkliha; lihatarrendid; süldid;

rasvased

võileivakatted; hapukoore

baasil valmistatud

dipikastmed; jogurti

baasil valmistatud

dipikastmed.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

75

(111) Regnr

56414

(151) Reg kuup

06.12.2018

(210)

Taotl nr

M201800167

(220)

Taotl

21.02.2018

(181)

Kehtivuse

kuup
lõppemise kuup

06.12.2028

03.09.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Cubed
Jääraku tee

(511)11-2018Klass
kuivatatud

12014 Pirita

29,

29:

lilla, valge, roosa.
Activity OÜ
linnaosa, Tallinn, Harju maakond,

kuivatatud köögiviljad;

puuviljasuupisted;

kuivatatud

jõhvikad;

EE

kuivatatud

maasikad; kuivatatud puuviljad;

kuivatatud

naeris;

kuivatatud

kuivatatud

puuviljasegud; kuivatatud

söögiseened; lõigutud köögiviljad;

puuviljatooted;

lõigutud puuviljad; õunakrõpsud;

puuviljakrõpsud; puuviljalaastud, puuviljakrõpsud; kuumtöödeldud ja kuivatatud sõstrad; suhkruvaabaga puuviljad; suhkurdatud puuviljad; töödeldud
köögiviljatooted; töödeldud köögiviljad; töödeldud kapsas; töödeldud kartulid; töödeldud juurikad; töödeldud mustsõstrad; töödeldud mustikad; töödeldud

puuviljad;

töödeldud tomatid; kuivatatud

köögiviljanäksid,

kuivatatud

(111) Regnr

56415

(151) Reg kuup

06.12.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

M201701105

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup
(540)

17.11.2017

06.12.2028
01.10.2018

puuviljanäksid,

kuivatatud

juurviljanäksid, kuivatatud marjanäksid.

76

EESTI

(730)

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

Omanik: Eesti Joonisfilm OÜ

Põhja-Tallinna linnaosa,

Roo tn 9, 10611 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Roo tn 9, 10611 Tallinn,

Harju maakond,

EE

Tallinn, Harju maakond,

EE

Janno Põldma

Põhja-Tallinna linnaosa,
Heiki Ernits

Roo tn

Põhja-Tallinna linnaosa,
(740)

(511)11-2017Klass

16:

10611

9,

OÜ

Eesti Joonisfilm

Esindaja:

ajakirjad, ajalehed; akvarellid; albumid; atlased, kaardistikud; brošüürid; fotod, päevapildid; graafikatrükised; jooginõude

paberalused; joonistustarbed; joonlauad; järjehoidjad; kaaned, ümbrised (kantseleitarbed); kaardid; kalendrid; paberist või papist karbid; kartoteegid;

kiirköitjad; kleebised; paberist või papist kotid; paberist või papist kujukesed; kustutuskummid; paberkäterätid; paberlaudlinad; papist või paberist lindid;
paberist lipud; märkmikud; paber; paberist või papist pakendid; pakkepaber; papp, kartong; pildid; pinalid; pitsatid; plakatid; pliiatsid; postkaardid;
postmargid; paberist
v.a

või

trükitud

papist pudelipakendid, pudeliümbrised; raamatud; raamatuköited; pabersalvrätid;

tunniplaanid, ajaplaanid; õppevahendid,

seadmed; ümbrikud.
Klass

18: nahast karbid;

nahast kirjamapid;

nahast kohvrid;

koolikotid, ranitsad; käekotid;

lemmikloomade rõivad; loomanahad,

nahk;

päikesevarjud; rahakotid; reisikohvrid; seljakotid; spordikotid; vihmavarjud.
Klass

24:

flanell, brokaat,

damast; kangad

riidest

tekstiilitoodetele; kardinariie; katteriie;

käterätid;

laudlinad,

v.a

paberist; voodilinad,

voodiriided; madratsikatted; padjapüürid; voodipesu; pesuriie; riie; siid; riidest tapeedid; riidest taskurätid; tekid, vooditekid, voodivaibad; trikooriie;
vatitekid; villane riie; vilt.

25:

Klass

aluspesu,

alusrõivad;

ehisvööd,

õlavööd

(rõivaste juurde);

jalatsipealsed; jalgpallisaapad; kaelarätid; kapuutsid (rõivad); keebid;
higilapid;

mütsid

(peakatted);

mütsinokad

poolsaapad; pudilapid, pudipõlled,
saapad;

v.a

(mütsi osad),

mütsisirmid

kindad

hommikumantlid;

ihupesu;

kraed

(rõivad); kingad; kitlid;

imikupüksid; jakid, joped;

(rõivad);

kunstnahast rõivad;

jalatsid;

kaenlalapid,

(peakatted); nahkrõivad; palitud, mantlid; peakatted; pearätikud; pidžaamad; pihikud;

paberist; pulloverid, kampsunid; põlvpüksid; püksid; rahavööd; rannakingad; rannarõivad; rinnahoidjad; rõivad;

sallid, rätikud; saunasussid; seelikud;

soe

aluspesu; sokid; spordikingad; sukad; sukkpüksid; supelmantlid; supelpüksid; särgid, päevasärgid,

särkpluusid; T-särgid; traksid; trikood; ujumiskostüümid; tuhvlid, toakingad; valmisrõivad, -riided; veekindlad rõivad; vestid; ülerõivad; ülikonnad,
kostüümid.

Klass
lainelauad;

28: doominod;

lendavad

kabelauad; mängukaardid, bingokaardid; kabemängud; lauamängud; ehitusklotsid (mänguasjad); jõulupuuküünlaalused;

taldrikud; lõbustuspargiseadmed; ujumislestad; teatri- ja mängumaskid, karnevalimaskid; mänguasjad;

mängupallid; märklauad;

nukud; nukumajad; nukuriided;

nukutoad;

nukuvoodid;

mängud;

mängukaardid;

pallid; piltmõistatused; rulad; uiskudega uisusaapad; rulluisud;

seltskonnamängud; teatrimaskid; tuulelohed; uisud; vurrkannid; õhupallid; pilakaubad.
Klass
kodulinnud,
konservitud

29: friikartulid;

kalafilee; hapukapsas; heeringas,

elusad; kookoserasv; kroketid;

v.a

köögiviljad;

muna- ja piimapulbrid;

v.a

elus; jogurt; juust; juustumass; kakaovõi; kalad,

puu- ja köögiviljakrõpsud, kartulikrõpsud; kumõss;

külmutatud

puuvili;

puljongid;

töödeldud, keedetud,

liha

ja lihatooted; maksapasteet; margariin;
kuivatatud,

marmelaad

praetud, küpsetatud,

v.a

elusad; kartulihelbed; keefir;

töödeldud, keedetud, kuivatatud, praetud, küpsetatud,

(keedis); munad; piim; piimajoogid; piimatooted;

konservitud

puuvili; puuviljatooted;

töödeldud

pähklid;

toidurasvad; rosinad; sink; soolakala ja -liha; supid; söögiõli; vahukoor; verivorst; või.
Klass 30: biskviidid; halvaa; teraviljahelbed; ingver (maitseaine); jahutusjää; külmutatud jogurt (kondiitritoode); kakao-, šokolaadi-, kohvi-,
teejoogid; jõulupuumaiustused,

söödavad

kaunistused; jäätee; jäätis; jäätise sideained;

töödeldud

kaer; kaerahelbed; kaerajahu; kaeratangud; kaeratoidud;

kakao; kakao-piimajoogid; kakaojoogid; kakaotooted; kaneel; karamell; kastmed; ketšup; kohv;
kondiitritooted; kondiitrikoogid, koogid; koogimaitseained,

v.a

kohvi

aseained; kohvijoogid; kohvisaiad; kompvekid;

eeterlikud õlid; kuivikud; teraviljakrõpsud; kuklid; pastillid (maiustused); küpsetuspulber;

küpsised; lagritsamaiustused; lehttaignapirukad; leib; leotised, v.a meditsiinilised; lihakastmed; lihapirukad; linnaseküpsised; lintnuudlid;
maisihelbed; maisijahu; maitseained; manna; martsipan, melass; mesi; muskaatpähklid; müsli; nelk, nelkpipar; nisujahu; nuudlid; näts;
odrajahu;

tainas

küpsetatud pasteedid (pâtés

sinep; spagetid; suhkur; teraviljast ja jahust
Klass

32:

alkoholivabad

en

suupisted; šokolaad; šokolaadijoogid; tainas; tangud; tee; teraviljasaadused; tordid;

gaseeritud

vesi;

gaseerjoogipulber;

puuviljamahlad; puuviljaekstraktid; puuviljanektarid; alkoholivaba siider; vesi;

(111) Regnr

56416

(151) Reg kuup

06.12.2018

(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

kali;

šerbett (jook);

lauaveed;

08.02.2018
06.12.2028
01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: AS

City

Jälgimäe küla,

(511)11-2018Klass

oranž, roheline, sinine,

hall.

Motors

Pärnu mnt

541,

76404 Saku

vald, Harju maakond,

39: autorent; sõidukite laenutus, rentimine.

mineraalvesi;

nektarid;

joogisiirupid, limonaadisiirupid.

M201800124

lõppemise kuup

töödeldud oder;

croûte); pipar; piparkoogid; pirukad; pitsad; popkorn; pudingid; pärm; ravioolid, pelmeenid; riis; riivsai;

valmistatud

joogid;

töödeldud mais;

EE

võileivad.

mahlad;

joogipulbrid,

EESTI
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(111) Regnr

56417

(151) Regkuup

07.12.2018

(210)

Taotl nr

M201700161

(220)

Taotl

28.02.2013

(181)

Kehtivuse

kuup

07.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

BIMBO
(730)

Omanik:

Grupo Bimbo,

Prolongación
(740)

S.A.B. de C.V.

Paseo de la Reforma

No.1000,

01210 Distrito

Federal,

MX

Kaie Puur

Esindaja:

(511)11-2017Klass

30:jahu-, leiva-ja teraviljasaadused ning -tooted;

(111) Regnr

56418

(151) Regkuup

07.12.2018

(210)

Taotl

nr

M201800344

(220)

Taotl

kuup

28.03.2018

(181)

Kehtivuse

maiustused

ja

kondiitritooted.

07.12.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

01.10.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: heleroheline, must,

(730)

Omanik: TMA Solutions OÜ
Luha

tn

valge,

hall.

25-22, 65607 Võru linn, Võru maakond,

(511)11-2018Klass

39:

elektrienergia

edastusliinide

rent

EE

kolmandatele

isikutele;

elektrienergia jaotamine; elektrienergia jaotus ja ülekanne;

elektrienergia jaotus juhtmete kaudu; elektrienergia jaotus läbi kaablite; elektrienergia pakkumise teenused; elektrienergiaga varustamine ja selle jaotamine;

elektrienergiaga varustamine;

elektrijaotussüsteemide

teave;

elektrivarustuse

nõustamisteenused;

energia jaotamine; energiavarustuse teabe- ja

nõustamisteenused; gaasi transport torujuhtmega; gaasijaotusteenused; gaasivarustus [jaotus]; arvutipõhised
arvutipõhised transpordiinfoteenused;

autosõidumarsruutidega

seotud

teabe

pakkumine;

autotransport,

nõustamisteenused

transport

transpordi ja

sõiduautoga;

laialiveo

autotransport,

alal;

-veod;

bussipraami teenused; haigete transportimise teenused; helikopteritransport; igat liiki transpordivahendite üürimise korraldamine; info ankrupaikade kohta;
info

lendude saabumise kohta;

jahisadamate kohta;

aerosoolide

info lennukite

säilitamine;

elektrienergia

säilitamine;

elektrooniliselt

säilitatud

säilitamine;

elektrooniliste

andmete,

arvutimängude

füüsiline

hoiustamine;

väljumise kohta; info pakkumine seoses transporditeenustega; info teeolude kohta; info väikelaeva-,
ja spetsifikatsiooni kohaselt; brošüüride ladustamine; dokumentide hoiustamine; dokumentide

tellimuse

pakendamine

elektriliste

andmete

või

dokumentide,

digifotode,

elektriseadmete

rentimine;

füüsiline

muusika, kujutiste,

hoiustamine;

elektrooniliselt

säilitamine;

video

ja

füüsiline

säilitamine;

auto

parkimiskohale

autoparklate ja autoparkimisteenuste pakkumine; autoparklateenused;

rentimine; garaažide parkimiskohtade rentimine;

elektroonilise

talletatud

arvutimängude

säilitamine; elektrooniliste digifotode füüsiline säilitamine; elektrooniliste

digitaalsete andme-, foto-, heli- ja kujutisfailide
rentimine;

veinikülmikute
dokumentide

andmete

füüsiline

sõidukite

garaažide rentimine; garaažide rentimisteenused;

digimuusika

füüsiline

dokumentide

füüsiline

säilitamine;

elektrooniliste

digikujutiste füüsiline säilitamine; elektrooniliste

viimise teenus; autode

depooteenused

või

parkimine;

hoidmiseks;

autode

parkimiskohtade

garaažide ja parkimiskohtade

garaažide üürimine; garaažide üürimine, rentimine;

garaažiruumi üürimine; garaažis hoidmine; garaažiteenused sõidukite jaoks; jahisadamate teenused [sildumisteenused]; jahtlaevade vettelaskmine; laevade
hoiustamine; laevade ja paatide sadamateenused; laevade sildumisrajatiste pakkumine; lennujaama parkimisteenused; lennujaamas parkimise broneerimine;

lennukiparkimisteenused; lennukite parkimine;
üürimise

lennukite

parkimise teenused;

teave; paadikuuri teenused; paadisildade rentimine; paatide

mehaaniliste

ankrukohtade

rent; paatide vettelaskmine; pakke- või pakkimismasinate ja -seadmete
parkimisrajatiste pakkumine;
parklarajatiste pakkumine;
sadamateenused;

sildumispaikade
üürimine;

sildumiskohtade
teave; sõidukite

teenused];

parkimissüsteemide rentimine;

mehaaniliste

parkimissüsteemide

rentimine; paatide hoiustamine, ladustamine; paatide parkimine; paatide
üürimise

teave; parkimisgaraaži teenused; parkimiskohtade
[kaiteenused,
sildumine,
ladustamine];

sadamateenused

pakkumine; sildumiskohtadega seotud info pakkumine; sildumisrajatiste pakkumine; sõiduautode parkimine; sõidukiparkimisteenuste
parkimise teenused; sõidukite parkimiskohtade rentimine; sõidukite parkimisrajatiste pakkumine; sõidukite parkimise teenused [parklapoisi

sõidukite

parkimisteenused;

sõidukite

parklakohtade

ja

garaažide

üürimine;

heitsoojusega

varustamine;

heitvee

kogumine

avalike

78
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kanalisatsioonide

kommunaalsed

hoonete

kaudu;

kütte- ja jahutusenergiaga

veevarustusteenused; kommunaalteenused

varustamine;

jäätmete

transport;

jäätmete

elektrienergia jaotuse alal; kommunaalteenused

transport

loodusliku

prügimäele;

1/2019

jäätmetransport;

gaasi jaotamiseks; kuiva

gaasi

transportimine; küttesoojuse jaotamine; küttevarustus [jaotus]; kütuse laialiveo teenused; kütuse transport; kütusetranspordi korraldamine; kütuseveo
korraldamine; kütuste torujuhtmetransport; loodusliku gaasi transportimine; maagaasi ja veeldatud gaasi transport ja tarnimine; majapidamises kasutatava
veega varustamine (transport, veondus,
nafta või

transport torujuhtmega;

raske

kohaletoimetamine;

kütteõli

varustamine

vedu); majapidamiste

edastamine

gaasi

süsivesinike

transportimine;

varustamine; teabeteenused toornafta transpordi

paigutamise

osas; teabeteenused toorõli

nafta

elektrienergiaga;

kohaletoimetamise

otstarbeks veega

torujuhtme kaudu; põllumajanduslikuks

süsivesinike

korraldamine;

teenused; nafta

varustamine

transport;

(transport); praamidele

transpordi korraldamine;

nafta

kütuse

taastuvenergiaga

transpordi alal; toornafta transport; torutransport; vedelike transport torujuhtme

kaudu; vedelike transport torujuhtmega; vedeljäätmete kogumine; vee jaotamineja veega varustamine; vee transportimine torude kaudu; veega varustamine
põllumajanduslikuks otstarbeks (transport, veondus, vedu); veega varustamine tööstuslikuks otstarbeks [transport, veondus, vedu]; veega varustamine
tööstuslikuks
varustamine

otstarbeks

varustamine

(transport); veega

torujuhtme kaudu;

varustamine

veega

torude

kaudu

veejaotusteenused; veeldatud maagaasi merevedu; veetransporditeenused; veevarustus;
torustike kaudu;

veevarustuse

alased

kaalusilla

kaubalasti

käitamine;

vedu

köisraudteetransport;

konveiersildade,

laevade lootsimine;

pakkumine;
laudkastide,

konteinerite

pakkumine

lennunduseks;

lendude

laenutus;

alased

kosmoselaeva

teave; laevandusagentuurid;

käsitlemine,

ja

transport

kaudu

(transport); veega

veevarustus

torujuhtme kaudu;

veevarustus

teave;

kanali

kosmosesse

laevade tellimine

lennukompaniide

rent;

kuivdokkide

vedu;

tšarterreisideks; laevamaaklerite
laevaveod;

laevatransport,

sanitaartransport;

laevatransport, -veod;

pakkumine; lennujaama kohaleveoteenused;

lennukimootorite

hooldus;

kanalilüüside

operaatorteenused;

kiirabitransport,
kraanaseadmete

lennutamine;

laevapuksiirteenused;

lennuinfo

lüüsiväravate

kohaletoimetamine;

laevade tellimine;

[ladustamine];

lennujaamainfoteenused;

lennuki

lennujaamateenused;

(jaotus);

veevarustus

veevarustusteenuste

operaatorteenused;

kaupade

rakendamine;
teenused

punkerdamise

teenused; laevamaakleriteenused; laevamaaklerluse

lüüsivärava

maanteevedu;

puistangusildade

laevade

veevarustusteenused;

kanali

teenused;

kaupade

maanteetransport;

torude

jäälõhkumine laevandustööstuse jaoks;
(transport); jäätmetransport ja -ladustamine, prügivedu ja -ladustamine; jõepaaditransport;

kommunaalteenused;

jäälõhkumistööd, jäälõhkumine; jäätme prügimäele
jõetransport, -veondus; jõeveondus;

varustamine

(transport, veondus, vedu); veega

(transport) majapidamises kasutamiseks; veejaotus; veejaotus ja -varustus; veejaotus ja veevarustus;

lennujaamarajatiste

ja ekspedeerimisteenused;

lennukompaniide teenused; lennuliini transporditeenused; lennundustööstusega seotud maismaatransport; lennureisijate lennule registreerimise teenused;
lennuvedude

lennusõiduplaaniinfo pakkumine; lennutranspordi korraldamine; lennutransport;

nõustamine; liiklusega seotud teabeteenused; liiklusinfo;

liiklusinformatsiooniteenused; liiklusinfoteenused; liikluskiiruse alased teabeteenused; liiklusummikute alased teabeteenused; loomade päästmise teenused
(transport); lootsindus, lootsimine;

maa-, mere-,

seotud

maanteeliiklustingimustega

info

kiirteetollide

ja õhutranspordi korraldamine; maantee- ja
maanteesõidukite

pakkumine;

üürimine;

maanteetranspordi

liiklusinfo

haldamine; maantee- ja

korraldamise

teenused;

pakkumine;

maanteetranspordialased

nõustamisteenused; maanteetransporditeabe pakkumine; maanteetransporditeenused; maanteetransport; maismaa-, mere- ja õhutranspordi korraldamine ja

pakkumine; maismaatranspordi reserveerimise teenused;
meretranspordi reserveerimise teenused;
meretransport;
mootortranspordialase
kursi

teabe

kaardistamine);

õhutransport;

pakkumine; müügiautomaatidest
korraldamise

õhutranspordi

õhuveod;

paadiveod; pääste- ja

õhuveoteenused;

-veondus;

meretransport,
sularaha

teenused;

tellimine,

meresõidukite

üürimine;

mootorsõidukite

mereveoteenused;

tellimusreisid;

reserveerimise

õhutranspordi

ookeanilaevandusteenused;

operaatorteenused
taastamistööd

teenused;

õhutranspordi

(kanalilüüside);

tellimine

marsruudi

ja

õhutransporditeenused;

teave;

reserveerimise

paaditranspordi

ning pukseerimine; paatide

teenused;

transpordi

väljavõtmine; naftatransport; navigeerimisteenused (positsioneerimine,

ning pukseerimine; pääste- ning

taastamistööd

meresõidukite

maismaatransport;

teenused;

tšarterreisideks; parvlaevade

käitamine; parvlaevade veoteenused; parvlaevatranspordi korraldamine; parvlaevatranspordi reserveerimine; praamitransport, -veod, -vedu; professionaalne

transpordialane nõustamine; puksiirlaevateenused;

purjelaeva

veoteenused;

püsikliendi boonusprogrammiga

õhutransporditeenused;

raudteetranspordi

korraldamise teenused; raudteetranspordi reserveerimine; raudteetranspordi tšarterteenused; raudteetranspordi üürimine; raudteetransporditeabe pakkumise

teenused; raudteetransport; raudteetransport,

-veod, -vedu;

hoidmine;

sõidukijuhiteenused;

pakkumine;

alased

sõiduplaanide

sõidukiliikluse

sõidukijuhtimisteenused;

sõidutariifide

teabeteenused;

alase

haldus

teabe

maantee-,

reisijate pakkide vedu; reisijate transpordi korraldamine

raudteeveoteenused;

raudteede-, mere- ja õhusõidukitega; reisijate vedu; reisiteenused ja reisijate transport; sadama-,
sadamateenused [sildumisteenused]; sadamatega seotud teabe pakkumine; sihtnumbritega seotud
täiustatud

pakkumine;

kaimaksu teenused; sadamate alase info
teabe

pakkumine;
haldamine; sildade käigus

sildade

pakkumine;

alase

sidevõrgu ja -tehnoloogia abil; sõiduplaanide
sularaha

soomusautotransport; soomustransport;

teabe

kogumine

müügiautomaatidest; tasuliste teede käitamine; teeolude alased teabeteenused; teisaldatavate sõiduteede üürimine; teisaldatavate sõiduteede rentimine;
transiiditeenused; transpordi broneerimine ülemaailmsete arvutivõrkude kaudu; transpordi ja reiside korraldamine; transpordi ja reiside teave; transpordi ja
reiside teave mobiilsideseadmete
korraldamise

teenused;

ja -vahendite kaudu; transpordi korraldamine; transpordi
sõidukite

transpordi,

konsultatsiooniteenused;

transpordialased

ettetellimine,

reserveerimine;

nõustamisteenused;

transpordiga

seonduva

korraldamine

maismaa-, vee- ja õhusõidukitega; transpordi

võimaldamine

transpordi

info

pakkumine;

heategevuslikul

otstarbel;

seotud

transpordiga

transpordialased

laialiveo

arvutipõhine

planeerimine; transpordiga seotud teabeteenused; transpordijaamade käitamine; transpordikastide, konteinerite rent; transpordiks kasutatavate lüüside ja
sildade

haldamine;

teabeteenused;

transpordilogistika;

transporditeave,

transpordiinfo;

transpordimaaklerlus,

kohta

vedudevahendus,

transpordivahendus,

andmete

pakkumine;

transpordisõidukite

transporditeenused

ja kaupade

kättetoimetamine;

transpordimeetodite

tellimine;

veovahendus;
teabe

transporditariifide

transporditeenuste

broneerimine

transpordimeetodite

alased

pakkumine; transporditeave;

ja tellimine;

transporditeenuste

konsultatsioon telefonikõnekeskuste ja -abiliinide kaudu; transporditeenuste korraldamine maa-, vee-ja õhusõidukitega; transpordivahendite broneerimine;

transpordivahendite

rent;

inimjõul

transport

liikuvate

sõidukitega;

transport kaherattaliste

mootorsõidukitega;

transport

siseveekogudel;

transport

transport turboreaktiivmootoriga lennukiga; transport veeteed pidi; tšarterlennuteenused; tunnelite haldamine; turvatransport;
veetranspordi korraldamise teenused; veoteenused; globaalse positsioneerimissüsteemi navigatsiooniteenused; GPS-navigatsiooniteenused; GPS-seadmete

soomussõidukites;
rentimine

navigeerimiseks; jälgimine ja

jälgimisteenused;

kliendipõhiste

saadetiste

sõidujuhiste

jälgimine

[transporditeave];
lendude

pakkumine;

kaubalasti

jälgimise teenused; kirjade

lennukite

planeerimine;

liikluse

maapealse

ja pakkide

jälitamis-ning

reguleerimine;

lennuliikluse

juhtimisteenused; lennunavigatsiooniteenused; lennundusalase navigatsiooniteabe pakkumine; lennuplaanide pakkumine; marsruudi kavandamise teenused;
marsruudi

planeerimine [navigatsiooniteenused]; navigatsioonialased
sõidujuhiste pakkumine; reisi sõidukite jälgimine arvuti

reisiotstarbeliste
arvuti

või

GPS-i

kaudu

[transporditeave];

säilitamine; energia ja kütuste ladustamine;

sõidukite
esemete

teekonna

nõustamisteenused;
või

GPS-i

arvutipõhine

kaudu

navigatsioonisüsteemide rent;
[transporditeave]; reisisõidukite või

arvutamine

andmevõrkudes;

elektrooniliste

navigatsiooniteenused;
jälgimine

kaubaveokite

digivideofailide

pakkimine transpordiks; etikettimisteenused; farmaatsiatoodete ladustamine;

füüsiline

gaasi ladustamine;

gaasihoidlateenused; gaaskütuste ladustamine; hoiustamise, ladustamise alased nõustamisteenused; hoiuteenused, ladustamine; inimrakkude säilitamine;
isiklike

jäätmete

ajutine hoiustamine;

esemete

ladustamine;

ladustamine;

karusnaha

isiklike

hoiustamine;

ladustamise alane

jahutusruumides
jookide

jahtide

esemete

tähtajalise

jahutatud

hoiustamise teave;

hoiuruumi

teenused;

info; jahutusruumis ladustamine; järgnevaks

ladustamine; kauba

pakkimine;

kaubaalusele

jäätmekäitlusmahutite rentimine; jäätmete

jahutatud

laoruumide

siirdamiseks

üürimine;

määratud

pakkimise teenused;

jahutite

bioloogiliste
kaubaaluste

kaubaaluste võrede rentimine; kaubaalustel kaupade jaotusteenused; kaubanduslike toodete ladustamine; kaubavedu ja

hoiumahutite rentimine;

(külmkappide)

kudede

rentimine;

krüogeeniline säilitamine;

rentimine;

kaubaaluste

-ladustamine;

üürimine;

kaupade alajaotamine

ja ümberpakkimine; kaupade jahutusruumis ladustamine; kaupade kastidesse või konteineritesse pakkimine; kaupade ladustamine; kaupade ladustamine ja
kättetoimetamine; kaupade ladustamine ladudes; kaupade ladustamise kaubaaluste ja -mahutite üürimine; kaupade ladustamise korraldamine;

kohale-,

kaupade
ja

ladustamise

pakkimine;

teenused; kaupade ladustamisega

kaupade

pakendamine,

pakkimine;

seotud

nõustamisteenused; kaupade

kaupade

nõustamisteenused; kaupade tollilaos hoidmine; kaupade

pakkimine;

kaupade

laos

säilitamine; kaupade pakendamine; kaupade pakendamine

pakkimine

kolimise

eesmärgil;

kaupade

pakkimisega

seotud

transpordi kaubaaluste ja -mahutite üürimine; kaupade transpordi- või ladustamisaluste rent;

kaupade transport ja ladustamine; kaupade ümberpakkimise alased nõustamisteenused; kaupade vedu ja ladustamine; kemikaalide kindlal temperatuuril
ladustamine; kinkide pakkimine; kirjade üleööhoiustamine ladudes; kirurgiaseadmete ja -vahendite ladustamine; kodumasinate ladustamine; kolmandate
isikute

tellimuse

konteinerite

ladustamine;

ja

nõuete

kohane

esemete

pakkimine;

konteineri

rentimine;

konteineri

rentimise,

laenutuse

konteinerite

teenused;

ladustamine;

ladustus; konteinerite laenutus; konteinerite rent; konteinerite rentimine ja laenutus; kosmeetikavahendite ladustamine; kraanaseadmete
krüogeenne

toidukülmikute

üürimine,

säilitamine;

külmhoones

hoidmise

teenused;

külmhooneteenused

laenutus, rentimine; külmikute üürimise teave; külmruumis

(ladustamine);

hoiustamise

teenused;

külmikute

rent,

külmutatud

laenutus;

kaupade

külmikute,

ladustusruumide
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toiduainete ladustamine

külmutusseadmete

rentimine;
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külmutatud

laohoonetes;

rentimine

kaubanduslikuks

punkerdamise teenused [ladustamine]; ladude üürimine;

toiduainete

säilitamise

kütteõli

kasutamiseks;

ladude üürimine, rentimine;

külmutite üürimise

teenused;

kütuse

ladustamine;

ladustamine

teave;

ladustuskastide

ladustuskonteinerite

konsultatsioon

rent,

ladustuskonteinerite

laenutus;

ladustuskonteinerite

üürimine;

üürimine,

telefonikõnekeskuste ja -abiliinide kaudu;

ladustuskonteinerite

laenutus;

ladustus- ja

laenutus,

rentimine;

lasti

kasutatavate

majapidamises

ladustamine;

müntide

konteinerite

ja

laenutus, rent;
ladustusteenuste

-info;

lao üksuste üürimine, rentimine;

laoruumide üürimise teabe pakkumine; laos hoidmise teenused; laos

lasti hoiustamine; lasti ladustamisteenused;

nafta

pakkimisteenused;

säilitusmahutite

üürimine,

ladustusteave,

mereandide

täitmine;
ohtlike

ladustamine;

lasti

transpordieelne ladustamine;
sügavkülmikute rentimine;

kasutatavate

ja kaupade ladustamine; majapidamises

masinate

külmik-sügavkülmikute rentimine;

mootorsõidukiosade

mööblilaod;

-rajatiste pakkumine;

lennukikütuse ladustamine; mahutite

transpordijärgne ladustamine;

ladustusteabeteenused;

ladustusteenuste teave; laevapardal pakutavad hoiuteenused;

laohoonete üürimine; laopinna üürimine; laoruumi üürimine; laoruumide rentimine;

säilitamine; laoteenused õhusõidukitele; laoteenuste ja

ladustuskonteinerite

rentimine;

ja

kütuse

ladustamine, ladustus; ladustamisalased

(kaupade);

konsultatsioonid; ladustamisega seotud vahendusteenused; ladustamisplatside üürimine; ladustamisteave; ladustamisteenused;
üürimine;

külmutusmasinate

ladustamise korraldamine;

mööbli

külmladustus;
õli

materjalide ladustamine;

hoiustamine;
teenused

punkerdamise

[ladustamine]; õlijäätmete ladustamine; osade ladustamine; pagasi ladustamine; pagasihoiu korraldamine; pagasihoiuteenused; pakendamine, pakkimine

(kaupade); pakendamis- ja pakketeenused; pakendamisteenused, kastidesse pakkimise teenused; pakisaadetiste hoiustamine; pakkemasinate ja -seadmete
üürimine; pakkide
hoiustamine; pakkide
hoiustamisteenused;
pakkimine; pakkimis- ja pakendamisteenused; pakkimismasinate rentimine;
laenutus

pakkimisteenused; pappkastide
põllumajandustoodete

ladustamine;

rentimiseks; peale-ja

mahalaadimismasinate

ladustamine

põllumajandustoodete

ja

-seadmete

toiduainete

üürimine; põllumajanduslike

ladustamine;

ladustamine; radioaktiivsete jäätmete ladustamine;

ladudes; puistematerjalide

reisijate pagasi ladustamine; reisikohvrite rentimine; reisipagasi sissepakkimine kaitsmise eesmärgil; relvade ladustamine; rõivaesemete hoiustamine ja
ladustamine; rõivaste säilitamine ja hoiustamine; saadetiste ajutine ladustamine; saastunud jäätmete ladustamine; sildistamisteenused; skippide üürimise
sõidukiosade

teenused;

ladustamise

toidukülmikute

turvalaoteenused
ladustamine

paatide ja

tollilao

rentimine;

pakendamine;

vee

hoiustamine

muude veesõidukite

mahutites;

sõidukite

hoidmine;
ladustamise

toiduainete

ja ladustamine;

vedelike

vee

sügavkülmikute rent;

ladustuskonteinerite

toiduainete

transiitkaupade pakkimine;

toidu

rentimine;

toidukülmikute

pakkimine;

laenutus;

transporditavate

esemete

ja ladustus; transport, veondus, vedu ja ladustamine;
pakendamine tellimuse ja spetsifikatsiooni kohaselt; vedu ja

transport

hoiustamine; vedelike

hoiustamine

peale- ja mahalaadimine;

teisaldatavate

pakendamine;

veeldatud

reservuaarides;

veesõidukite üürimise teave; veinide ladustamine

ladustamine;

teave;

hoidmine; transiitkaupade ladustamine;
transport

[transport]; varakambrite rentimine;

(kaupade);

laos

tähtajalise

hoiustamine;

tollilaos

teenused;

rõivaste

transporditavate

korraldamine;

toiduainete

pakkimine;

sõidukite

ladustamine;

süsivesinike ladustamise

toidu

teenused;

pakkimine;

sõidukite

ladustamine;

sügavkülmutite rentimine;

ladustamine

maagaasi

laevadel; veesõidukite, jahtide,

reguleeritava temperatuuri ja

niiskuse

juures;

veinide tollilaos

hoidmine; veo-ja laoteenused; veoteenused ja laoteenused; villimisteenused; ajakirjade kohaletoimetamine; ajalehtede ja ajakirjade tarnimine, ärasaatmine

ning levitamine; ajalehtede kättetoimetamine; ajalehtede kohale-, kättetoimetamine; ekspediitoriteenused kaupade transpordi korraldamiseks; gaasipliitide
kohaletoimetamine; heategevusteenused, nimelt rõivaste jaotamine; heategevusteenused, nimelt tekkide jaotamine; isiklike asjade kolimine; jaekaupade
laialivedu

(transport); jookide,

kättetoimetamine

maanteed

alkohoolsete

eelkõige

mööda;

jookide

distributsioon; kangete

kauba transpordi

kättetoimetamisteenused;

alkohoolsete

jookide kohaletoimetamine;

kauba transport; kaubakärude

korraldamine;

käruveoteenused;
kaubatransport

teenus;

(veoteenused); kaubavedu maanteed pidi; kaubavedu raudteel; kaubaveoinfo; kaubaveokorraldusagentuuri teenused; kaupade asukoha kindlaksmääramise

kaupade edasitoimetamine; kaupade edastamis-, ekspedeerimisbüroo teenused; kaupade ekspedeerimine; kaupade hobuvedu; kaupade

teabeteenused;

käitlemise alased nõustamisteenused;

inspekteerimine transpordi jaoks; kaupade
kiire

mööda; kaupade
kaupade

kohale-,

kättetoimetamine;

kättetoimetamine;

kohaletoimetamine

kaupade

kohaletoimetamise korraldamine posti

kaupade

kättetoimetamine

teel; kaupade

maismaatranspordiga;
laialivedu

külmvedu; kaupade

kaupade

kättetoimetamine raudteed

posti teel; kaupade

kaupade kogumine; kaupade kogumine, transport ja kohaletoimetamine;

kaupade kogumise korraldamine;

kohaletoimetamise

meretranspordiga; kaupade

korraldamine;

laialivedu

kaupade

õhutranspordiga; kaupade

lennutranspordi teenused; kaupade saatmine; kaupade tarne korraldamine; kaupade transpordi korraldamine; kaupade transport; kaupade transport valve all;
kaupade transportimine; kaupade vedamine käsikärudes, kaupade transport käsitsi lükatavates kärudes; kingituste kättetoimetamine; kingituste
kättetoimetamise

laialivedu

kinkide

korraldamine;

kohaletoimetamise

kontoriseadmete

kohaletoimetamisteenused;

korraldamine;

külmutatud

kolimine;

kaupade

kodukaupade

kolimine;

külmutustransport;

külmutatud

(transport); kunstiteoste transpordi korraldamine; kunstiteoste transport; laialiveo teenused;

kodumasinaosade

kaupade

kohaletoimetamine;

külmvedu;

külmutatud

sperma

lennujaama pagasi registreerimise teenused [v.a

turvakontroll]; lennujaama pagasikäitlus; lillede kohaletoimetamine; lillede transportimine; mähkmete kohaletoimetamine; majapidamiskaupade kolimine;
majapidamisvara transportimine; meditsiiniõdede ja põetajate transportimise teenused; meditsiinipersonali transportimise teenused; nõustamisteenused
kaupade

laialiveo

pagasi

käitlemise

alal;

ohtlike

pagasitransporditeenused;

postisaadetiste

jäätmete transporditeenused;

teenused;

pagasi

pagasivedu;

kättetoimetamise

lennutransport;

valvega transport;

pagasi

pagasiveoteenused;

õhusõiduki

lennukeeluga

registreerimise

pakikandmine;

raha

kohaletoimetamine

väärtesemete

ja

kodudesse

juurde lennukiga; pagasi hoiuruum, pagasi väljastamine;

teenused;

pakkide

pagasi

korraldamine

reisibüroode

korraldamine;

portjeeteenused

[transport];

ja juhtimine; praamitransport; prahtimine ja kaupade
raha

ja kontoritesse; puuviljade transport;

vedu; rahavedu, -transport;

pagasisuunamise

transport;

merevedu; pitsa kohaletoimetamine;

ja kulleriteenused; postitellimuste kohaletoimetamise

transport ning kolimisteenused; pudelivee
väärtesemete

osade vedu

teenused

ja

väärtesemete

transport;

raha

ja

reisijate pagasiveo korraldamiseks; reisijate ja

reisijate pagasi vedu; reisijate ja reisijate pagasi transportimine; reisijate pagasi käsitlemine; reisijate pagasi transport; reisijate pagasi transportimine;
restoranidest toidu kohaletoimetamine;

teenused;

kättetoimetamine;

stividoriteenused; tarbimiseks ettevalmistatud toidu ja jookide kättetoimetamine; tarne;

toidu-ja joogikorvide

tarneteenused;

toitude

toidutransport;

kohaletoimetamisteenused

õhu-, vee-,

kohaletoomise

raudtee

ühekordselt kasutatavate

teabeteenused;

kohaletoimetamine;

toidu

kohaletoimetamise teenused;
tööstuslike

teenused;

toidu

kaubanduslike

ja

kaubaaluste
vedu

ja meretranspordiga; transport järel veokitega; transport, veondus,

salvrättide

kohaletoimetamine; uksehoidjate teenused;

ümberlaadimise

tarne-,

ekspediitorfirmade

transportimise teenused; toidukaupade

transpordi- ja

rentimine;

(kaupade); turvatranspordialased

teenused;

väärisesemete

kättetoimetamine;

väärisesemete õhutransport; väärisesemete transport; väärisesemete transport turvasõidukites; väärisesemete turvavedu; väärisesemete valvatud transport;

ja raha valvega transport veokites; valikulisi esemeid sisaldavate kingikorvide kättetoimetamine eriliste sündmuste või teemade raames;
valvega veoautotransport; veinide kohaletoimetamine; veoauto pukseerimine; veoautotransport; veotöölise teenused; voorivedu, küütimine; auto rentimise
väärtesemete

reserveerimisteenused;
autode

üürimise

autobusside

teenuste

teave;

rent;

autode

autohaagiste

rent;

autode rentimine

autosõidukite üürimise teenused; autoveokite rentimine,
sõidukite rentimine;

gondlitega
rentimine

transpordiks;

transportimise

tšarterreisideks

tellimine; jalgrataste

kahveltõstukite

rentimine; kahveltõstukite

autorendi

veokite

laenutamine;

korraldamine;

autode üürimise

autorenditeenused;

korraldamine

autorent;

paketireiside osana;

autorent,

autode

üürimine; busside rent; busside tellimine; elektriautode rentimine; furgoonelamute

haagiste, järelkärude laenutus,

hobuste

broneerimisagentuuri kaudu;

üürimine; autolaenutus;

rent;

üürimine;

helikopterite tšarterlennud;
iseliikuvate

jalgrataste laenutus;

üürimine; kanuude

üürimine;

hobusetreilerite rentimine; hobuste rentimine; hobuste

tõsteplatvormide

jalgrataste rent;
kärude,

rent;

üürimine;

rentimine

transpordiks; jahtide prahtimine;

jalgrataste üürimine;

haagiste rent; käsikärude

üürimise

jalgrataste

laenutus;

teenuste

katusepakiraamide

jahtide
teave;

üürimine;

kaubasõidukite rentimine; kaugsõidubusside tellimine; kolimisautode üürimine; laevade laenutus, rent; laevade, paatide üürimine; laevade rent; laevade

rentimine; laevade üürimine; lapsekärude rentimine; lennuki tellimuslepingute vahendamine; lennukiosade rentimine; lennukite laenutus ja rent; lennukite
rent;

lennukite

rentimine;

maismaamootorsõiduki
üürimise

teenused;

üürimine;

lennukite

rentimine;

maismaasõidukite

mootoriga

mootorsõiduki

rentimise

vahendamine;

maismaamootorsõidukite

üürimine;

mootoriga

rentimine; mootorpaatide

mootorsõiduki

üürimine;

lennukite

rentimine;

üürimise

teenused;

lennukite

üürimine

maismaasõidukite

üürimine;

mootorrataste

mootorsõidukite

ja rentimine;

rentimise

laenutus;

lepinguline

teenused;

maanteetreilerite

mootoriga

mootorrataste

üürimine;

üürimine;

maismaasõidukite

rentimine;

mootorrataste

mootorsõidukite

rentimine;

ja -seadmete rentimine; õhusõidukite rentimine; õhusõidukite üürimise teenuste teave; paadilaenutus;
platvormvagunite üürimine; platvormvagunite, veovagunite üürimine; praamide rentimine; purjepaatide üürimine; ratasplatvormi rööbaste üürimine;
õhusõidukimootorite

ratastoolide

üürimine;

üürimine,

ümberprofileerimiseks;

õhusõidukite

rentimine,

laenutus;

raudteesõidukite

ratastoolide

rentimine

üürimise

rööpaprofiilide

teave;

mõõtmiseks;

raudteede

rentimine;

raudteesõidukite

raudteesõidukite

üürimine;

rentimine

reisi sõidukite

rööpaprofiilide

üürimine;

reisivagunite

rentimine; reisivagunite üürimine; rendiauto reserveerimine; rendiautode kohta info pakkumine interneti vahendusel; rendiautotransport; rendisõidukite

pakkumine;

renditud sõidukite

pakkumine reisijate transpordiks; rongide rentimine;

sõidukiosade üürimine; sõidukirendi korraldamine; sõidukite asukoha
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sõidukite

teenused;

sõidukite katuseraamide

katusepakiraamide üürimine, laenutus;

sõidukite

laenutus;
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sõidukite

lepinguline üürimine;

rent; sõidukite rentimine; sõidukite rentimine, eriti veo- ja sõiduautode rentimine; sõidukite rentimine lepingu alusel; sõidukite rentimise korraldamine;
sõidukite rentimise korraldamine,

sõidukirendi korraldamine;

sõidukite tellimine, rentimine reisimiseks

(tšarterteenused); sõidukite üürimine; sõidukite

üürimine, laenutus, rentimine; sõidukite üürimise broneeringuteenused; sõudepaatide üürimine; tankerite rentimine; tarbesõidukite rent; tõsteplatvormidega
sõidukite rentimine; traktorite rentimine; trammide üürimine;

transpordisõidukite

treilerite

rent;

treilerite

rentimine;

rentimine

transpordi tellimine,

tšarterlendude

üürimine;

(tšarterteenused); transpordisõidukite lepinguline rentimine;
tšarterlendude

tellimine;

üüriautode

vahendamine;

ettetellimine;

vabaajasõidukite üürimine; veesõidukite, jahtide, laevade ja paatide tellimussõidud; veesõidukite tšarterteenused; veesõidukite üürimine; veoautode ja
sõidukite rentimine; veoautode, kallurite rent; veoautode rent, laenutus; veoautode rentimine; veoautode üürimine; veohobuste üürimine; veoki ja treileri
rent; veokite rentimine; veokite rentimine, laenutus, üürimine; veokite üürimine; veomotorollerite rentimine; veosõidukite
rent; võidusõiduautode üürimine, rentimine, laenutus;
broneerimise teave interneti
seoses

kaudu;

reisireserveeringutega;

autojagamisteenused;
bussiekskursioonide
reserveerimise

alased

rentimine;

autode

korraldamine;

mõeldud lennuliiniteenused;
isikute reisiviisade,
broneerimine

ärireiside

kaudu;

autode

üürimise

eakate

reisi-ja transporditeave; erinevat

liiki

seoses

veoteabe

avalikud

bussireisikohtade
inimeste

ja puuetega

infoteenused

autode

teenused;

autojuhiteenused;

korraldamine;

infoteenused

korraldamine; arvutipõhised

arvutiseeritud

ühiskasutuse

teenus;

bussireiside

teenused; bussitranspordi reserveerimine; bussitransport, -veod;
elektrooniline

-abiliinide

autobussitransport;

autojuhiga

huvireiside

bussiga

ja

ja treilerite rent; vesinikautode
transpordi korraldamine; ärireiside

äriklientide

arvutipõhised reisireserveerimisteenused;

reisibürooteenused;

autode

autojuhiga
korraldamine;

ekspeditsioonide korraldamine;

reisijate

pakkumine;

ühistransporditeenused;
bussitranspordi

broneerimine;

transportimine heategevuslikul otstarbel;

sõidukitesse kohtade reserveerimine;

graafikupõhised reisijatele

ilmast tingitud reisikatkestuste teave; inimeste maismaatransport; inimeste transport maanteed pidi; isikute maismaavedu;

passide ja

reisidokumentide korraldamine reisimiseks välismaal; isikute transport linnasiseste

(reisimisvahendites);

organiseerimine,

jahikruiiside

kohtade

kaugsõidubussitransport, -veod;
kruiiside

ärireiside konsultatsioon telefonikõnekeskuste

arvutipõhised reisiinfoteenused;

autobussireiside

transportimisega;

agentuuriteenusedreisijate transpordi korraldamiseks;

pakkumine;

reserveerimine

ettetellimine,
kruiiside

korraldamine;

jahtide

ja

reisidele;

organiseerimine;

laevade

tellimine

kruiiside

broneerimise

kruiisilaevade

korraldamine; laevakabiinide broneerimine; lendude broneerimine; lendude korraldamine; lendude

saabumis-ja

korraldamine;

kaugbussireiside

kruiiside

teenused;

kruiisilaevade

teenused;

istekohtade

kiirraudteesüsteemidega;

tšarterreisideks;

huvireiside

ja

korraldamine;

kultuuriliste

veoteenused;

välisreiside

väljumisalase teabe edastamine; lendudele

registreerimise teenused; lennu-, laevakruiisi- ja rongipiletite korraldamise teenused; lennufirmade püsiklientide eelisõigusega pardalemineku,
registreerimise, istekohtade valimise ja broneerimise teenused; lennujaama äriklassi ootesaalidesse sissepääsu broneerimine ja korraldamine; lennujaama ja
selle

vahelised

parkimisrajatiste

broneerimisteenused;

reisijaveoteenused;

lennupiletite

ettetellimine;

lennujaamade registreerimisteenused;

lennupiletite

ettetellimisteenused;

lennukompaniide

lennupiletite

eelisregistreerimisteenused; lennupiletite

hädaolukorras

ümbervahetamise

korraldamine;

lennupiletite teenused; lennureisi reserveerimise teenused; lennureiside elektrooniline teave; lennureiside kavandamine ja broneerimine elektroonsete
vahendite

lennureiside

abil;

lõbusõidulaeva

lennureisikohtade

broneerimise

planeerimise ja

broneerimine;

elektrooniline

lennureisiteenused;

merereiside korraldamine;

teenused;

minibussi veoteenused;
müüdavate

merereiside reserveerimine;

lennureisidele

teave;

merereiside

reserveerimise

kohtade

reserveerimine;

lennutranspordikohtade

kruiisid; maanteetranspordi pakkumine eakatele; maanteetransporditeenused reisijatele; maapealsed

reserveerimise

paketina

lennureiside

korraldamine;

kaudu;

broneerimisagentuuri

teenused

teenused;

broneerimine

limusiiniteenused;
maismaareisi

lennureisijatele;

meretransporditeenuste

teave;

mootorsõidukitranspordile istekohtade broneerimine; nõustamine reisimarsruutide planeerimiseks; õhutranspordi broneerimine;

puhkusereiside

turismireiside

broneerimine;

puhkusreiside

reserveerimisteenused;

korraldamine

ja broneerimine;

korraldamine;

puhkereiside

puuetega

inimeste

pardalemineku teenused; patsientide

puhkereiside

transpordi

transportteenused;

korraldamine;
inimeste

puuetega

transportimisel; puhke- ja

eskortimine

reiside

puhkusepaketiteenused

transporditeenused

ja

korraldamiseks;

ratastoolis

reisid;

inimeste

taksotransport; raudteetranspordis istekohtade reserveerimine; reisi- ja ringreisipiletite broneerimise teenused; reisiagentuuride ja reiside broneerimise
teenused;

teenused

reisiagentuuride

kruiisireiside

reisiagentuuride teenused; reisiagentuuride
reisibroneerimisbürood;
reisibüroode

reiside

reisibüroo

reisibroneerimisteenused;

korraldamise

broneerimisagentuuride kaudu;

korraldamiseks;

reisiagentuuride

puhkusereiside

teenused; reisibürooteenused,

reiside broneerimine

nimelt

turismibüroode

korraldamise

reisijate

kaudu;

nimelt

teenused,

teenused huvireiside korraldamiseks; reisialase

pakkumine;

teenused;

reisibüroode

transpordi korraldamine;

reiside elektrooniline

ettetellimine

transpordi

turismiinfo

kavandamine,

reisialase
ärireiside

broneerimine;

pakkumine;

korraldamise

reisibussiteenused;
korraldamine

ja

turismiteabe

reiside

teenused;

broneerimine
reiside

ja broneerimine;

ja

paadimatkade organiseerimine; reiside ja transpordi broneerimine; reiside ja transpordi kavandamine ja broneerimine elektroonsete vahendite abil; reiside

ja transpordi kavandamise ja broneerimise elektrooniline teave; reiside korraldamine; reiside korraldamine ja läbiviimine; reiside organiseerimine; reiside
planeerimine; reiside planeerimine, korraldamine ja broneerimine; reiside planeerimise teenused; reiside reserveerimine, broneerimine; reiside
reiside

reserveerimine, ettetellimine;
arvutite

pakkumine

autobussitransport;

vahendusel;

reisijate

eskortimise teenused;

reserveerimise

broneerimise

ja

reisiinformatsiooni

autotransport;

reisijate

teenused;
arvuti

pakkumine

bussitransport;

reisijate

reisijate helikoptertranspordi korraldamine; reisijate

seotud

reisidega

vahendusel;

sõiduplaanide

reisiinfoteenused;

eelisregistreerimisteenused;

istekohtade reserveerimine;

päringuteenused;

reisiinfoteenuste

reisijate

eskortimine

reisiinfo

reisiinfo;

pakkumine;

reisijate

(saatmine);

reisijate

reisijate ja kaupade maa-, õhu- ja veetransport;

reisijate kaugbussitransport; reisijate laevatranspordi korraldamine; reisijate laevatransport; reisijate lennutranspordi korraldamine; reisijate lennutranspordi
teenused; reisijate lennutransport; reisijate lennutransport õhulaevaga; reisijate maanteetransport; reisijate maanteetransport, reisijate transport

maanteed

pidi; reisijate maismaatransport; reisijate maismaatranspordi teenused; reisijate meretranspordi teenused; reisijate meretranspordi korraldamine; reisijate

õhu-, raudtee- ja

meretranspordi korraldamine;

reisijate õhutranspordi korraldamine;

reisijate õhutransport;

reisijate

parvlaevatransport; reisijate

raudteetransport; reisijate raudteetranspordi korraldamine; reisijate raudteevedu; reisijate rongitranspordi korraldamine; reisijate saatmine; reisijate
saatmine, eskortteenused; reisijate saatmise korraldamine; reisijate saatmise teenused; reisijate taksotransport;reisijate trammitransport; reisijate transpordi
alaste

andmete

pakkumine; reisijate transpordi

väikebussiga; reisijate transportimine; reisijate

alase

teabe

vedu autoga;

pakkumine; reisijate transport;
reisijate

vedu

reisijate transport

autojuhiga sõidukitega; reisijate

vedu

maanteed

mööda;

reisijate transport

köisraudteega; reisijate

vedu

laevaga;

reisijate vedu ristluslaevadel; reisijate vedu rongiga; reisijate vedu siseveekogudel; reisijate vedude korraldamine; reisijatele lennutranspordi pakkumine;

reisijatele maismaatranspordi pakkumine; reisijatele veetranspordi pakkumine; reisijatevedu; reisijatevedu bussidega; reisijatevedu bussiga; reisijatevedu
laevaga; reisijatevedu rongiga; reisijateveo alased arvutipõhised reserveerimisteenused; reisijateveo korraldamine autodega; reisijateveo korraldamise
teenused; reisijateveod; reisijuhi, giidi teenused;

reisijuhi- ja reisiinfoteenused;

reisijuhid, reisisaatjad;

reisikonsultatsioon

telefonikõnekeskuste

ja

-abiliinide kaudu; reisikorraldamine ja -broneerimine; reisikorraldusagendid; reisikorralduse koordineerimine üksikisikutele ja rühmadele; reisikorralduse
koordineerimine

üksikisikutele

reisimarsruutide alase

info

ja gruppidele; reisile registreerumise teenused; reisimarsruudi nõustamisteenused; reisimarsruudi planeerimisteenused;

pakkumine;

reisimarsruutide alase

teabeteenused;

reisinõustamine; reisinõustamise ja -teabe

broneerimine;

reisipiletite

ettetellimine;

reisipiletite

info

pakkumise teenused;

teenused; reisi operaatori

ettetellimise

teenused;

reisimise

alase

info

pakkumise teenused; reisimisega

teenused reiside broneerimiseks;

seotud

reisioperaatoriteenused; reisipiletite

reisipiletite pakkumine; reisipiletite reserveerimisteenused;

reisipiletite

väljastamine; reisipiletiteenused; reisisaatjateenused; reisisaatmisteenused; reisiteabe jagamine; reisiteabe pakkumine; reisiteabe pakkumine arvuti kaudu;
reisiteabe pakkumine internetis; reisiteabe pakkumine ülemaailmsete arvutivõrkude kaudu;

reisiteabe pakkumise teenused; reisiteave; reisiteave veebis;

reisiteenused; reisivahendites istekohtade broneerimine; reisivahendites istekohtade broneerimine ja tellimine; ringreiside broneerimine ja reserveerimine;

ringreiside

korraldamine krediitkaardiklientide

pakkumine reisimiseks;

boonusprogrammina; ringreiside organiseerimine ja läbiviimine; ringreiside pakkumine;

ristlusreiside korraldamine

teave; sõidupileteid väljastavate müügiautomaatide rentimine; sõidupileti

taksoteenused;
korraldamine

ja hotellidest; transporditeenused reisijateveoks

korraldamine;

vahendusteenused
veoteenuste

ettetellimine;

taksoreserveerimisteenuste

pakkumine

mobiilirakenduste

kaudu;

taksotranspordi korraldamine; taksotransport, -veod; tekstiilide transport maanteed pidi; trammiteenused; trammitransport; transpordi
hotellidesse

turismireiside

ristluslaevade

ja broneerimine; rongipiletite ettetellimine; rongireisikohtade broneerimine; sõidukijuhtimisteenuste

inimeste

pakkumine

turismireiside

reserveerimise

transpordi korraldamiseks;

eakatele

või

puuetega

teenused;

väikelaevade

isikutele

raudteel;

kruiisireisid;

[heategevusteenused];

lõbusõidulaevadega; transport propellerlennukiga;
pakkumine internetis; üherööpaline raudteetransport;

transport

turismireisiteabe

välisreiside

džungli- ja

organiseerimine;

veetranspordikohtade reserveerimine;

safariekspeditsioonide

korraldamine

ja läbiviimine;

ekskursioonide broneerimine agentuuride kaudu; ekskursioonide ja lühireiside korraldamine; ekskursioonide ja päevareiside planeerimine ja korraldamine;
ekskursioonide

ja ringreiside

teave

turistidele;

ekskursioonide

ja vaatamisväärsustega

tutvumise

korraldamine

ja broneerimine;

ekskursioonide
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paketireiside osana;

huvireiside

ja broneerimine; ekskursioonide, päevareiside ja

korraldamine; huvireiside transpordi korraldamine; huvireiside, vaatamisväärsustega tutvumiste organiseerimine; kanuuretkede korraldamine ja juhtimine;
korraldamine

(ringreiside); linna vaatamisväärsustega tutvumise ekskursioonide korraldamine;

linnaekskursioonide

korraldamine

ja broneerimine; päevaekskursioonide

ratsaretkede

reisijuhtide teenused;
ekskursioonisõidukite

korraldamine

reiside

ja juhtimine;

korraldamine

korraldamine

pakkumine; ringreisi reserveerimisteenused; ringreiside ja

linna vaatamisväärsustega tutvumise

ja broneerimine;

organiseerimine;

päevareiside korraldamine;

personaalsete

ja broneerimine; reisijuhiteenused; reisikorraldus; ringreisi- ja

ekskursioonide

korraldamine

ning juhtimine; ringreiside korraldamine;

ringreiside korraldamine, organiseerimine; ringreiside korraldamise teenused; ringreiside korraldus; transporditeenused vaatamisväärsustega tutvumiseks;
turismiekskursioonide
tutvumise

reiside

turistidele

korraldamine;

ekskursioonide

korraldamise

turistidele

teenused;

ekskursioonide

korraldamine;

vaatamisväärsustega

vaatamisväärsustega tutvumise reiside juhtimine, korraldamine; vaatamisväärsustega tutvumise reiside pakkumine
(transport); vaatamisväärsustega tutvumise reiside juhtimine; vaatamisväärsustega tutvumise reisidele kohtade broneerimine broneerimisagentuuri kaudu;
korraldamine;
tutvumine

vaatamisväärsustega
korral

tutvumise korraldamine

[turism]; vaatamisväärsustega tutvumine; vaatamisväärsustega

(pukseerimine); allveepäästetööd,

veealused

autode

päästeööd; autoabiteenused;

teenused; autode või veoautode avariipukseerimine; autopukseerimisteenused; avariilise

pukseerimine; avariilise

auto

abi

ja broneerimine;

autode

päästeteenuste vahendamine;

sõiduki rikke

autode

päästetööd;

päästmise

pukseerimine; inimeste

veoauto

päästmine [transport]; jahtlaevade päästetööd; kaubaautode pukseerimine; kaubasõidukite äraveo-, pukseerimisteenused; kiirabiteenused; koduloomade
päästeteenused; laevade madalikult lahtivõtmine, uppunud laevade ülestõstmine; laevade päästmise teenused; laevade pukseerimine; laevalastide
lennukite

päästmine; laevapäästeteenused; laevapäästetööd; lennukiirabiteenused;
kasutatavate

mootorsõidukite

merepukseerimine;

merehädas

pukseerimine;

olevate

laevade

mootorsõidukite päästmine;

merepukseerimisteenused;

pukseerimine;

maanteesõidukite

pukseerimine; maismaatranspordiks

päästmine; merel pukseerimisteenuste osutamine;
mootorsõidukite

merepäästeoperatsioonid;

mootorsõidukitega pukseerimine; ookeanil

pukseerimine;

maanteel

pukseerimise teenused; ookeanipäästetööd; päästeoperatsioonid (transport); päästesukeldusvahendite rentimine; päästeteenused; päästeteenused
[transport];

päästeteenused

(transport);

päästetööd;

patsientide

sõidukite rikke

patsientide transport väikebussiga; pukseerimine; puksiirteenused
sõiduki pukseerimise korraldamine;

sõidukite päästeteenused;

maismaal; sõidukite pukseerimine; sõidukite pukseerimine
sõidukite

sõidukite

pukseerimisteenused;

puksiirabi;

sukeldusskafandrite rent, laenutus; tehnikute vedu
tuukrikiivrite

üürimine;

aerosoolide

lepinguline

täitmine;

seoses

sõiduautode

korral;

sõidukite päästetööd;

pukseerimine ja transport

sõidukite pukseerimise korraldamine;

tehnoabiga;

laevade

lastimine;

lossimine;

sõidukite pukseerimise teenused;

veealused

laenutus;

vrakkide

veealused

päästetööd;

täitmine;

sularahaautomaatide

mahalaadimine

täitmine;

lasti

laevalaadimisteenused;

mahalaadimisteenused; õhusõidukite kaubalaadimine;

peale- ja

lennukites; kaupade

konteinerite

kauba

ja

pagasi

kohaletoimetamise teave;

rongide laadimine; sadamakraanaga

laadimine;

kõrvaldamine

jäätmete
teenused;

(transportimine);

kaubaaluste

äravedu

heitvee

kõrgenduste

üürimine;

kaubaekspedeerimisagentuuri

kauba

teenused;

täitmine;

laadimine;

kaupade mahalaadimine; kaupade
laevade

ümberpakkimisteenused;

šlaki, räbu laadimine;

vanaraua

laadimine;

dokumentide, kirjade ja pakkide

väljavedu (transportimine); jäätmekogumisteenused;

[transport]; jäätmete kogumine;

jäätmevedu; jahisadamate lastimisteenused;

kauba

mahalaadimine;

mahalaadimis- ja

mahalaadimine;

ehitusmaterjalide vedu; elektroonikajäätmete kogumine ja vedu;
jäätmete äravedu; jäätmete

päästmine

konteinerite

taastäitmine;

mahalaadimine; kivisöe laadimine; koksi laadimine;

maakide

mahalaadimisteenused;

veesõidukite

pukseerimis-, päästeteenused;

päästetööd; kaupade pakkimine mahutitesse;

veoautode laadimine; ärimööbli kolimisteenused; bituumeni transpordi alased teabeteenused; bituumeni transportimine;

jäätmekonteinerite kogumine;

sõidukirikketeenuste osana;

päästetöödena; sukeldumisteenused (päästetööd); sukeldumisülikondade laenutus;
lennukeeluga õhusõiduki juurde lennukiga; tuukrikellade ja tuukriülikondade üürimine; tuukrikellade

müügiautomaatide

peale- ja

transport kiirabiga;

sõidukite päästmine [transport] õhus; sõidukite päästmine [transport]

kaubamahutite laadimine laevadele; kaubamahutite laadimine raudteeveeremile; kaubamahutite laadimine veoautodele;

mahalaadimisteenused; kaupade

patsientide

sukeldumisteenused

tuukriülikondade

laenutus;

[transport]; vigastatute transportimise teenused;

teenused;

autotransport; patsientide repatrieerimise

kõrvaldamine

jäätmete

[eemaldamine ja transport];

maanteed

ekspedeerimisteenused

kaubaekspedeerimisteenuste

mööda; kaubaagentuuri

nõustamine;

kaubakonteinerite

rentimine; kaubakonteinerite rentimise teenused; kaubakonteinerite šassiide üürimine; kaubalasti hoiuruum; kaubalasti transport laevaga; kaubamaaklerluse
kaubamahutite

teave;

kaubamahutite

autovedu;

kaubavedu

maismaasõidukitega; kaubavedu;
ekspedeerimine; kaupade

laevavedu;

maismaad

edasitoimetamise, ekspedeerimise

kaubamahutite
kaubavedu

pidi;

raudteevedu;

teenused; kaupade

ekspedeerimine

õhusõidukitega; kaupade käsitlemis- ja veoteenused; kaupade meretranspordi teenused; kaupade
kaupade

rahvusvahelise

saatmise

lennutranspordiga

teenused;

kaubanduslike

kaubaveod

siseveekogudel;

meresadamate
mereveo

rahvusvahelise

kaupade

jäätmete

maanteed

kogumine; kaubatransport
kaupade edasitoimetamine,

mööda;

vahel; kaupade

ekspedeerimisteenused

korraldamine; kaupade õhuveo korraldamine;

ookeanitranspordi

teenused;

saatmine

kaupade

maismaatranspordiga; kaupade tarnimine õhutranspordiga; kodumööbli kolimine; koduste jäätmetekogumine; kolimine (kolimisteenused); kolimiskaubiku
teenused; kolimiskaubikutransport; kolimisteenused; kolimisteenused äridele; kolimisteenused tööstuse valdkonnas [transport]; kolimisteenuste teave;
konteinerite

käsitlemine;

konteinerite

jäätmevedu; kosmeetikavahendite

konteinerite

transport;

üürimine

transportimine; kraanateenused;

lastimistööstusele; konteineriveoteenused;

kulleriteenused

konteinervedude

teenused;

korraldatud

laadungi transportimiseks; laeva lastimine; laevalasti konteinerite

täitmine; lampkastide tühjendamine [väljalaadimine]; laoriiulite üürimine; lasti edastamine meresõidukitega; lasti ekspedeerimine; lasti käsitlemine; lasti

kohale-,
seotud
lasti

lasti

kättetoimetamine; lasti kohaletoimetamine maismaatranspordiga; lasti kohaletoimetamine õhutranspordiga; lasti laevatransport; lasti liikumisega

infoteenused; lasti mahalaadimise korraldamine; lasti õhutranspordi

transport rongiga;
vedamine

lasti

transportimine;
lasti

maismaasõidukitega;

lastikonteinerite

lastimis- ja

rentimine;

lihterveoteenused;

loomade

kolimise

mööbli

ekspedeerimise teenused;

transport; nõustamisteenused

vedamine

ümbertöötlemiseks; pakkide ja kaupade

kogumine

maanteetransport;

mööbli

reovee

äravedamise

alase teabe

pakkumine;

lasti

transportimise teenused;

lastikonteinerite

lastiedastusteenused;

transportimine;

mööbli

kolimine;

vedamine;

lennukompaniide

ja kohaletoimetamine;

põllumajandustoodete
[laevandus];

rahvusvahelise kolimise teenused;

teenused

(transport);

mööblitransport;

nõustamisteenused

jälgimisega [transporditeave];

-veod, -vedu]; prahtimine

kogumine [prügi pealevõtmine]; raamatute transport;
ravimite

transportimise

teenused

rentimise

kaubalasti

teenused;

transpordiks;

transportimine; lossimisteabe pakkumine; prahtimismaaklerlus; maapealsed lastikäitlemisteenused
majapidamise kolimisteenused; meditsiiniliste jäätmete ja erijäätmete transportimine; mereveoste

kaubatranspordi

[laevandus]; prahtimine [kaupade laevatransport,

lasti

veetransport;

lemmikloomade

kaubaveoteenused;

teenused;

lasti

õhusõidukitega;

kättetoimetamine;

seoses

teenused; lasti õhutranspordiga saatmine; lasti õhutransport; lasti pakkimine;

transportimine õhusõidukitega;

loomade

transport;

lennujaamades; majapidamise

lasti

reovee

vedu;

mööblitransport,

seoses

kolimisega;

vedu; prahi käsitlemine

-vedu;

mootorsõidukite

paberi ja papi kogumine

[transport]; prahimaaklerlus

prahtimis-ja transpordivahendusteenused; prügi kogumine; prügi
raudtee kaubaveoteenused; raudteeveoste jaotamis-, tarneteenused;
reoveereservuaaride

tühjendamine;

ringlussevõetavate kaupade

äraviimine [transport]; rõivaste transportimine; saastatud jäätmete vedu; saastatud pinnase vedu; satelliitide lähetamine teenusena (kolmandatele isikutele);
satelliitide üleslennutamine ja paigutamine ettemääratud orbiidile; satelliitide väljalennutamine; septiliste paakide sisu tühjendamine; sisse-ja väljaveetava
kauba

sõidukite

töötlemine;

sõidukite

kohaletoimetamine;

transportimine; tanklaevatransport;

teiste

isikute

mööbli

tööstusjäätmete kogumine; transport konteinerlaevaga;

täitmine

sõidukite

kaupadega;

transportimine veoautodega;

transportimine;

tekstiiltoodete

sõidukitransporditeenused;

kogumine ja kohaletoimetamine;

toidu

transport loomadele; transport raskeveokitega; vagunite üürimine; vedeljäätmete

taimede

külmvedu;

kõrvaldamine

(eemaldamine ja transport); dokumentide kättetoimetamine (kulleriga); dokumentide kättetoimetamine (v.a elektroonilisel teel); dokumentide kogumine;
dokumentide kohaletoimetamine;
kättetoimetamine kulleri

kättetoimetamine;
kohaletoimetamine;
väljastamine;

dokumentide saatmine; kaupade,

dokumentide, pakkide ja kirjade kogumine, transport ja kättetoimetamine; kaupade

abil; kaupade kohaletoomine kulleri abil; kirjade edastamine; kirjade ja pakkide kohaletoimetamine ja edasisaatmine; kirjade

kirjade kiirtarnimine; kirjade kogumine ja kohaletoimetamine;
kirjade kullerpostiga

kulleri

kohaletoimetamiseks);

teenused;

kulleriteenused

kulleriteenused

sõnumite kohaletoimetamiseks;

saatmise

öine

lennukulleri

kirjade

kohaletoimetamine

maanteetransport; kirjade

kaupade kättetoimetamiseks;

kulleriteenused

pakkide kättetoimetamiseks; kulleriteenused

pakkide väljastamine; meretranspordiga
pakkide kättetoimetamine; pakkide

teenused; kirjade

üleöö

kaupade

posti

teel

ja/või käskjalaga; kirjade

kohaletoimetamine

kohale

toimetamiseks;

õhutranspordiga; kirjade
kulleriteenused

(kaupade

[sõnumite või kaupade edasitoimetamine]; kulleriteenused teadete,

lennupostiga saadetud pakkide kogumine, kättetoimetamine; maanteetranspordiga saadetavate
pakkide väljastamine; nõudmiseni postisaadetiste teenused; pakkide kättesaamise korraldamine;

teenused;

saadetavate

kättetoimetamine

kulleriga; pakkide

kättetoimetamine

õhutranspordi teel; pakkide kättetoimetamisteenused; pakkide

kohale-, kättetoimetamine; pakkide kohaletoimetamine maanteed mööda; pakkide mere-ja õhutranspordi korraldamine; pakkide öötransport; pakkide tarne,
vedu; pakkide tarnimine maismaatranspordiga; pakkide transport, veondus, vedu; pakkide transportimise korraldamine; pakkide väljastamine; pakkide

väljastamisteenused; pakkide

vastuvõtmise

teenused;

posti

edasitoimetamine;

posti

kättetoimetamine

kulleriga;

posti kohaletoimetamine;

posti
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kohaletoimetamine

ja edasisaatmine; postisaadetiste frankeerimine; postiteenused; postkastide rentimine;

saadetiste maismaatranspordi

saadetiste

korraldamine;

saatmise teenused; sõnumite, teadete kohale-, kättetoimetamine;
vedu

(pakkide); transportimine

saadetiste

meretranspordi korraldamine;

KAUBAMÄRGILEHT

saadetiste

kogumise,

1/2019

kättesaamise

korraldamine;

sõnumite

kullerpostiga

õhutranspordi korraldamine;

sõnumitoojakulleri teenused; teadete edastamine [kulleriteenused]; transport, veondus,

kulleri abil.

(111) Regnr

56419

(151) Regkuup

07.12.2018

(210)

Taotl

nr

M201700920

(220)

Taotl

kuup

22.05.2013

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

07.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

kuup

(540)

THINS
(730)

Omanik:

Grupo Bimbo,

Prolongación
01210

(740)

Mexico,

Esindaja:

(511)11-2017Klass

S.A.B. de C.V.

FéDelegación Álvaro Obregón,

Paseo de la Reforma No. 1000Colonia Peña Blanca Santa
Distrito

Federal,

MX

Elle Mellik

29:liha, kala, linnu-ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud,

kuivatatud

ja

keedetud

puuviljad ja köögiviljad; tarretised, keedised;

munad; munapulber; piim ja piimatooted; dulce de leche (piimamagustoit, piimakeedised); toiduõlid ja toidurasvad; margariin; või; vorstid; juust; supid;
suppide

valmistamise

preparaadid; jogurt; tomatipüree; kartulikrõpsud, kartulilaastud;

pähklid; rosinad; äädikakurgid,

töödeldud

pähklid,

töödeldud

Klass 30: leib, sai; väikesaiad; pirukatainas; pitsad; pudingid; võileivad; hamburgeri-, võileivasaiad;
(chalupa'd); quesadilla'd, juustutäidisega tortiljad;
koogid, keeksid,

tordid

maapähklid, datlid,

töödeldud Kreeka

kornišonid.
enchilada'd

(cakes); küpsised; kohv; maisijahu; maiustused; mesi;

kuklid; maapähklimaiustused; kaerahelbed;

tordid

(tarts); pirukad; maisitortiljad

(lihatäidisega ja tšillikastmega maisitortiljad); hamburgerikuklid; viineripirukate saiad;
saago;

pärm; sinep; äädikas; makarontooted; toidutärklis; biskviitkoogid;

maisihelbed; näts; paismais; piparmündikompvekid; münt kondiitritoodetele; muskaatpähklid; kastmed,

v.a

salatikastmed; maisitortilja-krõpsud.

56420

(111) Regnr

10.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

M201700764
03.08.2017

lõppemise kuup

10.12.2028
01.10.2018

(540)

AHJU & VALMIS !
(730)

Omanik: Kikas OÜ
Loo alevik, Saha tee 8a, 74201 Jõelähtme vald,

(740)

Esindaja:

(511)11-2017Klass
marjad,

Harju maakond,

EE

Mari Must
29:konservitud marjad, puuvili ja köögivili; külmutatud marjad ja puuvili; kuivatatud marjad, puuvili ja köögivili; hapendatud

puuvili ja köögivili;

marineeritud

marjad,

puuvili

ja köögivili;

keedetud

marjad,

puuvili ja köögivili;

tarretised; keedised;

püreed;

puuviljakompotid; puuviljasalatid; kartuli- ja puuviljalaastud; seenekonservid; töödeldud seemned; töödeldud pähklid; munad; toiduõlid ja toidurasvad;
piim.
Klass 30: kohv; tee; kakao; kohvi aseained; jahu; jäätis; suhkur; mesi; pärm; sool; sinep; vürtsid; äädikas; teraviljasaadused; hommikusöögiks
mõeldud teraviljatooted; suhkru ja meega kaetud teraviljatooted; jahusegud; siirupid.

56421

(111) Regnr

11.12.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

M201701267

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

27.12.2017
11.12.2028
01.10.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT
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(540)

NUTIKAS SMSRAHA.EE
(730)

Omanik: PLACET GROUP OÜ
Kesklinna

linnaosa,

(511)11-2017Klass

(111) Reg

F. R. Kreutzwaldi tn

4,

10120

Tallinn, Harju maakond,

EE

36: kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvaraagentuuriteenused.

56422

nr

(151) Reg kuup

11.12.2018

(210)

M201701268

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

27.12.2017

kuup

11.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: PLACET GROUP OÜ
Kesklinna linnaosa, F. R. Kreutzwaldi tn 4, 10120 Tallinn,

(511)11-2017Klass

(111) Reg

36:

kinnisvara haldamine,

EE

56423

nr

11.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

Harju maakond,

juhtimine; kinnisvaraagentuuriteenused.

M201800144
15.02.2018
11.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: PIIDIVABRIK

MTÜ

Orissaare

2,

alevik,

(511)11-2018Klass

25:

Kase tn

Araabia

meeste

94601

Saaremaa

vald,

pearätikud (yashmagh);

näoloorid; jaapanipärased lõikheinast kübarad

Saare

maakond,

baretid; fessid;

EE

golfimütsid; higistamisvastased peapaelad;

(suge-gasa); kaelarätikud; kalastuspeakatted;

kapuutsid

islamiusuliste

(rõivad); karusnahast muhvid;

naiste

karusnahksed

kübarad; karusnahksed mütsid; kiivermütsid, suusamütsid; koka pabermütsid; kokamütsid; kootud mütsid; kõrvu katvad peapaelad (rõivad); kübarad-

juukseehted; kübarad,

mütsid; kübararaamistikud,

-karkassid;

kunstkarusnahast

mütsid;

laste

peakatted; madalapõhjalised õlgkübarad; magamisel

kasutatavad

silmakatted; mantiljad; meditsiiniõe pabermütsid; mitrad, piiskopimütsid; moepeakatted;

mütsisirmid

(peakate);

nahast

peakatted;

naiste

peakatted; näovarjud, sirmid, mütsinokad;

muhvid; mütsinokad; mütsinokad mütsi osadena;

nelinurksed

pearätikud; nokaga

mütsid

(nokkmütsid, sonid,

vormimütsid); nokaga peakatted; nokamütsid, spordimütsid; nokkmütsid jalgratturitele; öömütsid; päikesemütsid; päikesesirmid (peakatted); peakatted
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(loorid);

peapaelad;

lõua

pearätid;

alt

kinniseotavad

pearätikud;

pearätikud,

põimikmütsid; rannamütsid; riideesemetena kasutatavad paberist kübarad;
soojapidavad

peakatted;

spordimütsid;

ujumismütsid (supelmütsid);

spordipeakatted,

väikesed

kiivrid;

v.a

-sallid;

peomütsid

(rõivad);

seotavad suured rätikmütsid,

pigimütsid;

pilotkad;

silindrid (peakatted); sirmiga mütsid;

tanud;

suvemütsid; tennise

suusamütsid;

pesapallimütsid;

1/2019

higipaelad;

torusallid; turbanid;

tuttmütsid;

mütsid, murumütsid; väikesed ümmargused naiste-mütsid; vannimütsid; veepallimütsid;
Šoti mütsid; viltkübarad; aikido kimonod; higiimav aluspesu; aluspesu kiillapid (rõivaosad);

väikesed

kübarad;

vihmamütsid; villased baretid; villased mütsid; villased

aluspüksid; alusrõivad, -riided, -pesu; alussärgid ja kombineed;

kimono

alussärgid

alla

(koshimaki); alusseelikud; alusseelikud, undrukud;

Ameerika

jalgpalli püksid; ameerika jalgpalli särgid; Ameerika jalgpalli sokid; ameerika jalgpalli šortsid; Ameerika jalgpalli treeningsärgid; anorakid; argiriietus; äris

-trikood;

kasutatavad vormirõivad; arstikitlid; atleetpüksid,

autojuhirõivad; avaralõikelised kleidid; balletikostüümid; balletiseelikud; ballikleidid; Bermuda

püksid; bikiinid; bleiserid; blusoonid; bodid (aluspesu); bodid (rõivad); bokserid (aluspüksid); burnus’ed; cheongsam'id (Hiina kaelusega kleidid); chinopüksid; dändiülikonnad; dišdaša’d (idamaade traditsioonilised rõivad); dressipluusid; dressipüksid; lühikesed dressipüksid; džemprid, kampsunid;
džemprid (pulloverid); džemprid, sviitrid; džuudoriided; džuudotreeningutel
särbid

õlavööd,
pesu;

(rõivaste juurde);

gabardiinmantlid;

elastsed

kantavad

eemaldatavad

rõivad;

eest nööbitavad Havai

kraed;

aluspüksid; fliispulloverid; fliisrõivad, fliisid; fliistopid (rõivad); fliisvestid;

gabardiinmantlid (rõivad);

golfirõivad,

Havai

kindad;

v.a

särgid; higiimav aluspesu;

fulaarist

särgid; ehisvööd,
funktsionaalne

kaelarätid;

higiimavad sokid; higiimavad sukad;

higipaelad randmetele; higipaelad sportlastele; higistamisvastased sokid; hommikumantlid; hommikumantlid, hommikukleidid; hommikumantlid, -jakid;
ilmastikukindlad jakid; ilmastikukindlad püksid; ilmastikukindlad purjetamisrõivad; ilmastikukindlad rõivad; ilmastikukindlad särgid; iluuisutamisrõivad;
imiku- ja laste-kleidid; imiku- ja laste-kombinesoonid;

imiku- ja laste-sokid; imiku- ja laste-tunked; imikukombinesoonid; imikupesu; imikupüksid,

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

imikute

paberist;

v.a

traditsioonilised rõivad;

püksid; imikute riided;

imikute rõivad;

imikute

spordiriietusena; jakid spordirõivastena; jakid, tuulepluusid; jakivoodrid; jalamuhvid,
vormiriietuste

jalgpallisärgid; jalgpallurite
jooksukomplektid

imikute

särgid;

ülerõivad; Jaapani stiilis

sokid

(tabi); Jaapani

jahikombinesoonid; jahimehejakid; jahimehepüksid; jahimehesärgid; jahimehevestid; jahisaabastele kohandatud kotid; jakid; jakid

(rõivad);

elektrilised;

v.a

jalgpalli treeningsärgid; jalgpalli trikoosärgid;

koopiad; jalgrattapüksid; jalgratturirõivad; jalgratturisärgid; jooga T-särgid; joogapüksid; jooksudressi pluusid;

jooksukostüümi

püksid;

jooksukostüümid;

jooksusärgid;

-sidemed;

juuksurikeebid; juuksurikitlid; kaelapaelad (rõivaosad); kaelarätid; kaelarätid,

jooksuvestid;

joped;

judoriided;

juuksepaelad

(rõivad);

-rätid, -sallid,

kaelasallid; kaelasidemed, lipsud; kaelasidemed,

lipsud jms kaelaaksessuaarid; kaelasoojendajad; kaenlaalused kiillapid (rõivaosad); käesoojendid (rõivad); kaheosalised kampsunikomplektid; käisteta
kampsunid; käisteta pulloverid; käisteta pulloverid; käisteta spordisärgid; kalamehejakid; kalamehejoped; kalamehekingad; kalameherõivad;
kalamehesärgid;

kalastusjakid;

kalastusrõivad;

kalastusvestid;
torusallid

kamuflaažsärgid; kamuflaažvestid; käpikud; kapuutsid,

kalurijakid;

kampsunid;

(rõivad); kapuutsiga

kamuflaažjakid;

kamuflaažkindad;

kamuflaažpüksid;

dressipluusid; kapuutsiga pluusid; kapuutsiga pusad; kapuutsiga

topid; kargopüksid; kašmiirsallid; kašmiirvillast rõivad; kasukad, mantlid; kätised, mansetid; kauboipleedid; kedrid; keebid; kehasoojendid; khakipüksid;

kiillapid (rõivaste osad); kikilipsud; kildid; kimono
kimonote alussärgid (juban); kimonote eemaldatavad
sõlmimispaelad (obiage);
kinnitusklambrid

kindad

pealisjakk (haori); kimono särbid (obi); kimonod; kimonode kinnituspaelad (datejime);
(haneri); kimonote seotavad vööd (datemaki); kimonote vööpaelad (koshihimo); kimonovöö

autojuhtimiseks; kindad; kindad,

sh

nahast või karusnahast valmistatud

loomanahast,

kindad;

kinnise

rõivastele, traksid, suka- ja sokihoidjad; kitlid, kittelkleidid; kleidid; kleidikraed; kodukitlid; kodumantlid;
kolmeosalised

kokteilikleidid;

lühike
kraed

ülikonnad;

kolmveerandpüksid;

kombinesoon

kombineed;

aluspesuna;

kaelusega sviitrid;

koduriided, kodurõivad;

kombinesoonid;

kombinesoonid,

türbid;

kombinesoonid, üheosalised ülikonnad; konduktiivsete sõrmeotstega kindad, mida saab kasutada puuteekraaniga elektrooniliste pihuseadmete kasutamisel;
koolivormid; koorikeebid; kootud aluspesu; kootud jakid; kootud sõrmikud; kootud rõivad; kootud särgid; kõrbesaapad; Korea pealisjakid, mida kantakse

põhirõivaste peal (magoja);

Korea rahvarõivaste

Korea traditsioonilised naiste vestid

pealmised põhirõivad (jeogori);

(baeja); kõrge kaelusega polod; kõrge

kaelusega särgid; kõrge kaelusega sviitrid; kõrge kaelusega topid; korsetid (toetav aluspesu); korsettpüksid; kõrvakatted (rõivad); kõrvaklapid (rõivad);
kostüümid;

kostüümid

kummiülikonnakindad;

rollimängude

laborikitlid; lahtise kaelusega
kombinesoonid;

mängimiseks;

kunstkarusnahast keebid;

lambanahast

särgid;

laste-kombinesoonid,

libisemiskindlad

sokid;

lühikese sääreosaga

liibuvad

tunked;

kottpüksid;

kraed;

kunstnahast kleidid;

jakid;

kombinesoonid;

lambanahksed

laste-riided,

liibuvad

kombinesoonpüksid;

lühikesed alusseelikud;

šortsid;

lühikesed

kraega

särgid;

krinoliinseelikud;

kunstnahast rõivad;
laste

joped;

laste-rõivad;
liibuvad

kunstnahast

laste

mängukostüümid;

lavakunstis

kasutatavad
liimuvad

treeningukostüümid;

kudumid;

kummiülikonnad,

kalipsod;

vööd; labakindad, käpikud; labaosata sokid;

ujumisrõivad;

rõivad;

laste

lendurijoped;

rinnahoidjad;

linased

ülerõivad;

laste-

lenduriülikonnad;

rõivad; lipsud; livreed;

dressipüksid; lühikesed fliispüksid; lühikesed golfipüksid; lühikesed jalgratturipüksid;

lühikesed

jakid; lühikesed kombinesoonid (rõivad); lühikesed laiad naiste-öösärgid; lühikesed poksipüksid; lühikesed püksid; lühikesed püksid;
püksid, šortsid; lühikesed pükskostüümid; lühikesed ragbi-püksid; lühikesed rasedapüksid; lühikesed tennisepüksid; lühikesed võimlemispüksid;

lühikeste

varrukatega T-särgid;

lühikesed käisteta

lumelauakostüümid;

lühikeste

käistega särgid;

lumelaudurite

lumelauapüksid;

lühikeste

käpikud;

varrukatega särgid;

lumeülikonnad;

lühikeste

varrukatega spordisärgid; lumelauajakid; lumelauakindad;
kantavad

maadlusmängudel

magamisrõivad; magamissokid; mähkimisriided; maniskid, särgi rinnaesised; mantlid; supelmantlid;

püksid, vestid;

meeste

ja

naiste

ujumisrõivad;

meeste

kodujakid;

meeste

liibuvad

ujumispüksid,

meeste

lühikesed

rõivad;

aluspesu;

madalad
meeste

spordipüksid;

sokid; magamisriided;

ja naiste jakid, ülerõivad,

meeste

liibuvad

ujumispüksid;

meeste-, naiste-ja laste-rõivad; meeste õlapaeltega ujumispüksid (mankin’id); meeste puhvis põlvpüksid; meeste toetav aluspesu; meeste traksid; meeste

ujumiskostüümid;
miniseelikud;

meeste

missarüüd;

ülerõivad;

meeste

monokiinid;

ülikonnad;

mootorratturi

meeste-mantlid;

nahkrõivad;

meeste-riided;

mootorratturijakid;

meeste-rõivad;

meeste-sokid;

mootorratturikindad;

meremeeste

mootorratturirõivad,

vormiriided;

jalgratturirõivad;

nabapluusid; nahkjakid, nahktagid; nahkpüksid; nahkrihmad (rõivad); nahkrõivad; nahkvestid; nahkvööd (rõivad); naiste aluspesu; naiste aluspüksid; naiste
alusrõivad; naiste-kleidid; naiste pidulikud kleidid; naiste pikad alussärgid; naiste särkpüksid; naiste supelkostüümid; naiste ülerõivad; naiste-kostüümid;

naiste-mantlid; naiste-pesu; naiste-rõivad; naiste-särgid,
niiskust

imavad

õhukesed

spordirinnahoidjad;

nina

lühikesed

suud katvad

ja

kodujakid; negližeed;

kaelasallid;

nööbitavad

niiskust

imavad

spordipüksid;

kampsunid; nöörlipsud; õhtukleidid;

niiskust

imavad

spordisärgid;

õhtukostüümid; õhtumantlid;

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); paberpõlled; paberriided,

-rõivad; päevasärgid, ülikonnasärgid; päevituskostüümid; paksemad
mantlid; paksud villased kampsunid;pareo’d,

seotav

kangas

vihmakindlad

mantlid, kaherealised

seeliku või kleidina kandmiseks;

vihmamantlid; paksud jakid, joped; paksud
parkad; pealispüksid; pealissärgid; peapesukeebid; peleriinid;

peotantsukingad; pesapallivormiriided; pesusametist püksid; pesusametist särgid; pidulikud õhtukostüümid; pidulikud õhtuülikonnad; pidulikud riided;
pidulikud rõivad; pidžaamad; pidžaamad (ainult trikooriidest); pidžaamapüksid; pihikpõlled; pihikrinnahoidjad; pihikseelikud; pihikud; pihikud (naistepesu); pihtkuued; pikad aluspüksid; pikad jakid; pikad naiste- või laste-mantlid; 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; poiste-šortsid (aluspesu); poiste ülerõivad; poiste-rõivad; 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, v.a paberist; riidest pudipõlled; puhvjoped; puhvpadjad kimonovöö sõlmede jaoks (obiage-shin); püksid ja seelikud; püksikud; püksitripid;
pükskostüümid; püksmähkmed (rõivad); püksseelikud; pulloverid, kampsunid; pulmakleidid; pusad; puuvillased mantlid; ragbisärgid; rahavööd (rõivad);
rahvariided; ramjeesärgid; randmesoojendajad (rõivad); rannamantlid; rannariided, rannarõivad; rannasallid, -rätid; raseda aluspesu;
magamisrõivad;
ratsakostüümid,

rasedakleidid;
v.a

rasedapüksid;

rasedaretuusid;

rasedasärgid;

rasedate

ratsakiivrid; ratsapüksid; ratsapükstelaadsed kintspüksid; ratsariided,

rõivad;
v.a

rasedusvööd

rätid

(rõivad);

raseda

kleidid;

(rõivad);

raseda

ratsakindad;

ratsakiivrid; ratsutamisjakid; ratsutamispüksid; ratturikindad;

retuusid; retuuside kiillapid (rõivaosad); rihmad, vööd rõivaste juurde; riided kendo harrastamiseks; riided rõivaste kaitsmiseks; riidest pudipõlled; riidest

pudipõlled täiskasvanutele;
rinnatasku

ilurätid

riidest vööd; riidest vööd

(rõivad); rinnataskurätid;

(rõivad); rinnahoidjad; rinnahoidjakorvidega ujumiskostüümid; rinnahoidjate paelad (rõivaste osad);

ristimiskleidid; ristimisrüüd;

nahkrõivad;

rõivad

pruutneitsitele;

rõivad

võitluskunsti

harrastamiseks;

rullkaelusega kampsunid, sviitrid; rullkaelusega särgid; rullkraed, kõrged kaelused (rõivad); ruudulise mustriga kildid; ruudulised sirgelõikelised jakid
(puuraidurijakid); saapasäärised;
kaelasallid;

säärised ja kedrid;

säärised, säärekatted; sabakuued,

frakid; safarijakid; sallid ja keebid;

sallid ja pearätikud; sallid,

sallid, rätikud; sallid, rätikud (ainult trikotaažist); särgid; särgid, päevasärgid, särkpluusid; särgikud, varrukateta topid; särgipassed; sarid;
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seemisnahast

seelikkostüümid; seelikud; seemisjakid;

jakid; siidlipsud; siidrätikud, siidsallid; siidrõivad; silmakatted; sinelid,

pikad mantlid; sipupüksid; sirge lõikega kleidid; smokingivööd; smokingud; smokingid, mustad õhtukuued; sokid; sokid ja sukad; sokihoidjad; sokksussid;
soojapidavad
ruudulised

sokid;

soojendusjakid;

soojenduspüksid;

soojendustopid;

soojusisolatsiooniga rõivad;

šortsid, lühikesed

šortsid;

püksid;

šotipärased

püksid; spordijakid; spordikohtuniku vormirõivad; spordipluusid; spordipluusid ja spordipõlvpüksid; spordipüksid; spordiretuusid; spordiriided;

spordiriietus;

spordirinnahoidjad;

spordirõivad;

spordirõivad,

golfikindad;

v.a

spordisärgid;

spordisärgid

ja

-püksid;

spordisärgikud;

spordisokid;

spordisukad; stringid, tangad; suka-, põlve- või püksipaelad; sukad; sukahoidjad; sukahoidjad [korsetid]; sukakannad; sukakaubad; sukapöidade kiillapid
sukkade

(rõivaosad);

kiillapid

(rõivaosad);

sukkpüksid;

sukktrikood;

sulevestid;

sulgjoped;

supelkostüümid (trikookaubad,

surfamise

trikotaaž);

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

kampsunid; T-särgid; taekwondo-riided; täispikkuses kimonod (nagagi); talvekindad; talvekombinesoonid;
(särgikust ja bikiinipükstest koosnevad rannariided); tantsukostüümid; tantsuriided; taskud rõivastele;

sviitrid; sviitrid, kinnised

suvekleidid;
talvemantlid;

tankinid

talvepüksid; tangad;

taskurätikud; teatrikostüümid;

tehisnahast

rõivad; teksad, teksapüksid; teksamantlid; teksarõivad; teksased; teksasjakid; tennisekleidid; tennisepulloverid;

tenniserõivad; tennisesärgid; tenniseseelikud; tennisesokid; tepitud vestid; termopesu;

toetavad

kere alaosa toetavad

vööd,

korsetid; tolmumantlid; toogad;

töökitlid; töökombinesoonid; tööriietus; töörõivad, -türbid, -tunked; tööülikonnad, kombinesoonid, töökitlid; topid (rõivad); treeningkostüümid, nailonist

spordikostüümid; treeningpluusid; treeningpüksid; treeningpüksid, dressipüksid; treeningrõivad; triatlonirõivad; triiksärgid; trikood; trikoode kiillapid
(rõivaosad); trikookaubad, trikotaaž; trikoopolosärgid; trikoosärgid; trükitud t-särgid; tualettmantlid, penjuaar’id; tüdrukute rõivad; tüdrukute ülerõivad;
tuulekindlad

tunked; tuulejakid;
üherealine

tuulekindlad

dressid;

ühes

meeste-pintsak;

tükis

püksid;

tuulekindlad

mängukombinesoonid;

tuulekindlad

rõivad;

uisukostüümid;

ühekordne

vestid; tuulepluusid, jakid; tuunikad;

ujumiskostüümid;

ujumispüksid;

ujumispüksid,

aluspesu;

supelpüksid;

ujumisrõivad/supelrõivad; ujumistrikood, supelkostüümid; ujumistrikoode kiillapid (rõivaosad); ujumistrikoode pealisrõivad; ülekuued; ülekuued, mantlid,
ülikonnad

palitud; ülerõivad;
vabaajariided;

vabaajarõivad;

jalgevahetrukkidega
varrukateta

vestid;

aja

põlvpüksid;

vahekohtuniku

vabaajasärgid;

särgid;
pealisrõivad;
velvetist

veesuusatajate türbid;

vahetatavad

vormirõivad;

vateeritud

v.a

topid, pluusid; ümberpööratavad jakid; v-

vabaajajakid;

vabaajakostüümid;

kraed,

püksid; väikelaste riided; väikelaste-riided; valged kokarõivad;

varrukateta

veekindlad

seotavad

vabaaja-rõivad;

valmisvoodrid (rõivaosad); varrukatega jakid; varrukatega pudipõlled,

kampsunid;

mootorratturiülikonnad;
kummiülikonnad;

väikelaste

vaba

kaelasidemed;

otstega

vabaajarõivastus;

bodisärgid;

-riided;

valmisrõivad,

ümber kaela

ja kostüümid; ülikonnad, kostüümid; ülikonnasärgid;

väärismetallist

sviitrid;

kaelusega

valgust peegeldavad

kapuutsi ja pööridega

mudilaste

ja

jakid; valmisrõivad;

paberist; varrukateta jakid, tabardid; varrukateta jakid,

joped (rõivad); veekindlad jakid; veekindlad joped; veekindlad keebid;
püksid; veekindlad rõivad; veekindlad sokid; veekindlad ülerõivad;

veekindlad

vestid

särgid; vestid; kalastusvestid;

(välisrõivad); vihmamantlid;

mantlid; villased rõivad; villased

sokid; villased

sukkpüksid; võimlemisriided;

veekindlad

veespordi

veekindlad

vihmamantlid,

vihmamantlid, vihmakeebid; vihmapontšod; vihmapüksid; vihmarõivad; vihmarõivastus; vihmaülikonnad; viigipüksid, ülikonnapüksid;
villased

vabaajapüksid;

väikelaste

lahtkraed;

villased

jakid;

džemprid;

võimlemisriietus; võimlemisrõivad;

võimlemistrikood; võitluskunstide harrastamise rõivad; võitluskunstide vormiriided; võitlusspordiriided; vööd, rihmad (rõivad); vööd, rihmad rõivaste

juurde; võrkpallikampsunid;

võrkvestid

sandaalid;

vormiv

spordi võistkondade eristamiseks; vormirõivad, vormiriided;

halfa

balletikingad; golfijalatsid; golfikingad;

või

stepirohust kingad

halfaheinast

sandaalid;

või

kingad

autojuhijalatsid; balletisussid,

pesu;

imikute

sandaalid; hokisaapad;

imikute

saapad;

Jaapani riisiõlgedest jalatsid (waraji); jaapanipärased nahksandaalid; jaapanipärased puukingad (geta); jaapanipärased puutallaga kingad ja

sandaalid; jaapanipärased sandaalid (zori); jaapanipärased varbavahesandaalid (zori); jaapanipärased varbavahesandaalid

(asaura-zori);

jaapanipärased

viltsandaalid; jaapanipärastepuukingade puidust toed; jaapanipärastepuukingade varbarihmad; jaapanipärastepuukingade puidust põhiosad; jaapanipäraste
sandaalide

sandaalide tallad;

pealisosad; jaapanipäraste

jahisaapad; jalatsid,

jalgratturikingad;

sandaalide

punutud rotangpealsed; jaapanipäraste

sportimiseks; jalatsikatted,

v.a

v.a

(zoride) varbarihmad;

meditsiiniotstarbelised; jalatsininad; jalatsipealsed; jalatsitallad;

jalatsite libisemisvastased vahendid; jalatsite metallgarnituurid; jalatsite sisetallad; jalgpallisaabaste

jalatsite kandid; jalatsite kontsaplekid;
jalgpallisaapad;

sandaalide

jaapanipäraste

ortopeedilised jalatsid; jalatsid,

v.a

jalgvõrkpallijalatsid;

joogajalatsid;

jooksujalatsid; kalamehekummikud;

kalastusjalatsid;

kalossid;

nagad;

kalurisaapad;

kannapehmendid; käsipallijalatsid; keeglimängukingad; kergejõustikujalatsid; kinga-ja saapakeeled; kingade ja saabaste metallist kaitseelemendid; kingade
ja saabaste sisetallad; kingade jäigastajad; kingade kontsaplekid; kinganinad; kingapealsed; kingarihmad; kingatallad; kinniseta kingad; kinnitusnöörid
kingade

saabaste

ja

jaoks; kontsad;

kootud

jalatsite kontsaplekid;

imikujalatsid; kõrge kontsaga

korvpallitossud; kummikingad; kummikud; kummisaapad; kummisaapad;
või

kummist

pealisjalatsid;

plastmaterjalist kohrutatud kontsad; kummitallad jikatab’i jaoks; lahtise kannaga

kingad;

vett

kingad; kõrged

kummist või

pidavad

kotad

(ashida);

plastmaterjalist kohrutatud tallad;

kummist

lumelaudurite jalatsid;

laste-jalatsid; lumelauasaapad;

lumesaapad; madalad kingad; madalad kinnised kingad, baleriinad (jalatsid); madalad puukingad (hiyori-geta); madalad puukingad (koma-geta);
mägironimisjalatsid; mägironimissaapad; matkajalatsid; matkasaapad; matkasaapad, mägisaapad; matkasaapad, mägisaapad, mägimatkasaapad; meeste- ja
metalldetailid

naiste-jalatsid; meeste-sandaalid; meeste-jalatsid;

jaapanipärastele puukingadele; mitteortopeedilised kingatallad; mootorratturisaapad; naglid

spordijalatsitele kinnitamiseks; nahkkingad; nahksussid; naiste kerged sussid; naiste sandaalid; naiste-jalatsid; naiste-kingad; naiste-saapad; nöörsaapad;
papud

(villased

imikuj alatsid); jalatsipealsed; pediküürisandaalid;

pediküürisussid;

pesapallikingad;

pidulikud

kingad;

pikad veekindlad

saapad,

valmistatud

jalatsid;

kalamehesaapad; plastikust tuhvlid; plätud; platvormkingad; poksisaapad; polosaapad; poolsaapad; poolsaapad, kingsaapad; puidust
purjekingad;
ratsasaapad;
sisesokid

purjeriidest kingad;

puukingad;

saabaste

rullikjalatsid;

puusandaalid;
saabaste

jäigastajad;

puutallaga

sisetallad

jalatsitele; sisetallad, jalatsite vahetallad;

kingad;

pealisosa; saapad;

ragbisaapad;

suusasaapad;

jalatsitele; sõjaväesaapad,

(sisejalatsid); spordikingad; spordisaapad; stepptantsukingad; sussid, tuhvlid; sussitallad;
kohandatud kotid;

suusasaapad; takjaribadega jalatsid; jalatsitallad;

töösaapad; tossud;

ühekordsed sussid;

tallad

rannajalatsid; rannakingad;

saapasääred;

sandaalid;

armeesaapad;

suusa- ja

spordijalanõud;

veekindlad

jalatsite paranduseks; talvesaapad; tantsukingad; tenniskingad; tööjalatsid;
vahetallad; vahtkummist pediküürisussid; väikelaste kingad; väikelaste

vabaajaj alatsid; vabaajajalatsid, -kingad;

saapad; veesaapad kalastamiseks; vihmakingad; vildid,

vildist

saapad;

vinüülist

Klass 41: ajaviide jõutõstmisvõistluste kujul; ajaviite eesmärgil pidude korraldamine;
hokimatšide

vanuritele; ajaviitetegevus
piltide pakkumine veebis;
ansamblite elavesitused,
tellimine

üritustele

kujul;

allalaadimatu

audiosisu

animeeritud muusikalise meelelahutuse

pakkumine veebis;

veekindlad

teenused; ansamblite,

jalatsid; võimlemissussid;

jalatsid;

veekindlad

võrkpallijalatsid.

ajaviite-informatsiooni pakkumine; ajaviiteteenused

allalaadimatute

kujutiste pakkumine veebis;

bändide elavesinemiste

jaoks

ruumide

ja

allalaadimatute

vahendite

pakkumine;

otseesitused; ansamblite elavettekannete esitlemine; artistide kunstiline juhendamine; artistide meelelahutusteenused;
arvuti

(mänedžeriteenused);

andmebaasist

või

interneti

kaudu

pakutavad

videomängustrateegiate teave veebis; arvuti- ja videomänguteenused; arvutimängu pakkumine,
interneti

spordijalatsid; spordijalatsid

ning nende osad; suusasaabastele

lumelauasaapad

saapad; väikelaste-jalatsid; vannitoajalatsid; varbavahega Jaapani tööjalatsid (jikatabi); varbavahesandaalid; veejalatsid;
kalamehesaapad;

ja sandaalid;

rannakingad

saunajalatsid (plätud); saunasussid;

kaudu; arvutimängu pakkumine,

millele

posti teel; arvutimängude ja mängudeks vajalike

on

millele

elektroonilised

kasutajad

saavad

võrgukasutajatel juurdepääs kogu võrgu ulatuses; arvutimängude

arvutiseadmete

teabe

pakkumine

interneti

mänguteenused;

artistide

arvuti- ja

ligi globaalse arvutivõrgu ja/või

alaste teabelehtede

kaudu; arvutimängude mängijatele

nende

pakkumine

mänguskooride

e-

kohta

info pakkumine veebilehekülgede kaudu; arvutimängude meelelahutusega seotud info pakkumine sidusalt arvutiandmebaasist või globaalsest sidusvõrgust;

arvutimängumeelelahutusinfo pakkumine veebis; arvutipõhise süsteemi kaudu mängude pakkumine; arvutivõrkude ja globaalsete sidevõrkude kaudu
pakutavad mänguteenused; audio- ja visuaalmeedia pakkumine sidevõrkude kaudu; audio- ja visuaalmeediaga seotud veebiteabe pakkumine;
audiomeelelahutusteenused;

audiovisuaalsed

esitlused;

autasustamistseremooniate

läbiviimine

ja organiseerimine; balletiesitused;

ballide korraldamine

ja

läbiviimine; ballide, tantsupidude korraldamine; cosplay-meelelahutusürituste korraldamine; digimuusika pakkumine interneti kaudu; digitaalse muusika
pakkumine mp3-veebilehtedel internetis; digitaalse muusika pakkumine internetist (v.a allalaaditav); digitaalse muusika (v.a allalaaditava) pakkumine
internetis;

diskoriteenused; diskoriteenused pidudel ja üritustel; diskoteekides pakutavad meelelahutusteenused;

diskoteenused;

tootmine; dokumentaalprogrammide ettevalmistamine kinode jaoks; dokumentaalprogrammide ettevalmistamine ringhäälingule;
džässmuusika
elavetenduste

meelelahutusteenused;
korraldamine;

meelelahutusotstarbel;
elavettekandes

elavettekandes

elavetenduste

elavettekandes

meelelahutusürituste

produtseerimine;

eelsalvestatud meelelahutuse

elavettekandena

tootmine;

komöödiaetendused;
korraldamine

ja

elavettekandes

läbiviimine;

elavettekandes tantsudemonstratsioonid;

vaatemängude pakkumine;

näitamine;

elavettekannete

elava muusika

kontserdid;

meelelahutusürituste

meelelahutuse

elavettekandes

elavesituses

läbiviimine;

organiseerimine ja esitamine;

laenutus;

elavesituste

tootmine;

meelelahutus;

elavettekandes

demonstratsioonid

pakkumine; elavettekandes meelelahutusürituste esitlemine;

meelelahutusetendused;

elavettekandes tantsuesitused,

dokumentaalfilmide

DVD-filmide

-etendused;

elavettekannete

elavettekandes

meelelahutusega

ürituste

elavettekandes teatriüritustele subtiitrite tootmine;

produtseerimine;

elavmuusika ansamblite

esituses;
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elavmuusika

kontserdid;

elektroonilised

elavmuusikaetteastete

mänguteenused

globaalse

eriürituste

arvutivõrgu kaudu;

interneti

korraldamine; elektronmänguteenuste pakkumine
elektroonilised

arvutivõrgu kaudu;
eriürituste

planeerimine;

sh

mänguteenused,

seotud konsulteerimine;

planeerimisega

esinemised

meelelahutuslikel eesmärkidel; etendused elavesituses; etenduste korraldamine; etenduste korraldamine
etenduste

esitlemine;

teenused;

lavastamine, produtseerimine; etenduste

etenduste

etendustele

planeerimine;

muudele

ja

lavastamine

või

elektroonilise

kaudu;

arvutimängude

mänguvarustuse rentimine;
veebis

pakkumine

(impressaarioteenused);

meelelahutuslikele

üritustele

piletite

reserveerimise

või

esitluste

elavettekandena;

globaalse

korraldamine

etenduste korraldamine

esitamine; etenduste, otseülekannete korraldamine;

reserveerimise teenused; etlemiste, ilulugemiste, soolokontsertide esitamine; fänniklubide korraldamine;
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etenduste

etendustele

korraldamine;

fänniklubiteenused (meelelahutus);

ja

piletiinfo
piletite

fännklubid;

festivalide korraldamine; festivalide korraldamine ajaviite eesmärgil; filmi subtiitrite valmistamine; filmide alaste autasustamistseremooniate läbiviimine ja

korraldamine; filmide esitamine; filmide esitus; filmide levitamine; filmide näitamine; filmide pakkumine,
filmide

(v.a allalaaditavate) pakkumine

ruumide

filmifestivalide

pakkumine;

filmiteemalise

lõbustuspargi

ekskursioonide

nõudevideo edastusteenuste vahendusel; filmide,

fonosalvestiste

teenused;

läbiviimine;

filmiinfo

läbiviimine;

giidiga

pakkumine;

laenutus;

seotud

filmikavaga

fotoreporteriteenused;

korraldamine

koopaekskursioonide

allalaaditavate; filmide üürimine, laenutus;

v.a

muusika või haridusliku koolituse

vaatemängude, etenduste,
infoteenused;

galade

hariduslikul

filmimeelelahutus;

korraldamine;

eesmärgil;

galaõhtute

globaalse

organiseerimine;
vahendusel

arvutivõrgu

jaoks

filmistuudioteenused;
giidiga

pakutavad

elektronmänguteenused; go-mängu rajatiste pakkumine; go-või shogi-salongid; golfimänguga seotud meelelahutusteenused; gospelkoorilaul; grammofoniplaatide laenutus; grammofoni salvesti ste laenutus; haridus ja juhendamine; hariduslike giidiekskursioonide korraldamine kultuuriliste vaatamisväärsuste
juurde;

hariduslike televisiooni otsesaadete

haridusliku

produtseerimine;

eesmärgiga pidustuste korraldamine;

hariduslikud audiovisuaalsed

esitlused;

heli

ja pildi tootmine, fotograafia; heli-ja pildisalvestiste laenutamine; heli, video ja multimeedia tootmine, fotograafia; helilinditootmisteenused; helisalvestiste
laenutus; helisalvestiste üürimine, laenutus; helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus; hotellide meelelahutusteenused; hotellides meelelahutus-ja
iludusvõistluste

ajaviiterajatiste pakkumine;
interaktiivse

ja digitaalse kompressiooniga

arvutimängude

interneti ja

pakkumine

iludusvõistluste korraldamine

korraldamine;

instrumentaalansamblite

organiseerimine; ilutulestikud;

pakutav

televisiooniseadmete

elektrooniliste

iludusvõistluste läbiviimine;

ja läbiviimine;

muusikaline meelelahutus; interaktiivne meelelahutus; interaktiivne
interaktiivsete

rent;

sidevõrkude

meelelahutusteenuste

interaktiivsete mitme

pakkumine;

interaktiivsete sidusarvutimängude

kaudu;

iludusvõistluste

on-line-meelelahutus;

pakkumine;

mängijaga

interneti kaudu

pakutav

meelelahutus; interneti kaudu pakutavad elektroonilised mänguteenused ja võistlused; interneti kaudu pakutavad elektroonilised mänguteenused; interneti
kaudu

pakutavad raadiomeelelahutusteenused; interneti kaudu pakutavad konsultatsiooniteenused meelelahutuse valdkonnas; internetimängud (v.a
allalaaditavad); istekohtade broneerimine meelelahutusüritustele; istekohtade ettetellimine vaatemängudele ja teatripiletite ettetellimine; jazzfestivalide
korraldamine;

külastuskeskuste

jõujaamade

kaabeltelevisiooniprogrammide
karaokemasinate

teenused

karaokeruumide

üürimine;

hariduseesmärkidel;

kabaree-etenduste

ajakavastamine;

karaokeseadmete

pakkumine;

kaabeltelevisiooni

juhendamine;
kabareed

tootmine;

ja

vahendusel

pakutav

diskoteegid; kabareeklubiteenused;

pakkumine;

karaokevarustuse

karaoketeenused;

meelelahutus;

karaokebaariteenused;
pakkumine;

kerge

kinematograafilised meelelahutusteenused; kino- ja teatriruumide pakkumine; kinod; kinofilmide esitlused; kinofilmide ja
näitamine; kinokavade plaanimine; kinopiletite broneerimine broneerimisagentuuri kaudu; kinoruumide ja -seadmete pakkumine; kinosaalide

meelelahutuse lavastamine;
filmide

pakkumine; kinoteatrid; kinoteenused; klounaad;

klubide

klubiteenused

puhkealade pakkumine;

(diskoteegid);

klubiteenused

või

(meelelahutus

koertenäituste organiseerimine; kohaliku suunitlusega spordi- ja kultuuriürituste organiseerimine; kohtade broneerimine etendustele;

haridus);

komöödiaetenduste

korraldamine; komöödiaklubi teenused; komöödialavastuste tootmine; kontserdi- ja teatripiletite reserveerimisteenused; kontserditeenused; kontsertide
esitamine; kontsertide korraldamine, läbiviimine ja organiseerimine; kontsertide korraldamise, läbiviimise ja organiseerimisega seotud konsulteerimiskontsertide

teavitamisteenused;

meelelahutusteenused;

lavastamine;

konverentside,

kultuuri- ja hariduskongresside ning

näituste

võistluste

ja

-konverentside

koolide

korraldamine;

organiseerimine; kultuuri- ja

kunstiürituste

ning

kruiisilaevade

haridusteenused;

organiseerimine; kultuuri- ja

sporditegevus; kultuuri-, meelelahutus-ja spordiürituste korraldamine; kultuuri- või haridusmesside korraldamine ja läbiviimine; kultuurialaste õpikodade
kultuurietenduste

korraldamine;

kultuuriteemaliste

kultuuritegevuste
piletite

esitluste

pakkumine;

tegevuste

kultuuripidustuste korraldamine;

kultuuriteenused;

broneerimise

ja

kunstiteoste

kunstigaleriiteenused;

kultuuriliste

korraldamine;

kultuuritegevus; kultuuritegevuse teave; kultuuritegevusi puudutava teabe pakkumine;
ja läbiviimine; kultuuritegevuste läbiviimine; kultuuritegevuste pakkumine; kultuuriürituste korraldamine; kultuuriürituste

korraldamine

reserveerimise

kultuurifestivalide

korraldamine;

korraldamine;

kultuuriürituste

teenused;

kuulsuste

rentimine;

piletite

kümne

ettetellimine;

meelelahutuslikel

intervjueerimine

kurika

seotud

keegliga

laseretendused

eesmärkidel;

meelelahutusteenused;

laseretenduste

teenused;

laste

mänguväljakute pakkumine teenindusjaamades; laste seiklusmängu väljaku teenused; laste seiklustreeningud; lasteaiateenused [haridus või meelelahutus];
lastele

mängimisrajatiste pakkumine; lastele pakutavad meelelahutusteenused; lasteloomaaiad; lauljate osalusega meelelahutusetenduste produtseerimine;
lauljate poolt pakutavad meelelahutusteenused; laulude kirjutamine; laulukirjutamisteenused; laulukirjutamisteenused, v.a reklaami eesmärgil;
laulukontsertide

lavaetenduste

teenused;

lavadekoratsioonide

üürimine, laenutus;

lavastatud kerge

tootmine, produtseerimine;

lavaetenduste

korraldamine;

lavaetenduste

meelelahutus; lõbustus- ja teemapargi

teenused;

pakkumine teatri- ja kontserdimajades;
lõbustuspargi- või teemapargiteenused;

lõbustuspargietenduste lavastamine; lõbustuspargirajatiste pakkumine; lõbustuspargiteenused; lõbustuspargiteenuste pakkumine; lõbustusparkide teenused;

lõbustusparkide
maalide

teenuste

pakkumine;

loteriide

maaklubides

organiseerimine ja läbiviimine; maagiaetenduste teenused;

pakutavad meelelahutusteenused;

ja kalligraafiatööde rentimine; mahjong-mängu-saalide pakkumine; mänguasjade laenutamine; mänguasjade laenutus; mänguautomaadisaalide

pakkumine;

mänguautomaatide

mänguautomaatide

rent;

ja -aparaatide

mänguautomaatide

rentimine;
rentimine;

mänguautomaatide

mänguautomaatide saalide seadmete üürimise teenused; mänguautomaatidega

ja

-seadmete

saalide

mänguautomaatide

rentimine;

teenuste

mänguautomaatide

pakkumine;

ja

-seadmete

üürimine;

saalide

teenused;

mänguautomaatide

lõbustuskohad, mänguautomaatide saalid; 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
või

eesmärgil; mänguteenused

mobiiltelefoni

matkamisega

seotud

meelelahutus

balletietenduste

etnofestivalidena;

meelelahutuslikel

ajaviiteteenused;

meelahutuspidustuste korraldamine;
meelelahutus

kujul;

meelelahutus filmikatkenditena

meelelahutus iludusvõistluste

kujul;

meelelahutus jalgpallimatšide

mänguvarustuse laenutus; mänguvarustuse rentimine;

meelelahutajateenused;

demonstratsioonlendudena;

veebisaidi kaudu;

meelelahutus

arvutiterminalide

eesmärkidel; mänguteenused veebikeskkonnas; mänguteenuste pakkumine

kaudu; mängutõukerataste rentimine; mänguväljakud (meelelahutus/haridus);

meelelahutus

meelelahutus

meelelahutus;

elavettekandes

meelelahutus,
tantsuesituste

ajaviide,

kujul;

lõbustus;

meelelahutus

golfiturniiride kujul; meelelahutus-, haridus- ja koolitusteenused;

internetitelevisioonis; meelelahutus-ja

kultuuriürituste

meelelahutus

korraldamine;

jäähokimatšidena;

kujul; meelelahutus juhtmevaba teleülekande abil; meelelahutus kontsertide näol; meelelahutus korvpallimängudena;

meelelahutus kostümeeritud tegelaste elavettekannete ja isiklike etteastetena; meelelahutus laseretenduste kujul; meelelahutus-, lõbustus-, ajaviitekeskused;
meelelahutus
televisiooni

lõbustuspargi
kaudu;

meelelahutus

orkestriesituste

mängualade kujul;
muusika

atraktsiooni

meelelahutus

pakkumise

kujul;

meelelahutus
teenustena;

kujul;

meelelahutus maadlusvõistlustena; meelelahutus

moedemonstratsioonide
meelelahutus

kujul;

meelelahutus

pesapallimatšidena;

meelelahutus

poksivõistlustena;

purjetamisvõistlustena; meelelahutus rändetendustena;
meelelahutus

seksile

orienteeritud

mänguetenduste seeriate kujul;

mustkunstietendustena; meelelahutus

eelsalvestatud

meelelahutus

meelelahutus-,

meelelahutus tenniseturniiride

kujul;

meelelahutus

meelelahutus tsirkuseetenduste

telesarjadena

kujul;

meelelahutus

pakkumine

rulluisuvõistlustena; meelelahutus

telefonisõnumitena;

varietee

etenduste

puhkealade

meelelahutus,

meelelahutus-, spordi- ja kultuuriürituste piletikassateenuste pakkumine; meelelahutus sümfooniaorkestri esinemiste kujul;
kujul; meelelahutus tantsuetteastete kujul; meelelahutus teatrietenduste kujul; meelelahutus teatrietendustena; meelelahutus
teleprogrammide kujul (meelelahutusteenuste pakkumine);

meelelahutus mobiiltelefoni

õhtusöögiteatri

valdkonnas;

valgusetendustena;

spordi- ja

laste

salvestatud

kultuuritegevus;

meelelahutus tantsuetenduste
telefoni kaudu;

meelelahutus televisiooni
meelelahutus

kujul;

meelelahutus

uudistesaadetena;

veepargi ja lõbustuskeskusena;

meelelahutus veini degusteerimise kujul; meelelahutus videotekstisüsteemide kaudu; meelelahutus võimlemisetenduste kujul; meelelahutus võistlusradadel

ja -väljakutel korraldatavate võistlustena; meelelahutusagentuuri teenused; meelelahutusinfo pakkumine arvutivõrgu kaudu; on-line-meelelahtusinfo
pakkumine internetis olevatest arvutiandmebaasidest; meelelahutuse broneerimisteenused; meelelahutuse konsultatsiooniteenused; meelelahutuse
nõustamisteenused; meelelahutusteave, -info;
meelelahutuse ettetellimine;

meelelahutuse

meelelahutusinfo

pakkumine globaalse arvutivõrgu kaudu;

meelelahutuse

ja meelelahutusürituste teabe pakkumine sidusvõrgu ja interneti kaudu;

alaste kohtumiste

meelelahutuse

korraldamine;

jaoks kohandatud

ruumide pakkumine; meelelahutuse korraldamine pulmapidudel; meelelahutuse korraldamine; meelelahutuse pakkumine netisaadete kaudu; meelelahutuse

pakkumine

telefoni kaudu; meelelahutuse

pakkumine

telefoni teel; meelelahutuse

pakkumine veebis;

meelelahutuse

pakkumine veebis mängusaadete kujul;
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meelelahutuse

mänguturniiride kujul;

veebis

pakkumine

kujuteldavate spordiliigade kujul;

meelelahutuse

pakkumise

teenused muusikaliste elavettekannete näol; meelelahutusega seotud teave; meelelahutuseks ruumide pakkumine; meelelahutusetenduste korraldamine;
meelelahutusinfo pakkumine televisiooni, lairibaühenduse,
sündmustel

religioossetel

meelelahutuslike

saadete

meelelahutuslike

eesmärkidel

etenduste,

põhinevate

korraldamine

festivalide

meelelahutuslikud

ürituste

festivalide

eesmärgiga

võistluste

meelelahutuslike

meelelahutuslikud

korraldamine;

esitluste

korraldamine;

väljasõitude

korraldamine;

telefoni

organiseerimine

seltskonnaklubi-teenused;

mänguautomaaditeenused; meelelahutuslikud

meelelahutuslike

korraldamine;

läbiviimine;

meelelahutuslike

läbiviimine;

meelelahutusliku

korraldamine;

õnnemängu-,

ja

meelelahutuslike eriefektide ettevalmistamine; ajaloolistel või

võistluste

meelelahutuslike

ettevalmistamine;

ringhäälinguks

veinidegustatsioonide

raadio ja veebiteenuste kaudu;

vaatemängude, rongkäikude,

meelelahutuslikel

teel;

audiovisuaalsed

esitlused;

meelelahutusotstarbel näituste organiseerimine ja

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

korraldamine;

meelelahutusruumide

kaudu;

meelelahutusteabe

korraldamine

elektrooniliste vahendite

pakkumine

ja läbiviimine;

kaudu; meelelahutusteave; meelelahutusteave,

meelelahutusteenused

meelelahutusteenused;

ansamblite

muusikaliste

meelelahutusteemaliste

-info;

meelelahutusteenused

etteastetena;

kohtumiste
elavesituses

etenduste tootmiseks; meelelahutusteenused interaktiivsete telesaadetena; meelelahutusteenused kaabeltelevisiooni kaudu; meelelahutusteenused kasutajate
kokkuviimiseks

sobivate

meelelahutusteenused

lavaetenduste

mida

meelelahutusteenused,
rulluisutamise

ja

kinolinastuste
kabaree

demonstratsioonesinemiste

spordiüritustena;

meelelahutusteenused

meelelahutusteenused

kaudu;

kujul;

meelelahutusteenuste

nimelt

heli- ja

sotsiaalsete

vokaalansamblite

kinofilmide

heli- ja videosalvestistega;

kujul;

meelelahutusteenused

videosalvestiste

kujul;

muusikaliste

jagamine;

viktoriinidega;

seoses

meelelahutusteenused

meelelahutusteenused

kujul;

meelelahutusürituste

meelelahutusteenused uisutamisürituste

meelelahutusteenused

pakkumine

etenduste

meelelahutusteenused

(elavesituses);

meelelahutusteenuste pakkumine spordiürituste vaheaegadel;

lastele;

sobivate

kontsertetenduste

lõbustuspargi

meelelahutusteenused

spordiga;

telesaadete

võistlustena;

kokkuviimiseks

meelelahutusteenused,

võistlustena

ja

seoses

kasutajate

meelelahutusteenused

näol;

meelelahutusteenused

kujul;

telefoni

pakutakse

meelelahutusteenused

võistlustega;

meelelahutusteenused

arvutimängudega;

meelelahutusteenused

kinofilmidena;

meelelahutusteenused

näol;

meelelahutusteenused

meelelahutusteenused

korraldamisena;

seoses

meelelahutusteenused

veebikaamera telesaadetena;

meelelahutusteenuste

etteastetena;

lastele;

maadlusklubide

organiseerimine;

meelelahutusteenuste pakkumine trükimeedia vahendusel; meelelahutusteenuste pakkumine
meelelahutusteenuste

vahendusel;

helilintide

pakkumine

meelelahutusteenuste

vahendusel;

pakkumine televisiooni vahendusel; meelelahutusteenuste pakkumine videofilmide kujul; meelelahutustegevuste korraldamine ja läbiviimine;
meelelahutustegevuste läbiviimine; meelelahutusürituste korraldamine ja läbiviimine; meelelahutusürituste organiseerimine; meelelahutusürituste
piletiinfo;
ja

meelelahutusürituste

-seadmete rent;

seotud

meeste

piletite

reserveerimise

mobiilse

muuseumiteenused;

ettetellimise

ja

mereelu-keskused

tantsuetendused;

lasteloomaaia

teenused;

teenused;

meelelahutusüritustele

piletite

metsiku looduse keskused

[meelelahutus];
motospordi

võidusõiduraja

ääres

pakutavad

elavettekanded; muuseumid; muuseumiruumide pakkumine; muuseumiteenused; muusika elavettekanded;
muusika esitamine kontsertidel; muusika

pakkumine

elavettekandena;

ja

pakutavad

muusikaetenduste

muusikaetendused;

muusika- ja

laulu esitamine;

muusikaansambli

elavesituses;

meelelahutusharidus

ja -koolitus;

muusikaansamblite

meelelahutusteenused;

muusikaetenduste juhatamine;

esitlemine;

hankimise

teenused;

meelelahutusvahendite

[meelelahutuseks, puhkuseks]; mikroskoopiaga
mustkunstnike

meelelahutusteenused;

muusika elavettekandes esitamise teenused;
muusika

komponeerimise teenused;
muusikaansamblite

elavesitused;

muusikaetenduste

muusika

esinemine

muusikaetenduste

korraldamine;

kunstiline juhtimine; muusikaetenduste tootmine; muusikafestivaliteenused; muusikaga seotud info, kommentaaride ja artiklite pakkumine arvutivõrkude

kaudu; muusikagrupi meelelahutusteenused; muusikainstrumentide laenutus; muusikakonkursside korraldamine; muusikakontserdid; muusikakontserdid
raadio

vahendusel; muusikakontserdid
muusikalise

korraldamine;

televisiooni

vokaalgrupi

vahendusel; muusikakontsertide

pakutavad

lavaetendused teatri- ja kontserdimajades;

muusikaliste

elavettekannete

korraldamine; muusikaline

muusikalised

meelelahutusteenused;

pakkumine;

elavettekanded;

muusikaliste etteastete

meelelahutus; muusikalise meelelahutuse
muusikalised

etendused;

korraldamine;

muusikaliste

muusikalised

ettekannete

esitamine; muusikaliste jõululavastuste esitlemine elavettekandena; muusikaliste kavade esitamine; muusikateemalise teabe pakkumine; muusikaürituste
korraldamine; muusikavõistluste teenused; muusikute pakutavad meelelahutusteenused; näidendite lavastamine; näitemängude etendamine; näitemängude

ja

muusikaetenduste

planeerimine;

nii elavad kui

nukuteatri etendused; õhuetenduste,
on-line-muusika

korraldamine; õhupallide kaunistamine; õhuparaadide korraldamine;
ööklubide

õnnemängud;
esitamine;

pakutavad meelelahutusteenused;

õppefilmide

näitamine;

ööklubide

teenused;

ja läbiviimine; õhu etenduste

(v.a allalaaditava) pakkumine; on-line-videomängude pakkumine;

ööklubiteenused

osalemise

õppurite rekreatsioonitegevuses

demonstratsioonlendude korraldamine

(meelelahutus);

korraldamine;

ööklubiteenused

orkestriteenused;

(meelelahutus); ooperite

pachinko-mängusaalide

pakkumine;

pealtvaatajatele jääetenduste (uisutamisetenduste) korraldamine; peokavandamise teenused; pidude ja erisündmuste tseremooniameistri teenused; pidude
kavandamine ja läbiviimine (meelelahutus); pidude korraldamine; pidude korraldamine (meelelahutus); pidude korraldamise konsultatsioonid; pidude
planeerimine;

piletikassateenused;

piletimüügiteenused

(meelelahutus);

üritustele; piletite tellimine ja kohtade broneerimine

piletite

üritustele; pillimängijate

ettetellimise

korraldamine

etendustele

ja

muudele

etteastetega meelelahutusetenduste tootmine;

meelelahutuslikele

popmuusika kontsertide

korraldamine; portree maalimine; publikule külastamiseks avatud aiad; publikule külastamiseks avatud koopad; publikuosalusega mängude korraldamine;

puhke-, ajaviitealade pakkumine; puhke-, ajaviitealade
reserveerimise

pakkumine;

ja

broneerimise

puhkealade

puhkelaagrid;

teenused;

pakkumine

puhkelaagrite

puhke-,

lemmikloomade

lõbustuspargiteenused;

puhke- ja vabaajarajatiste pakkumine; puhke- ja vabaajaürituste piletite

üürimine, rentimine;

korraldamine

meelelahutustegevuste
mänguplatsidena;

puhkelaagriteenused

puhkealade

(meelelahutus);

pakkumine; puhkeotstarbeliste veeliumägede pakkumine; puhkepargiteenused;

gruppidele;

pakkumise

puhke-,

rekreatsioonialane

korraldamine;

puhkeotstarbelised

puhkekeskuse

õpitoad;

teave;

puhkealade

meelelahutusteenused;

puhkeotstarbeliste batuutmajade

puhketeave; puhkeürituste organiseerimine; puhkuserajatiste pakkumine;

raadio- ja

teleetenduste ja -programmide valmistamine, produtseerimine; raadio- ja telemeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide lavastamine,
produtseerimine; raadio-ja teleprogrammide valmistamine, produtseerimine; raadio-ja teleprogrammide tootmine; raadio-ja telesaadete tegemine; raadio-

ja telesaatejuhi teenused;
teemalise

raadio

ja

televisiooni

ringhäälingujaamade üürimine; raadio- või teleprogrammide lavastamine, produtseerimine;

lõbustuspargi teenused; raadiomeelelahutus;

raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus;

raadiolavastuste

raadiomeelelahutusteenused;

raadios

pakutavad meelelahutusteenused; raadioteenused täiendõppe, järelõppe pakkumuseks; rahvaliku meelelahutuse teenused; rajatiste ja vahendite pakkumine
bridžiturniiride

jaoks; rändmeelelahutusteenused; rekreatsiooni-, puhkuseteave; rekreatsioonitegevuse organiseerimine; rekreatsioonitegevuste pakkumine;
korraldamine; rodeoetendused; rokkansamblite elavettekanded; rokkansamblite esinemine elavettekandena; rühmategevuse

rekreatsiooniturniiride
korraldamine

puhke ja

meelelahutuse

rulluisuetenduste

eesmärgil;

tootmine;

edastatavad etendused; seikluspargiteenused; seinamaalinguteenused;

pakutuna

arvutivõrgu

meelelahutusteenused;

kaudu;

broneerimise

sporditegevusi puudutava

teenused; spordiürituste,

kohta info pakkumine;

pakutavad

meelelahutusteenused;

sõjamänguteenused; spordi- ja fitnessiteenused; spordi- ja

seotud meelelahutusteenused;

ja

kaudu

sidusvoogedastuse

satelliittelevisiooni kaudu edastatavad

-võistluste

ja

teabe

kultuurialane

pakkumine; spordiürituste

-turniiride

satelliittelevisiooni kaudu

sisesuusarajatiste

tegevus;

korraldamine

pakkumine;

spordi- ja puhketeenuste

sisetelevisiooni

osutamine; spordiga

ja läbiviimine; spordiürituste piletite

reserveerimise

organiseerimine; spordiüritustel vaheaegadel pakutavad meelelahutusteenused; sportlaste

sportlaste tellimine üritustele (mänedžeriteenused); stiili ja

esitlemine; stsenaariumide kirjutamine; sünnipäevapidudele

seriaalid;

shogi [Jaapani male] vahendite pakkumine; sidusad virtuaalreaalsusmänguteenused

moega

meelelahutuse korraldamine;

seotud meelelahutusdemonstratsioonide

organiseerimine ja

suusaspordirajatiste pakkumine; suvelaagri haridustegevuste

korraldamine;

suvelaagri kultuuritegevuste korraldamine; suvelaagri meelelahutustegevuste korraldamine; suvelaagri sporditegevuste korraldamine;
suvelaagrid (meelelahutus ja haridus); täispuhutavate batuutmajade üürimine; takistusvõistluseks treenimisvõimlate pakkumine; tantsijate ja lauljate
osalusega

meelelahutusetenduste

tantsuesitluste

teenused;

organiseerimine;

tantsustuudiod;

produtseerimine;
tantsuetenduste

tantsuürituste

korraldamine;

muusikaesitused; teatrietenduste korraldamine,
teatrietenduste lavastamine; teatrietenduste

teatrilavastused;

teatrilavastuste

tantsijate osalusega

esitamine;

meelelahutusetenduste

tantsuetenduste

teatri- või

produtseerimine; tantsu,

korraldamine; tantsuklubiteenused;

maskeraadikostüümide

laenutus;

muusika

tantsuruumide

teatrietendused

ja

draama

pakkumine;

(lavastused);

esitamine;

tantsusaalide

teatrietendused,

tootmine

ja esitlemine; teatrietenduste kunstiline juhtimine; teatrietenduste lavastamine, juhatamine;
piletite reserveerimise ja broneerimise teenused; teatrietenduste tootmine; teatrilavade valgustusseadmete rent;

korraldamine;

teatrimeelelahutus;

teatripiletimüügi-teenused;

teatripiletite

broneerimisteenused;

teatripiletite

ettetellimisteenused; teatripiletite reserveerimisteenused; teatriruumide pakkumine; teatriteenused; teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete üürimine,
rentimine, laenutus; teatrivalgustite üürimine; teemapargiteenused; teemapargiteenuste pakkumine; tele-ja raadiomeelelahutus; tele-ja raadioprogrammide
valmistamine,

produtseerimine;

tele- ja

raadioprogrammide

lavastamine,

valmistamine,

produtseerimine;

telefonivestlusteenused

meelelahutusena;
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telelavastuste

telekava-teenused;

teemalise

lõbustuspargi

teenused;

telemängude

jaoks

prooviesinemiste

korraldamine;

1/2019

telemängude

tootmine;

teleprogrammide (v.a allalaaditavate) pakkumine nõudevideo edastusteenuste vahendusel; teleri kaudu pakutavad meelelahutusteenused; telerite ja raadiote
telesaadete

laenutus;

televisiooni- ja

teabe

pakkumine; televisiooni
televisiooni

raadiomeelelahutus;

auhinnatseremooniate

läbiviimine

meelelahutuseks; televisiooni uudistesaadete pakkumine; televisioonimeelelahutussaated,

(meelelahutusatraktsioonid)
prooviesinemiste

pakkumine;

ujumisbasseinide

ülemaailmse

üürimine;

ülemaailmse

meelelahutus;
moodustatav

tseremooniameistri,

uisuetenduste

korraldamine;

ringhäälinguks;

vabaajategevuseks

ruumide

vaatemängude,

vahendite

ja

otsesaadete

otsesaadete

tootmine

telemeelelahutus; televisioonimeelelahutusteenused;

trossteede

toostiütleja

televisiooni

tuulelohede

teenused;

produtseerimine;

elektroonilised

pakutavad

televisiooni- ja raadiomeelelahutussaated;

tootmine;

TV-talendivõistluste

laenutus;

ujumisbasseinide

ja veepargikomplekside

ülemaailmse

mänguteenused;

kaudu

sidevõrgu

jaoks

teenused;
pakutav

elektroonilised

pakutavad

mänguteenused; unistuste spordiliigade (avalikkuse küsitluse tulemusel
meelelahutuse jaoks; uudisteprogrammide ettevalmistamine kinodele; uudistesaadete

ürituste korraldamine

spordiliiga) võõrustamine;

ettevalmistamine

kaudu

arvutivõrgu

kaudu

sidevõrgu

toostimeistri,

uisutamisetenduste

esitamine;

ja korraldamine;

televisiooni

meelelahutusteenused;

lavastuste

etenduste,

vaba

tootmine;

pakkumine; vabaajaürituste pakkumine;

veetmise

aja

vabakutseliste

ruumide

pakkumine;

vabaajateenused;

ajakirjanike teenused; valgusetendused meelelahutusena;

välistingimustes rekreatsiooni-, puhketegevuseks rajatiste pakkumine; väljamõeldud tegelaskujudega meelelahutusteenused; väljaõppe-ja koolitusteenused;

värvikuulimängu rajatiste pakkumine; värvikuulimängu välirajatiste pakkumine; veeatraktsioonidega puhkealad; veebi teel piletimüügiteenused
meelelahutuse alal;
veebikeskkonnas telekommunikatsiooniühenduse kaudu pakutavad kunstigalerii teenused; veebipõhiste meelelahutusteenuste
arvutiandmebaaside

pakkumine

ajaviiteteenuste

pakkumine;

(meelelahutusteenused);

interneti

vibuspordirajatiste

veebis

kaudu;

arvutimängude
veeliutorude

kompleksid;

videofilmide

pakkumine;

ja -kassettide rentimine, laenutus;

videolintide

videolaenutus;

või

veeliumägede

veebiseminaride

pakkumine;

komplekside

näitamine;

videolintide

pakkumine;

videosalvestiste

videofilmide,

rentimine,

laenutus;

muusikalise

videote auhindamise tseremooniate

meelelahutuse
vokalistide

meelelahutus;

võõrustusteenused

visuaalse

korraldamine;
pakutavad

veinide

puhke- ja

degusteerimine

videokassettide

laenutus;

meelelahutusteenused;

korraldamine;

vokaalansamblite

korraldamine;

meelelahutusinfo

võrgupõhise

seotud

laenutus; videomeelelahutus veebisaidi kaudu;
visuaalse

arvutiandmebaaside

pakkumine

või

ja

muusikaline

pakutav

interneti

kaudu;

(meelelahutus); videokassettide rentimine,
laenutus; varieteeteatri-, revüüteatriteenused; varieteed, revüüteatrid; varietee-etenduste esitamine; tsirkuseteenused; tsirkuseoskustega meelelahutaja
teenused;

(meelelahutus);

ettevõtetele

võistluste

laenutus;

videomängudega

korraldamine; videoteegiteenused; virtuaalreaalsusega mängusaalide teenused;

meelelahutuse

võõrustusteenused

seotud

veega

videomängude rentimine;

meelelahutusteenused; videomängukonsoolide laenutus; videomängusaalide teenused; videomänguseadmete

videomeelelahutusteenused;

korraldamine;

veepargiteenused;

tsirkuselavastused; tsirkuseetendused; tsirkused;
äriseminaride

korraldamine;
korraldamine

saavutuste

korraldamine;

ajaviite

haridusürituste

korraldamine

võistluste

eesmärgil

võõrustamisteenused

(meelelahutus);

ärikonverentside

ja läbiviimine; filmiõpingud; botaanikaaiad;
auhinnatseremooniate

korraldamine;

auhinnatseremooniate

korraldamine;

tunnustamiseks; autasustamistseremooniate korraldamine ja läbiviimine; haridusmesside organiseerimine; hariduskonverentside

kavandamine, korraldamine ja läbiviimine; haridus seminaride korraldamine; hariduslike eesmärkidega etenduste korraldamine;

hariduslike

näituste

korraldamine; hariduslike seminaride korraldamine ja läbiviimine; hariduslike või meelelahutuslike võistluste organiseerimine; haridusliku eesmärgiga
kongresside

korraldamine;

haridusloengute

haridusnäituste

kavandamine;

haridusseminaride

organiseerimine;

haridusseminaride

kavandamine;

korraldamine; haridusseminaride organiseerimine; haridusvõistluste korraldamine; harivate näituste korraldamine; interneti kaudu võistluste korraldamine;
kalapüügivõistluste korraldamine

ja läbiviimine;

kergejõustikuvõistluste korraldamine;

läbiviimine; konverentside ja seminaride korraldamine ja

konverentside

kongresside ja sümpoosionide organiseerimine ja korraldamine;
läbiviimine

ja organiseerimine;

konverentside

konverentsiteenused;

kokkutulekute

korraldamine

ja

läbiviimine; konverentside ja kongresside korraldamine
korraldamine

kaubanduslikel

läbiviimise

korraldamise,

ja

kokkutulekute

läbiviimine;

ja läbiviimine; konverentside,

eesmärkidel; konverentside korraldamine,
seotud

organiseerimisega

konsulteerimis- ning

teavitamisteenused; koolituse eesmärgil konverentside korraldamine; koolitusseminaride korraldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; kultuurivõi haridusnäituste korraldamine; kultuuriseminaride korraldamine; kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine; kunstigaleriide pakutavad

haridus- ja

kultuuri-,

meelelahutusteenused; kunstivõistluste korraldamine, kunstinäitused; loengute korraldamine ja läbiviimine; maadlusvõistluste korraldamine;

maleturniiride

võistluste

korraldamine;

korraldamine;

meelelahutuskonverentside

korraldamine;

alaste

meelelahutustegevuse

meelelahutusteemalised
muuseumiruumide

seminaride

sümpoosionid;

korraldamine;

meelelahutuslike

meelelahutuslike

meelelahutusteemaliste

-vahendite pakkumine

ja

mängude korraldamine,

korraldamine;

(esitlused,

korraldamine;

mustkunstietenduste

konverentside

meelelahutuslike

moesõude

korraldamine

-näitused;

võistluste

näituseteenused

seminaride

õpikodade ja

korraldamine

turistidele;

reklaamiseminaride

seminaride

korraldamine,

läbiviimine

seminaride

korraldamine;
ja õpikodade

organiseerimine;

võistluste

meelelahutus);

läbiviimine

korraldamine

korraldamine;

seminaride

(koolitus);

seoses

reklaamialaste

väljaõppega;

ja

seotud

organiseerimisega

väljapanekute, näituste,

organiseerimine;
autasustamiste

ja

võidusõiduvõistluste,

viktoriinide

konverentside

õppekursuste
korraldamine;
korraldamine;

hariduslikul

eesmärgil;

seminaride

korraldamine

rekreatsiooni

eesmärgil;

seminaride

organiseerimine; sporditurniiride korraldamine;
läbiviimine ja

organiseerimine;

tantsuvõistluste

teavitamisteenused;

treeningotstarbeliste

korraldamine,

võistluste korraldamine;

demonstratsioonide korraldamine hariduslikel eesmärkidel; videofilmide helitaustade esitamine;

korraldamine,

organiseerimine;

võiduajamiste

otstarbel;

väljaõppe eesmärgil;

korraldamine

seminaride

konsulteerimis- ning

eesmärgil;

hariduslikul

rulluisutamisvõistluste

seminarid;

seminaride

läbiviimine;

ja

organiseerimine;

õppekonverentside korraldamine;

korraldamine;

telekommunikatsioonialaste aastakonverentside korraldamine; tõstevõistluste korraldamine;

korraldamine,

korraldamine;

kokkutulekute

ning

korraldamine;

õppeseminaride

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; sümpoosionide korraldamine,

läbiviimise

uisutamisvõistluste korraldamine;
viktoriinide

näituste

eesmärgil

korraldamine

seminaride

ja organiseerimine;

korraldamise,

õppe

korraldamine;

organiseerimine

sukeldusdemonstratsioonide korraldamine;

sümpoosionide

hindamiseks;

näituste

rekreatsioonialaste

korraldamine;

rekreatsioonikonverentside
korraldamine;

kunsti

õppeotstarbeliste

näituste

korraldamine;

meelelahutuslikul

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

korraldamine

eesmärgil

koosviibimiste

meelelahutuslike

läbiviimine;

korraldamine;

muuseumi väljapanekud,

näitused);

meelelahutuse

organiseerimine ja läbiviimine;

kokkutulekute

võistluste

korraldamine;

võistluste

läbiviimine; mängude ja
korraldamine

võistluste

hariduslikel

korraldamine

korraldamine;
võistluste

eesmärkidel;

ja

võistluste

läbiviimine;

võistluste

auhindamiste

ja

korraldamine

(haridus

korraldamine

kultuurilistel

või

eesmärkidel; võistluste korraldamine meelelahutuslikel eesmärkidel; võistluste korraldamine, organiseerimine; võistluste organiseerimine ja läbiviimine

(haridus- ja meelelahutus-);
otseülekannete

multifilmide
visuaalsete

tootmine;

animasaadete tootmine televisiooni

ja

animeeritud

animatsiooniteenused;

kaabeltelevisiooni

kinofilmiklippide

animeeritud

loomine; animeeritud seiklussarjade tootmine; audio- ja videoaparatuuri rentimisteenused;
salvestiste

rentimine;

audioprogrammide tootmine;
tootmine; audiovisuaalsete

videostuudiote

audio- või

pakkumine;

audioraamatute laenutus; audiovisuaalseadmete

seadmete üürimine; automatiseeritud
CD-ROM-ide

digitaalse muusika (v.a allalaaditav) pakkumine

MP3-veebisaitidel

diskoseadmete laenutus;

DVD-mängijate

loomine televisiooni

jaoks;

teenused;

etenduste

televisioonidekoratsioonide

ja

tootmine;

audiomeelelahutuse

produtseerimine;

animeeritud

teenused; audiotootmine;

rentimine; digitaalse
internetis;

pakkumine; CD-, laserplaadimängijate rentimine; CD-mängijate

muusika

pakkumine

interneti MP3-veebisaitidelt

digitaalsete helisalvestiste

pakkumine

(v.a allalaaditav);

internetist (v.a

allalaaditavad);

laenutamine; eelsalvestatud filmide rentimine; eelsalvestatud kinofilmide tootmine; eelsalvestatud muusika valik

ja kokkupanek ringhäälingu jaoks tellimisel;
elava meelelahutuse tootmise

audiomeelelahutuse

multifilmide

audio- ja videosalvestuse

üürimine; audiovisuaalsete esitluste tootmine; audiovisuaalsete salvestiste

videosalvestusteenuste

rentimine, laenutus; CD-plaatide laenutusteenused;

filmi- ja

jaoks; animatsioonifilmide tootmine; animatsiooniprogrammide ja

produtseerimine;

eelsalvestatud videofilmide

tootmine; eelsalvestatud videolintide rentimine; elava meelelahutuse tootmine;

elavettekandes revüüetenduste tootmine;
filmide

tootmine, produtseerimine;

laenutamine; filmi- ja

videolindile

eriefektide

etenduste

ja

jäädvustatavate

animeerimise

filmide

filmide

teenused

tootmine; filmi- ja

tootmine;

filmi

filmi

ja

video

muusikatootmise

monteerimine;

filmide

jaoks;

eriefektide

konsultatsioonid;
adapteerimine ja

toimetamine; filmide eriefektide tootmine; filmide ja helisalvestiste laenutus; filmide tootmine meelelahutusotstarbel; filmide tootmine, produtseerimine;
filmide tootmine stuudiotes; filmiformaatide arendamine;

filminegatiivide rentimine; filmipositiivide rentimine; filmiprojektorite ja

üürimine, laenutus; filmiprojektorite üürimine; filmiprojektsiooniseadmete laenutamine;
rentimine;
valgustite

filmistuudiote

rent;

fotofilmi

fotoreproduktsioonide
videosalvestiste

rent; filmitootmine, -produtseerimine,
montaaž;

laenutus;

produtseerimine;

fotograafia;

v.a

reklaamfilmide

fotograafiteenused;

graafiliste kinofilmiklippide tootmine;
harivate telesaadete tootmine;

filmisalvestusstuudio

tootmine;

teenused;

filmitootmisvahendite

fotokompositsioon

kolmandatele

pakkumine;

isikutele;

nende lisavarustuse

filmiseadmete

ja -aparaatide

filmivõtetel kasutatavate

fotomontaaž,

fototöötlus;

grafoprojektorite üürimine; hariduslike filmide tootmine; hariduslike heli- ja

heli-, filmi-, video- ja telesalvestiste

teenused;

heli- ja

muusikasalvestiste tootmine; heli

ja
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heli- ja pildikandjatele; heli- ja videolaenutusteenused;

videosalvestiste

heli- ja videomontaažiteenused; heli- ja

tegemine; heli- ja

videosalvestiste laenutus; heli- ja videosalvestusseadmete laenutus; heli lõppsalvestiste tootmine; heli produtseerimine; heli-taasesitusseadmete üürimine;
helide

või piltide montaaž või salvestamine; helifilmide

helisalvestiste rentimine;

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

heliplaatide laenutus; heliplaatide

helisalvestus- ja

salvestusstuudio teenused; heliraamatute rentimine; helisalvestiste montaaž;

-tootmisteenused; helisalvestusseadmete rentimine; helisalvestusseadmete üürimine; helisalvestusstuudioteenused; helisalvestuste masterkoopiate tootmine;
helisalvestuste

helisalvestuste

produtseerimine;

helisalvestusteenused

tootmine;

laenutus; helistuudiote üürimine; helistuudioteenused;

helitaasesitusseadmete

ja videomeelelahutusteenused;

salvestusseadmete

helisignaalide

rent,

laenutus; jalgpalliga seotud filmide tootmine; kaabeltelevisioonisaadete

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

rentimine; kinofilmide laulude tootmine; kinofilmide montaaž; kinofilmide produtseerimine; kinofilmide

tootmine, produtseerimine; kinofilmide

tootmise

teenused; kinofilmiprojektorite üürimine; kinofilmiseadmete

rentimine, laenutus; kinoprojektorite rentimine, üürimine, laenutus; kinoprojektorseadmete üürimine;
tootmine; lavavalgustuse juhtseadmete üürimine; lavavalgustusseadmete

kinoseadmete

rent, laenutus;

lintide

üürimine; lindistusstuudioteenused;

salvestusstuudioteenused;
kinokaamerate

üürimine;

lavastuslike telesaadete
lintsalvestusseadmete

üürimine;

laenutus; magnetsalvestusega audiokassettide laenutamine keeleõppeks; meelelahutuse tootmine helisalvestiste kujul; meelelahutuse tootmine teleseriaalide

kujul;

meelelahutuse

televisiooni,

tootmine

lairibaühenduse,

mikrofilmide valmistamine

videolintide

meelelahutuslike

kujul;

montaaž

teenusena; mikrofilmimine;

multimeedium-meelelahutus

veebisaidi

helilintide

veebiteenuste kaudu;

raadiovõrgu ja

muusika

kaudu;

meelelahutuslike
multimeediaprogrammide pakkumine
teleprogrammide tootmine; meelelahutussalvestiste laenutus;

tootmine;

meelelahutuslike

MP3-formaadis

(videofilmi);

muusika

produtseerimine;

muusika

digitaalse

muusika

salvestamine;

(v.a allalaaditava) pakkumine internetis;
tootmine;

video

muusika,

filmide

ja

tootmisjärgsed monteerimisteenused; muusikakassettide laenutus; muusikasalvestiste tootmine; muusikasalvestusstuudio teenused; muusikateoste tootmine
salvestusstuudios; muusikavideote tootmine; õhufotograafia; ooperite lavastamine; õpetamisaruannete koostamine; õppefilmide tootmine; õppevideote
produtseerimine; originaalsalvestiste tegemine; pildisalvestusega magnetlintide laenutamine; plaadimängijate, grammofonide rentimine; plaadimängijate
laenutus;

plaatide,

helisalvestusega

või

laserplaatide

magnetlintide

eelsalvestistega

rentimine;

magnetlintide

raadio- ja teleprogrammide

tootmine;

esitamiseks

samaaegseks

raadioprogrammide

mitmes

filmide

või

plaatide

laenutus;

raadiosaadete

ettevalmistamine;

üürimine

andmekandjate

raadiomeelelahutuse

ettevalmistamine;

raadiosaadete

produtseerimine ja esitamine;

salvestusstuudiote

laenutamine;

tootmine; spordiürituste

taasestavate videokaamerate

animatsioonfilmi-meelelahutuse

otstarbega

tele-, raadiosaadete

loomine;

telesaadete

telesaateformaatide

filmide

teenused

tootmine;

telesaadete

tootmine;

telefilmide

rentimine

videofilmide

alased

tootmine

üürimine;

võtteplatsidele

infoteenused;

kassettide

laenutus;

salvestatud

muusikaga

teleülekannete

tootmine; spordivarustuse ja jõumasinate

ja teleesituste tootmises;

teenused

tootmine;

näitamiseks; tehnilise

tele- ja raadioprogrammide ajakavade

esitamiseks

teleprogrammid samaaegseks

mobiilseadmetel

ja

ülekandmiseks;
telestuudiote

üürimine;

mitmes

kanalis;

teleprogrammide

vahendusel

dekoratsioonide

pakutava

meelelahutuse

televisiooni- ja

rent;

kinofilmide

telerite

tootmine;
tootmine;

meelelahutusprogrammide tootmine; televisioonimeelelahutuse
produtseerimine (videofilmide); valgustusaparaatide rentimine telestuudiote jaoks;

tootmine,

videofilmide

montaaž;

telesaadete

televisiooni

tootmine;

ja filmistuudiotele; valjuhääldisüsteemide,

videofilmide

videosalvestiste

määramine;

samaaegne esitamine mitmes kanalis; teleprogrammide toimetamine; telerite laenutus;

ettevalmistamine

televisioonivalgustite

valgustusseadmete

tootmine;
salvestatud

pakkumine; salvestusstuudio teenused; salvestusstuudiod;
televisiooni jaoks; salvestusteenused; slaidiprojektorite laenutus;

tootmine; spordiürituste

animatsioonifilmide

telestuudiodekoratsioonide

arendamine;

televisiooni- ja raadioprogrammide
produtseerimine;

salvestatud

raadioülekannete

produtseerimiseks;

ja esitamine;

salvestusruumide

teenused;

raadioülekannete

esitamine; teleprogrammide laenutus; teleprogrammide
rentimine;

või

ajakava

raadio eriefektide produtseerimine; raadio

tootmine

tele-, filmi-, muusika-, video- ja videomängusisule vanusepiirangute

ja

plaatide

(programmide

üürimine, rentimine, laenutus; talendietenduste tootmine; teatrilaval kasutatava valgustuse rentimine; teenused

tootmises;

kinofilmide näitamine;

laenutus;

tootmine;

ruumide rentimine telesaadete

haridusmaterjalide rentimine;

videostuudio

salvestusstuudiote üürimine; salvestusstuudioteenused

pakkumine;

filmiülekannete

spordiürituste

salvestatud

meelelahutusotstarbeks;

tele-, salvestus-, filmi- ja

üürimine;

magnetlintide

programmeerimine

raadiomontaaž; raadioprogrammid
raadiojaamas; raadioprogrammide ajakavade loomine; raadioprogrammide esitamine; raadioprogrammide esitus;
tootmine,

raadiovastuvõtjate laenutus; raadiovastuvõtjate rentimine; videomagnetofonide rent, laenutus;
helilintide

helisalvestusega

portreefotograafia;

proovistuudio- (salvestusstuudio)-teenused;

koostamine) globaalse arvutivõrgu kaudu; projektorite laenutus;
eriefektide

laenutus;

eelsalvestatud

plaatidele

tootmine;

megafonide

videofilmide

laenutus, rent;

videoekraanide

rent,

laenutus;

tootmine, produtseerimine; videofilmide, videokassettide,

videogrammide laenutus; videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus; videokassettide ja videoplaatide tootmine; videolaenutusteenused; videolindil
filmide tootmine,

videolindile

produtseerimine ja laenutus;

salvestamine; videolintide ja

-filmide

rentimine, laenutus; videolintide laenutus; videolintide

tootmine; videolintide tootmine ettevõtetele ettevõttesisestel koolitusel kasutamiseks; videolintide tootmine ettevõttesiseseks kasutamiseks juhatuse
koolitusel;

videolintidele

eelsalvestatud

filmide

videolintidele

laenutus;

salvestamine; videomagnetofonide laenutus; videomagnetofonide rent, laenutus;

videomagnetofonide rentimine; videoplaatide rent; videoplaatide tootmine, produtseerimine teenusena; videosalvestiste montaaž; videosalvestiste tootmine;
videosalvestite

videosalvestusstuudio

rent;

videosalvestusstuudiote

teenused;

pakkumine;

ja DVD-filmide tootmine;

salvestusseadmete rent, laenutus; videote

videosignaalide

videosalvestusteenused;

tootmine, produtseerimine meelelahutuseks; videotootmisteenused; televisioonistuudio teenused; televisioonikaamerate

laenutus;
ide

raadiosaadete

tootmise

teenused; raadioprogrammide tootmine; fono- ja

laenutus; ajaviite- ja koolitusteenused;

videoseadmete

rentimine;

videote montaaž, videote toimetamine; videote tootmine; videote

helisalvestiste

džuudoõpe; aeroobikatreeninguteenused;

rentimine;

helifilmide

laenutus; raadiote ja telerite rent,

dubleerimine, dublaaž;

CD-ROM-

aeroobikavõistlused; allveeujumiseks hingamistorude (snorklite)

rentimine; autode ringrajasõitude korraldamine; autorallide korraldamine; auto võidusõitude korraldamine; autovõidusõitude organiseerimine; auto võistluste

organiseerimine;

avalike

ujumisbasseinide pakkumine; bobikelgusõiduõpetuse teenused; bobikelgusõiduvarustuse laenutus; bobikelgutamisega

seotud

rekreatsiooniteenused; fitnessikeskused; fitnessiklubi teenused; fitnessitreeningute läbiviimine; forellipüügiga peoõhtute korraldamine; füüsilise treenimise
järelevalve;
juhendus;

füüsilise

treeningu

alased

füüsilise vormisoleku

teenused;

kursused;

pakkumine veebilehekülje kaudu;

füüsilise vormi

juhendus;

füüsilise vormisoleku

füüsiliste

füüsilise vormi

füüsiliste

treeningute konsultatsioonid;

nõustamine;

füüsilise vormisoleku

nõustamine;

füüsilise vormi

treening;
füüsiliste

koolitusteenused;

treeningute korraldamine;

füüsilise vormi säilitamise

harjutustega

seotud teabe

golfi-harjutusväljakute teenused;

golfi

mängimise võimaluste pakkumine; golfikeppide kohandamine üksikkasutajale; golfimänguväljakute pakkumine; golfioskuste juhendus; golfipoisi
teenused; golfipoisiteenused; golfitreeningu juhendamine; golfiturniiride organiseerimine; golfiväljakud; händikäpiga spordiüritused; hirvejälitamisega
peoõhtute

korraldamine;

hobusenäitus;

hobusenäitused;

hobusenäituste

korraldamine;

hobuste

laenutus

meelelahutuse,

puhkuse

otstarbel;

hobuste

takistussõidu korraldamine; hobuste võidusõitude jaoks rajatiste pakkumine; ilu-ja kiiruisutamise meistrivõistluste jaoks spordirajatiste pakkumine; ilu-ja
kiiruisutamise

meistrivõistluste jaoks spordirajatiste korraldamine;

jääspordirajatiste, -vahendite
korraldamine;

korraldamine;

pakkumine;

ilu- ja kiiruisutamisvõistluste korraldamine;

jahiinstruktori teenused; jahindusõpe; jahisõiduvõistluste korraldamine; jalgpalliakadeemia
jalgpalliõpetus;

jalgpalliürituste

korraldamine;

iluuisutamisvõistluste

jääuisutamisrajatiste, -vahendite pakkumine;

jääuisutamisetenduste korraldamine;
jalgpallivõistluste

korraldamine;

teenused; jalgpallilaagrid;

jalgrattaürituste

korraldamine;

jääuisutamisürituste

korraldamine;

jalgpallimängude
jalgrattavõistluste

korraldamine; jõusaali-, spordiklubiteenused; jõusaalide, võimlate pakkumine; jõusaaliteenused; jõusaalitrennid; jõutreening ja kehalise ettevalmistuse
treening; juhendamine füüsilise vormisoleku alal; juhendamine, treenimine; juhendamise ja

varustuse

pakkumine füüsilise treeningu alal;

kalandus- ja

jahindusgiidi teenused; kalastusõpe; kalastusrajatiste pakkumine; kalastusspordivõistluste korraldamine; karateõpetus; keeglimängurajatiste, -vahendite
pakkumine; keegliradade pakkumine; keeglirajad; keeglirajade pakkumine; keeglirajatiste, -vahendite pakkumine; keeglisaalid; keeglisaalide pakkumine;
kehakultuurikeskuse
liikumise

teenused;

juhendamine;

kehaline

kehalise

kasvatus;

kehalise

kasvatuse

õpetamine;

kehalise

kasvatuse

liikumise, treeningu (kehalise vormisoleku) koolitusteenused;

treenimiseks ruumide ja vahendite pakkumine; kendo (Jaapani

pakkumine;

kehalise

kehalise

treeningu teenused;

kasvatuse

teenused;

kehalise vormi

kehalise

hoidmiseks,

vehklemiskunsti) õpetamine; kergejõustikuradade ja -väljakute, staadionite pakkumine;

kergejõustikuüritustele varustuse üürimine; kiiruisutamisvõistluste korraldamine; kimono formaalse, ametliku rõivastusena kandmise õpetus;
kimonovalmistusõpetus; kõrgkooli kergejõustikuvõistluste korraldamine ja läbiviimine; kõrgkooli spordivõistluste korraldamine ja läbiviimine;
korvpalli laagrid;

korvpallimängude

spordilaagriteenused;

ja

-demonstratsioonide

lasketiirurajatiste pakkumine;

peoõhtute korraldamine;

lumelauavarustuse rentimine;

globaalse arvutivõrgu kaudu;

maadlusuudiste

korraldamine;

lendmärkide

laskmist

maadlusuudised

ja -info pakkumine

ja

korvpalliturniiride

hõlmavate
-teave

ülemaailmse

organiseerimine;

pidude korraldamine;

ülemaailmse

kulturismialased

jõusaaliteenused;

liuväljarajatiste pakkumine; lõhepüügiga

arvutivõrgu teel; maadlusuudiste ja -info pakkumine

arvutivõrgu kaudu;

maadlusuudiste

ja -teabe pakkumine

ülemaailmse

90

EESTI

arvutivõrgu

kaudu;

õngepüügiks;

pakkumine

võidusõitude

spordimeelelahutuse

teenused

personaaltreeneri

meelelahutusteenused

rekreatsiooniteenused;

mootorsõidukite

organiseerimine;

on-line-lehtede

pakkumine;

seotud

matkamisega

mootorrattavõidusõitude

korraldamine;

(fitnessitreening);

autovõidusõitudena;

motosporditeabe

paadi võistluste

valdkonnas;

korraldamine;

teenused;

personaaltreenerite

KAUBAMÄRGILEHT

mootorrattarallide

pakkumine;

korraldamine;

motospordivõistluste

teabe

korraldamine

kärbsesöödaga

pesapallimängude

korraldamine;

peoõhtute

pesapallilaagrid;
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pesapallirajatiste pakkumine; pesapalliväljakute pakkumine; pilateseõpe; piljardilaudade rentimine; piljardilaudade üürimine; piljardirajatiste pakkumine;
piljardisaalide pakkumine;

tulemuste

poksimatšide

purjetusvõistluste korraldamine;

teabe

pakkumine;

poksivõistluste korraldamine;

professionaalsete

golfiturniiride korraldamine;

rajatiste ja vahendite pakkumine sporditurniiride jaoks; rajatiste ja vahendite pakkumine ratsutamiseks; ranna-ja

piljardiklubid; ratsutamise juhendamine; ratsutamisega seotud rekreatsiooniteenused; ratsutamislaagrid; ratsutamisvõistluste korraldamine; ringtreeningu

õpetus; rühmatreeningute juhendamine; rühmatreeninguteks ruumide, rajatiste, vahendite pakkumine; rulluiskude rentimine; rulluisurajatiste, -vahendite
pakkumine; rulluisutamise õpetus; ruumide ja vahendite pakkumine kehaliseks vormisolekuks ja treenimiseks; seltskonnaklubi teenuste pakkumine;
snuukerivahendite

snuukerisaaliteenused;
juhendamisteenused;

pakkumine;

sõidukite

võidusõitude

korraldamine;

spordi- ja ajaviiteüritused;

sporditeave;

spordialased

spordiinfo pakkumine; spordiharidus; spordiharidusteenused; spordiklubide pakkumine; spordiklubide teenused; spordikohtunike

tegevus; spordikohtuniku

töö; spordikompleksid; spordikomplekside teenused; spordilaagrid; spordilaagrite tegevuse pakkumine; spordilaagriteenused;

spordiõpetus, spordialane treenimine ja juhendamine; spordirajatiste käitamine; spordirajatiste pakkumine kiiruisutamise meistrivõistlusteks; spordirajatiste
pakkumine iluuisutamise meistrivõistlusteks; spordirajatiste rentimine; spordirajatiste reserveerimine; spordiruumide üürimine; sporditarvete üürimine,
rentimine,

laenutus;

korraldamine;

sporditeabe

eelsalvestatud

pakkumine

sporditegevuse juhendamine;

telefonisõnumite

kaudu;

sporditeenused;

sporditegevusega seotud õppekursused; sporditreenerite

sporditegevus;

teenused;

sporditegevuse

-võistluste

ja

sporditreeninguks rajatiste, vahendite

pakkumine; sporditreeninguteenused; sporditulemuste alased teenused; spordiürituste ja -võistluste korraldamine; spordiürituste korraldamise nõustamine;

spordiürituste juhtimine; spordiürituste läbiviimine;

spordiürituste piletiinfo teenused;

spordivahendite ja -rajatistega varustamine; spordiüritustega
üürimine; spordiüritustel aja

mõõtmise

teenused; spordiüritustel

spordivõistluste korraldamine

sõidukite;

seotud

ja

läbiviimine;

teabe

spordiürituste, -võistluste ja auhinnaprogrammide jaoks

pakkumine; spordiüritusteks

tasemete ühtlustamise

-turniiride

spordivõistluste,

ruumide

pakkumine; spordiüritusteks

varustuse

kasutamine; spordiväljakute rent; spordivarustuse laenutamine,
korraldamine;

spordivõistlustele piletite

hankimise

v.a

teenused;

sportimisvõimalust pakkuvad maaklubid; sportimisvõimaluste pakkumine; sportlikuks ajaviiteks rajatiste pakkumine; sportmängude mängijate treenimine;

sportsukeldumisvarustuse laenutamine;

-seadiste,

sukeldusvahendite

suusarajatiste pakkumine;
taekwondo-kursused;

sukeldusrajatiste ja -vahendite pakkumine; sukelseadmete,
suusanõlvakute pakkumine;
suusakoolitus;

staadionide üürimine; staadionite üürimine, rentimine;

üürimine,

sumomaadlusvõistluste

laenutus;
seotud

suusatamisega

rekreatsiooniteenused;

talispordirajatiste pakkumine; talvespordiõpe;

korraldamine;

suusatamisõpetus;

teabe

pakkumine

suusakoolid;

suusatamisrajatiste pakkumine;

kutseliste

suusavarustuse

võiduratsutajate (džokide) kohta;

võidusõiduhobuste kohta; tennisereketite laenutamine; tenniseväljakute pakkumine; tenniseväljakute üürimine, rentimine;

rentimine;

teabe

pakkumine

tennisevarustuse laenutamine;

tervise- ja koormustreening; terviseklubi- ja jõusaaliteenuste pakkumine; terviseklubiruumide, -rajatiste pakkumine (füüsiliseks treeninguks);
terviseklubiteenused
(tervise- ja fitnessitreeningud); tõstetreeningu juhendamine; tõstmistreeningu jõusaaliteenused; treenimine; treeningrajatiste
broneerimine; treeningtunnid, harjutustunnid; treeningu juhendamine;
rent; tribüünide rentimine;

turniiride korraldamine;

uisutamise jääetenduste korraldamine;

ujulad; ujumisbasseinide
veemajanduse
õpetamine;

kursuste

korraldamine;

üherealiste rulluiskude

tribüünide

laenutus; uisulaenutus;

võidusõiduinfo

alased teenused; võidusõiduteabe

pakkumine;

võimlemisõpetus, -juhendamine; võimlemisõpetus, -tunnid; võimlemistreeningu,

-tundide

võimlemise

pakkumine;

võimlemisüritustel kasutatava varustuse rent; võitluskunstide koolid; võitluskunstimatšide tulemuste teabe pakkumine;

haridusteenuste

pakkumine;

õppeseminaride läbiviimine; ajahalduse
hariduslikel

pakkumine; treeningvahendite pakkumine;

ujumisrajatised, ujulad; ulukijahiga peoõhtute korraldamine; ümbermaailmaregattide korraldamine;

pakkumine; vibulaskmisega peoõhtute korraldamine;

võimlemisürituste korraldamine;

haridusteenuste

uisutamisega seotud rekreatsiooniteenused; uisutamiseks liuväljade, radade pakkumine; uisuväljakute pakkumine;

kasutamise võimaldamine;

võimlemisesinemiste

vormisolekualaste

treenimises

turniiride lavastamine; turniiride organiseerimine;

alaste

vormisolemisõpetuse

teenused;

õppeseminaride läbiviimine;

avalike

aeroobika-ja
suhete

alane

tantsuruumid;
koolitus;

aikido-õpetamine;

ajakorralduse

disainikoolitus; festivalide korraldamine

eesmärkidel; festivalide korraldamine koolituse otstarbel; hariduslike vestlusgruppide korraldamine ja läbiviimine, välja arvatud veebis;

helitehnikute koolitamise

pakkumine noortele;

teenused; harjutuste

kursuste

koostamine

läbiviimine; kursuste,

ja

läbiviimine

seminaride

ja

muusikaklasside

töötubade

ja -programmide jaoks; juhtimisalane õpetus;

juhendamine;

purjetamisõpe;

reklaamialane

koolitusruumide

koolitus; treeningruumide

pakkumine; treeningruumide, -rajatiste pakkumine; treeningtundide läbiviimine; treeningu juhenduse, õpetuse pakkumine; turundusoskuste alased loengud;

ujumisõpetajate koolitus; ujumisõpetus.

(111) Reg

56424

nr

11.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(210)

M201800214

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup
(540)

06.03.2018
11.12.2028
03.09.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(591)

Värvide loetelu: must,

(730)

Omanik: MANEER

Kaupmehe

(511)11-2018Klass

tn

7-65,

1/2019

91

kuldne, kuldkollane, valge.
OÜ

10114 Kesklinna

linnaosa, Tallinn,

EE

43: baari- ja restoraniteenused.

56425

(111) Regnr
(151) Regkuup

11.12.2018

(210)

M201800215

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

06.03.2018

kuup

11.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

kuup

(540)

(730)

Omanik: Endover KVB OÜ
Kesklinna

(740)

linnaosa,

Tartu mnt

(511)11-2018Klass 35: reklaam;
näitude

ja soojusarvesti

vahendamine, saatmine;

10145

2,

Tallinn, Harju maakond,

EE

Sehver

Esindaja: Almar
ning

ärijuhtimine; kontoriteenused; raamatupidamine; arvepidamine;
muude

mitmesuguste

arvete

seisu,

bilansi

arvestite

koostamine;

ja

mõõtevahendite

maksudokumentatsiooni

koostamine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja

näitude

arvete

esitamine; arvete, sh gaasi-,
seotud

ja mõõteandmetega

arvete

vee-, elektrinäitude

koostamine,

esitamine,

koostamine; revideerimine, revisjonid; hinnavõrdlusteenused;

statistika

ostmine); kinnisvaraga seotud jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);

teenuste

kaupade eksponeerimine; kaupade ja teenuste esitlused; kaupade ja teenuste esitlusruumide teenused; müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused
(kolmandatele isikutele); äriinfo ja ärikonsultatsioonid; tarbijakampaaniad; klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine
ning

müüki

haldamine;

ja

reklaami

ergutavate

konsultatsioonid; andmetöötlus arvuti abil;
infovahendus;

andmeotsing

info

arvutifailides

skeemide

organiseerimine,

ja andmete kogumine

kolmandatele

isikutele;

käigushoidmine

ja juhtimine;

(sh arvuti andmebaasidesse),

äriinfo;

messide

korraldamine

äritegevuse

äri

või

korraldamise

juhtimise ja

töötlemine, süstematiseerimine,
reklaami

eesmärgil;

salvestamine;
reklaamialased

reklaami-ja müügikampaaniate korraldamine ja läbiviimine; trüki-ja telereklaam; reklaamiteenistus,
konsultatsioonid; kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad, -reklaam; reklaamipindade üürimine;

konsultatsioonid, reklaami või müügi modelleerimine,
suhtekorraldus;
välireklaam;

turundusalased

turundus,

reklaam erinevates

36:

Klass

meediakanalites,

kindlustus;

sh

sotsiaalmeedias; kõigi

finants- ja

rahalised,

eelnimetatud teenuste alased

kinnisvaratehingud;

informatsiooni-ja

kinnisvaraagentuurid;

nõuandeteenused.

kinnisvaramaaklerite

teenused,

kinnisvara-

vahendusteenused; kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kinnisvara hindamine; kinnisvara müümine, üürimine, rentimine, haldamine ja juhtimine, sh
elu-,

äri-,

kaubandus- või

ametiruumide

projektijuhtimisteenuste osutamine;

müümine,

rentimine,

üüri- ja rendikogumine;

üürimine,

haldamine

ja juhtimine;

kinnisvaraalased konsultatsioonid;

kinnisvaraarendus;

kõigi eelnimetatud

teenuste

kinnisvaraga

alased

seotud

informatsiooni- ja

nõuandeteenused.

Klass 41:
pakkumine

haridus; väljaõpe;

arvutivõrgus

(v.a

meelelahutus;

allalaaditavad);

spordi- ja kultuuritegevus;

elektrooniliste

publikatsioonide

raamatute

pakkumine

kirjastamine,

arvutivõrgus

avaldamine;

(v.a

elektrooniliste

allalaaditavad);

väljaannete

on-line-videote

(v.a

allalaaditavate) pakkumine; on-line-muusika (v.a allalaaditava) pakkumine; koolitusteabe pakkumine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; kongresside
korraldamine ja läbiviimine; õpitubade korraldamine ja läbiviimine; vaatemängude, revüüde,

tootmine,

produtseerimine;

videofilmide

tootmine,

produtseerimine;

fotoreporteriteenused, fotostuudiod; uudistereporteriteenused, haridus- ja
esinemiste

korraldamine;

klubiteenused

(meelelahutus

või

haridus);

helisalvestiste

etenduste ja sõude lavastamine, produtseerimine; filmide

tootmine,

meelelahutusvõistluste

kontsertesinemised

produtseerimine;

korraldamine;

elavettekandena; pidude

helistuudiod;

fotograafia,

diskoteenused; meelelahutusürituste
korraldamine

ja

(meelelahutus); ööklubid;

eeltoodud teenustega seotud info-ja konsultatsiooniteenused.

Klass 43: toitlustusteenused, sh kohvikud, restoranid, baarid, pubid; tähtajaline majutus; ruumide üürimine seltskonnaüritusteks ning pidudeks;
peoteenindus,

vastuvõttude korraldamine

(toitlustusteenindus).

56426

(111) Regnr

11.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

M201800261

lõppemise kuup

kuup

14.03.2018
11.12.2028
01.10.2018

92

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Kendra AB

Vainu,

helesinine, valge,
OÜ

71402 Vihi

(511)11-2018Klass

heleroheline.

küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond,

37: hoonesisesed ja

EE

-välised puhastusteenused; puhastusteenused.

56427

(111) Regnr
(151) Reg kuup

11.12.2018

(210)

M201800267

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

15.03.2018

kuup
lõppemise kuup

11.12.2028

01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

lilla, helesinine, valge.
Sõeluuringud OÜ

Kesklinna

(740)

linnaosa,

Esindaja: Sirje

(511)11-2018Klass

Tartu mnt

10144

Tallinn, Harju maakond,

EE

5:toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid;

56428

(111) Regnr

11.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(210)

74,

Kahu

M201800273

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

15.03.2018
11.12.2028
01.10.2018

mikroelementidest koosnevad toidulisandid;

ravimkapslid.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

93

(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž, kollane, pruun, punane, must, hall,

(730)

Omanik:

Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 74, 10144 Tallinn,

(740)

valge.

Sõeluuringud OÜ

Esindaja: Sirje

(511)11-2018Klass

Harju maakond,

EE

Kahu

5: toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad toidulisandid; farmatseutilised

taimeekstraktid; meditsiinilised taimeekstraktid; ravimkapslid.

(111) Reg

56429

nr

11.12.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

M201800153

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

lõppemise kuup

kuup

19.02.2018
11.12.2028
01.10.2018

(540)

(730)

Omanik: OÜ MIKAADO
Nõmme linnaosa, Tähetorni tn 21d, 11625 Tallinn,

(511)11-2018Klass

(111) Reg

56430

nr

11.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

Harju maakond,

30: magustoitude kuivsegud, pudingipulbrid, magusate

M201800289

lõppemise kuup

16.03.2018
11.12.2028
01.10.2018

kastmete

EE

pulbrid.

94

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

(540)

MINUKLEEPS
(730)

Omanik: Sauler

Marketing OÜ

Harku tn 3, 13516 Nõmme

(511)11-2018Klass

(111) Reg

linnaosa, Tallinn, Harju maakond,

EE

16: kleebised; kleebised (siirdepildid).

56431

nr

(151) Reg kuup

11.12.2018

(210)

M201800047

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

19.01.2018

kuup
lõppemise kuup

11.12.2028

01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

Grilli&Chilli
(730)

Omanik: Kikas
Loo

(740)

alevik,

OÜ

Saha tee

8a,

74201 Jõelähtme

vald, Harju maakond,

EE

Mari Must

Esindaja:

(511)11-2018Klass

29:

liha;

kala; koorikloomad,

v.a

elusad;

linnuliha

ja ulukiliha; rups; liha-, linnuliha-,

ulukiliha-ja kalatooted;

rupsitooted;

lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud, hapendatud, marineeritud, keedetud marjad, puuvili ja köögivili; tarretised; keedised;
puuviljakompotid; köögivilja- ja puuviljasalatid; kartuli- ja puuviljalaastud; seenekonservid;
toiduõlid ja toidurasvad; burgerid; piim.

KlaSS 43: joogiveeautomaatide rent.

(111) Reg

56432

nr

11.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(210)

M201301215
13.12.2013

lõppemise kuup

11.12.2028
03.09.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(730)

Omanik: AS Liviko
Kesklinna

(740)

linnaosa,

Esindaja: Villu

(511)10-2013Klass

(111) Reg

Masina tn

10144

Tallinn, Harju maakond,

33:alkoholjoogid (v.a õlu).

56433

nr

11.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(210)

11,

Pavelts

M201800277

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

15.03.2018
11.12.2028

01.10.2018

EE

töödeldud

seemned;

töödeldud

püreed;

pähklid; munad; supid;

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

95

(540)

(591)

Värvide loetelu: oranž, kollane, pruun, punane, must, hall,

(730)

Omanik:

Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 74, 10144 Tallinn,

(740)

valge.

Sõeluuringud OÜ

Esindaja: Sirje

(511)11-2018Klass

Harju maakond,

5: toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad toidulisandid; farmatseutilised

taimeekstraktid; meditsiinilised taimeekstraktid; ravimkapslid.

(111) Reg

56434

nr

11.12.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

M201800291

lõppemise kuup

kuup

16.03.2018
11.12.2028
01.10.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: kollane, hall, must.

(730)

Omanik: OÜ M.Villadisain
Vanaturu kael 10, 10140 Kesklinna linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2018Klass

(111) Reg

35: juveeltoodete jae-ja hulgikaubandus kolmandatele isikutele.

56435

nr

12.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

EE

Kahu

M201700986

lõppemise kuup

kuup

05.10.2017
12.12.2028
01.10.2018

(540)

Legal Express

96

EESTI

1/2019

LawCompass OÜ

Omanik:

(730)

KAUBAMÄRGILEHT

F. R. Kreutzwaldi tn 3, 10120 Kesklinna linnaosa, Tallinn, EE

(511)11-2017Klass

16: trükised, sealhulgas perioodika, perioodiliselt

ilmuvad

trükised, pisitrükised, brošüürid; trükitooted; trükiväljaanded; kirjatarbed;

kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); käsiraamatud; ajakirjad (perioodika), ajalehed.
Klass 36: kindlustus; rahalised,
hindamine,

üürimine;

tšekkide

käendusteenused;

arvelduskojad

faktooring,

tõestamine,

(finantstehingud);

usaldusisikuteenused,

finants- ja kinnisvaratehingud; finantsanalüüsid, -hinnangud ja -korraldus; kinnisvara haldamine, juhtimine,
ost-müük, (kauba)arvete ülesostmine; finantskonsultatsioonid; tagatisteenused, kautsjoni- ja
verifitseerimine; kõigi loetletud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused;

(kauba)arvete

fondiinvesteeringud,

laenud

investeeringud;

maaklerlus,

(finantstehingud);

vahendus;

56436

(111) Regnr

12.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

kapitalimahutused,

usaldusteenused.

M201800303
20.03.2018
12.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Laminto

sinine, roheline, must,
OÜ

Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli
(740)

3:

35b,

10412

Tallinn, Harju maakond,

EE

Treufeldt

Esindaja: Olga

(511)11-2018Klass

tn

hall.

kosmeetikavahendid;

kosmeetilised

niisutavad

kreemid;

kätepesuvahendid;

näopuhastusvahendid

[kosmeetikatooted];

kosmeetilised

nahapuhastusvahendid; dušigeelid; šampoonid; juuksepalsamid; seep; parfümeeriatooted; juukseveed; eeterlikud õlid; eeterlikud õlid
aroomiteraapia
jaoks;
tualett-tarbed;
tualettpreparaadid;
hambapasta;
juuksepuhastuspreparaadid;
peanahahooldusvahendid
(v.a
meditsiinilised); juuste ja peanaha
iluravimaskid;

kosmeetilised

juuksehoolduspreparaadid;

kosmeetilised kehakoorijad;

hooldusained; meigieemaldid, jumestuse

nahahoolduskosmeetika;

eemaldamise

lõhnaveed; pihustatavad lõhnaveed (kehale); vannisoolad, kümblussoolad,

massaažiõlid

preparaadid;

kosmeetilised

nahahooldusvahendid;

v.a

(ravitoimeta);

kehahooldusvahendid;

näo

kehašampoonid;

meditsiinilised; vannigeelid; vanniõlid (v.a

vanni- ja

meditsiinilised); kosmeetilised päevitusvahendid; kosmeetilised päevitusjärgsed preparaadid; kosmeetilised vannipreparaadid;

kosmeetilised

dušipreparaadid; ravitoimeta vanni- ja dušiõlid; vanni- ja dušigeelid [välja arvatud meditsiinilised]; duši- ja vannivaht;

(kosmeetilised); näo- ja

toonikud

kehakreemid; juuksekreemid; kehageelid; keha- ja näogeelid (kosmeetikavahendid); kaitsvad juuksegeelid; jumestuspuuder,
kosmeetilised

puudrid;

kosmeetilised

näopuudrid; kehapuudrid;
kosmeetilised

emulsioonid;

kosmeetilised

koorijad;

koorivad

juuksepuuder; kehaemulsioonid,

maskid;

näomaskid;

nahahoolduspreparaadid;

kosmeetilised

naha

huulepalsamid;

-ained; aroomiteraapiapreparaadid;

kosmeetilised

kunstlikult

ravitoimeta

meigipuuder;

kosmeetilised

(kosmeetiliseks kasutamiseks);

nahapuhastusvahendid,

iluhoolduskosmeetika

tooted;

v.a

meditsiinilised;

iluhoolduspreparaadid

(v.a

pruunistavad preparaadid; juuksehooldus- ja -töötlusvahendid;

jalahoolduspreparaadid (ravitoimeta);

huulekaitsevahendid; looduskosmeetika;

näoemulsioonid

nahahoolduspreparaadid;

niisutusvahendid;

meditsiinilised); pruunistuskreemid; pruunistavad preparaadid (kosmeetilised);
küünehoolduspreparaadid,

ihupiimad kehale;

vananemisvastane

kreem;

kortsudevastane

kreem;

hambapuhastusained.

Klass 29: munad; toiduõlid ja toidurasvad; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja kuumtöödeldud puuviljad ja köögiviljad; piimja piimatooted;
mittemeditsiinilised

Klass
taimsed

hammaste

joogivalmistusained;

meditsiinilised;

suupisted;

aroomiteed

töödeldud

Klass

köögiviljad;

v.a

tervisele kasulikud

taimsed maitseained

nätsud, närimiskummid

[v.a ravitoimelised]; kakaojoogid, kummelijoogid, teejoogid, kohvijoogid;

jookide valmistamiseks; taimeteed;

ürdimaitseaineid sisaldavad ravitoimeta maiustused, leotised,

(v.a meditsiinilised); kohv; tee; kakao; suhkur; riis; jahu ja

nisu; nisusuupisted; nisubatoonid; maiustused; mesi;

32: aloe

vera

teraviljasaadused; teraviljabatoonid;

vera

riisist

v.a

töötlemata

teraviljad ja seemned;

punase ženšenni

värsked

puu-ja

ja joogid.

piimaasendajad; sarsaparillijook (alkoholivaba jook); sojapõhised

mahl; guaraanajoogid; hiniinivesi; ingverimahlajoogid; kaerapõhised joogid (v.a piima aseained);

joogid; kookosvesi joogina; mungubadest joogid; pähkli-ja sojajoogid;

v.a

valmistatud

vürtsid.

joogid ja mahlad; koolajoogid; riisipõhised joogid,

piimaasendajad; aloe

Klass

muud

31:põllumajandussaadused (töötlemata); aiandussaadused; puud ja metsandussaadused;

värsked ürdid; looduslikud seemned; looduslikud taimed; lilled; loomatoidud

Klass
joogid,

taimejoogid (piimaasendajad).

30:

kookosepõhised

mahlaga joogid.

35: järgmiste toodete jaemüügiteenused, sh jaepostimüügi-ja sidusjaemüügiteenused: toidud,

meditsiinilised

dieedipreparaadid, imikutoit,

piimatooted, konservitud, kuivatatud ja keedetud puuviljad ja aedviljad, maiustused, kondiitritooted, teraviljasuupisted ja -tooted, joogid, toidulisandid,

farmaatsiapreparaadid,
võimaldab

klientidel

kosmeetika

ja nahahooldusvahendid; järgnevate kaupade komplekteerimine

mugavalt kaupu

vaadelda

püsikliendiprogrammide organiseerimine,

ja

haldamine

osta:

toidud, joogid,

toidulisandid,

ühisesitluseks

farmaatsiapreparaadid,

ja järelevalve; püsikliendiprogrammide

korraldamine

teiste

huvides

kosmeetika

(v.a transport),

mis

ja nahahooldusvahendid;

kaubanduslikul, müügiedenduse

või reklaami

KAUBAMÄRGILEHT

EESTI

eesmärgil; kaupade jaemüügi

reklaam

reklaam; ärijuhtimine; eelmainitud

(111) Reg

1/2019

meediakanalites;

teenuste

näidiste

(proovide) levitamine;

hanketeenused

teistele ettevõtetele

[kaupade ja

teenuste

ostmine];

info-ja nõustamisteenused.

56437

nr

12.12.2018

(151) Reg kuup
(210)

97

Taotl

nr

M201800317

(220)

Taotl

kuup

21.03.2018

(181)

Kehtivuse

12.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

NESCOTECH
(730)

Omanik:
Kesklinna

(740)

OÜ

Nescotech

Esindaja: Ljubov

(511)11-2018Klass

1:

kasutamiseks

tööstuses

polümeervaigud;

Tuukri tn 17, 10152

linnaosa,

tööstuslikud

mõeldud

töötlemata

Tallinn, Harju maakond,

EE

Kesselman
kemikaalid;

liimained;

epoksüvaigud;

tööstuslikud

rasvaeemaldid, rasvaärastid;

viimistlusliim; tööstuslikud

töötlemata

kleebid;

lahustid

ja eraldid;

tööstuslike

liimitus-, mettimispreparaadid;

elektrolüütide

töötlemata

süntees vaigud; polüuretaanid; polüuretaanliimid; epoksüvaigupõhised

puhastusained;

plastid;

liimühendid;

töötlemata
kemikaalid

korrosiooni tõkestamiseks; keemiliste ainete puhastuspreparaadid.

Klass
helikindlad

ümbrised;

17:

isoleerivad

materjalid;
katelde

tooted ja

koorikkatted

heli

isoleermaterjalid; toruisolatsioon;

isoleerimiseks;

kuumuskindlad

torude ühendustihendid;

isoleerfoolium;

isoleerpaelad;

isoleerplaaster;

isoleermaterjalid; soojusisoleermaterjalid; kuumaveepaakide soojusisolatsiooni-

soojusisoleermaterjalid; elektriliiniisolaatorid; elektriisoleerlint; isolatsioonimaterjalid

laevatööstuses

kasutamiseks;

töötlemata

või

pooltöödeldud kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja nendest valmistatud täite-, tihendus- ja isoleertooted, sh klapid [looduslikust kautšukist],

täite-, tihendusmaterjalid, asbestriie, asbestplaadid, ventiilide asbestist tihendusmaterjalid, leeki aeglustavad
pressplastid; pooltöödeldud plastid; sünteesvaigud [pooltooted]; plastist isoleermaterjalid; plastist jootelindid;

kummist tihendid, kummist torud, kummist

kangad [asbestist];
plastkile,

v.a

tootmises kasutatavad

pakkematerjal; plastkiud,

v.a

tekstiiltoodetele; tihendid; liitmikutihendid; paisumisvuukide täitematerjalid;

kummist või

plastist täitematerjalid

[tihendusmaterjalid]; ehitiste isoleermaterjalid; ehitiste niiskusisoleerained; veekindlad tihendusmaterjalid; keemilised lekkekõrvaldusained.
Klass 37: remont, paigaldustööd, nimelt laevade, laevaseadmete; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; kulunud või
osaliselt hävinud mootorite

pumpade parandamine;

parandus, ümberehitus;

laevade

ja

laevaseadmete

masinate

ja

seadmete

avariiremonditeenused;

paigaldus ja parandus; sõidukite ja masinate määrimine, õlitamine.

(111) Reg

56438

nr

12.12.2018

(151) Reg kuup
(210)

Taotl

nr

M201800319

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup
(540)

22.03.2018
12.12.2028
01.10.2018

paigaldus,
torustike

hooldus
ehitus

ja remont; liftide,

ja hooldus; torutööd;

tõstukite

paigaldus,

remonditööd

liimi

hooldus

abil;

ja parandus;

elektriseadmete

98

EESTI

(591)

Värvide loetelu: punane, tumepunane,

(730)

Omanik:

1/2019

heleroheline, tumeroheline, valge.

Sõeluuringud OÜ

Kesklinna

(740)

KAUBAMÄRGILEHT

linnaosa,

Tartu mnt

74,

10144

Tallinn, Harju maakond,

EE

Esindaja: Arno Anijalg

(511)11-2018Klass

5: toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad toidulisandid; farmatseutilised

taimeekstraktid; meditsiinilised taimeekstraktid; ravimkapslid.

(111) Reg

56439

nr

12.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

M201800324

(220)

Taotl

kuup

23.03.2018

(181)

Kehtivuse

(210)

lõppemise kuup

12.12.2028
01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(591)
(730)

Värvide loetelu: punane, kuldne.
Omanik: AS A. Le

Laulupeo pst 15,
(740)

Esindaja:

Coq

50050 Tartu linn, Tartu maakond, EE

Reet Maasikamäe

(511)11-2018Klass 32: õlu;
joogid; alkoholivabad

õllevirre; õllepõhised kokteilid; siider (alkoholivaba); õlle valmistamiseks mõeldud humalaekstraktid; mittealkohoolsed

kohvimaitselised

(alkoholivabad); köögiviljamahlad;

joogid; alkoholivabad

teemaitselised

joogid;

karastusjoogid;

limonaadid;

smuutid; alkoholivabad puuviljajoogid; meejoogid (alkoholivabad);

kali

puuviljamahlad;

puuviljanektarid

(alkoholivaba jook); preparaadid jookide

valmistamiseks; siirupid alkoholivabade jookide valmistamiseks; limonaadisiirupid; vadakujoogid; energiajoogid (v.a meditsiinilised); isotoonilised joogid

(v.a

meditsiiniliseks

otstarbeks); spordijoogid; valkudega

(joogid); lauavesi; gaseeritud vesi;

mineraalvesi

KlaSS 33: alkoholjoogid

(v.a

rikastatud

spordijoogid; sojapõhised joogid,

õlu); destilleeritud joogid; eelnevalt segatud alkoholjoogid,

vodka, viin; sake; baijiu (Hiina destilleeritud alkohoolne jook); arrak; džinn; bitterid;
alkohoolsed

joogid;

(111) Reg

alkohoolsed

ekstraktid; alkohoolsed puuviljaekstraktid;

56440

nr

12.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(210)

M201800326

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup
(540)

PRICAT

v.a

piimaasendajad; selters;

šerbetid

(joogid);

veed

(jook).

23.03.2018
12.12.2028
01.10.2018

rumm;

v.a

õllepõhised; kokteilid; kanged alkoholjoogid;

brändi; liköörid; vein; siider; mõdu; puuvilja sisaldavad

alkohoolsed essentsid.

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: Johnson
5th Floor, 25

(740)

Matthey

99

Public Limited

Company

Farringdon Street, EC4A4AB London, GB

Esindaja: Olga

(511)11-2018Klass

1/2019

Treufeldt

1:tööstuslikud kemikaalid; katalüsaatorid.

56441

(111) Regnr
(151) Regkuup

12.12.2018

(210)

M201800331

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

26.03.2018

kuup

12.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

kuup

(540)

TITAN EX
(730)
(740)

Omanik: Nexans France
4 Allee de

I'Arche,

Esindaja:

Urmas Kauler

(511)11-2018Klass

92400

Courbevoie,

FR

9:elektrikaablid ja -juhtmed.

(111) Regnr

56442
12.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

M201800234

(220)

Taotl

kuup

06.03.2018

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

12.12.2028

lõppemise kuup

03.09.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: ToomDev

sinine, valge.
OÜ

Viimsi alevik, Aiandi tee

(511)11-2018Klass

dokumendikapid (mööbel);
turvaväravad,

v.a

12-14, 74001

Viimsi vald,

Harju maakond,

EE

20: abilauad; arvutilauad; arvutitöökohad (mööbel); arvutimööbel; arvutikapid (mööbel); beebivoodivõredele kohandatud katted;

metallist

dokumendikapiriiulid; dokumendikapid;
(mööbel);

imikutoolid;

integreeritud

imikute mähkmevahetuslauad;

mööbel;

istemööbel;

istesohvad;

imikute piirded;

istmed;

imikute, laste ja lemmikloomade

metallistmed; istmepadjad;

istmepadjad

mööbliosadena; istmetega pingid; istumismööbel; jalanõude kapid; joonestuslauad; joonestuslauad (mööbel); joonestustoolid; käepidemed, lingid,
metallist

(mööblimanused); kapid

kapiuksed;

kastid

esemete

hoiustamiseks; kapid

(mööbel);

kapimanused,

v.a

metallist; kapimoodulid;

kapitarvikud,

v.a

v.a

metallist;

mänguasjadele, mänguasjakastid; kastriiulid; kiiktoolid; kirjatarvete kapid; kirjutuslauad; kirjutuslauad, kirjutuspuldid; kirjutuslauad,

koolipingid; kirjutuslauapealsed väikesed riiulid (mööbel); kirstud (isiklike asjad kastid); kirstud, kastid (mööbel); kirstud, kastid,
kummutid,

v.a

metallist; kirstud,

kombineeritav mööbel;

v.a

komplektina

v.a

metallist; kirstud,

metallist; kodumööbel; kokkukäivad toolid; kokkupandavad lauad; kokkupandavad riiulid; kokkupandavad toolid;

müüdavad riiulid;

kõrged taburetid (mööbel); kõrged toolid,

väikelaste söötmistoolid; korvmööbel; korvdiivanid;

kott-

100

EESTI

toolid; kummutid; kummutid, kirstud;
istmed; lastemööbel;
madratsid (mööbel);

imikutele;
nimelt

madalad

v.a

lahtivõetavad

lauad

lauad;

mööblijalad; magamistoakapid;

metallist; mööblikäepidemed,

kapid; mööbel,

sh

mööbliosad; mööbliosad,

voodid;

v.a

oakott-toolid;

nurgamööbel;

(credenza'd);

lastetoamööbel;

toolid;

laste võrevoodite

(mööbel);

lauajalad;

magamistoamööbel;

mööbel

v.a

seinariiulid

metallist;

väikelastele;

mööbli

(mööbel),

kaitsekatted

tarbed,

lauaplaadid;

mähkimislauad;

mänguaiad; mänguasjakastid ja -kirstud; mänguasjakastid (mööbel);

väikelaste

mööblijalad,

kummutid

lastesõimemööbel;

v.a

v.a

KAUBAMÄRGILEHT

voodipesu; lasteistmed;

1/2019

lastele kohandatud

lukustatavad karbid

laud-pingid;

(mööbel);

mähkimismatid; mähkmevahetuslauad; mänguaiad

metallist

riiulid; metallist kapid; metallist seinamööbel;

metallist; mööbel; modulaarsed kirjutuslauad (mööbel);

(mõõtude järgi valmistatud); mööbliga

sobitatud

kangast

mööbel,

mööblikatted;

metallist; mööbliriiulid; moodulriiulid (mööbel); mõõtude järgi tehtud mööblikatted; mõõtude järgi valmistatud mööblikatted;
öökapid; panipaigaga diivanid; patjade hoiukastid (mööbel); peatoed (mööbel); peegelkapid; peeglialused; peeglid; peeglid

(hõbetatud klaas); peeglikapid; pehme mööbel; pehmed tugitoolid; pikendatavad sohvad; pingid (mööbel); puidust mänguasjakapid; puidust
mänguasjakastid; puidust miniatuurmööbel; puidust riiulid (mööbel); puitmööbel; puitriiulid (mööbel); raamatualused (mööbel); raamatuhoidikud (alused);
raamatustendid

raamaturiiulid;
riidepuud,

riidevarnad

riiuliplaadid,

(mööbel); raamatutoed;

metallist; riiuliraamid,

v.a

riiulid

(mööbel) ja riidenagid;
v.a

raamatutoed

(mööbel); raamid; ratastega

lastetoamööblina; riiulid,

metallist (mööbel);

v.a

metallist

riiulite kinnitusvahendid,

v.a

taburetid

(mööbel); reguleeritava kõrgusega pöördtoolid;

(mööbel); riiulid,

v.a

metalsetest

materjalidest (mööbel);

metallist; rippuvad hoiuriiulid (mööbel); mööblirullikud,

-rattad; rullikutega

toolid; rullkattega kirjutuslauad; ruumi jaotavad kapid; sahtlid; sahtlid mööblile; sahtlid (mööbliosad); seinakapid; seinakummutid;
(mööbel); seinariiulid, v.a metallist (tarindid); siseruumide mööbel; söötmistoolid (mööbel); taburetid; taldrikuriiulid; teisaldatavad

seinariiulid

kirjutuslauad;

teisaldatavad

kirjutuspinnad (mööbel);

tumbad (mööbel); väikelaste mänguaedade

teisaldatavad

lauad;

toolid

(istmed); töölauad; toolijalad; toolipadjad; toolvoodid; tugitool-voodid;

matid; väikelauad; väikesed riiulid (mööbel); valmisriiulid (mööbel); virnastatav mööbel; voodid, vooditarbed,

madratsid ja padjad; vooditeks muudetavad mööbliesemed; võõrastetoa komplektid; dekoratiivsed puitkarbid; ehtehoidjad.

Klass 24: riide- või plastikaatkardinad; tekstiilist mähkimislinad imikutele; tekstiilist mööblikatted; lahtised mööblikatted; lauakatted; linad,
voodilinad

(tekstiil); madratsikatted; lapitekid (voodikatted); voodipesu;

padjapüürid;

vooditekid

(katted); võrevoodipehmendused (voodipesu); padjakatted, padjakotid;

plastikaadist mööblikatted; udusuletekid (voodikatted); vannilinad; voodikatted; eesriided, iluäärised; lahtised istmekatted mööbli jaoks;

kangast eesriided; kodutekstiilid; kodutekstiiltooted; kummeeritud riided; lahtised katted (mööblikatted); lahtised mööblikatted; linasest riidest tekstiilid;
madratsikotid; mähkimistekid; majapidamise tekstiiltooted; majapidamistekstiil; majapidamistekstiilesemed mittekootud materjalidest; mööbli lahtised
kaitsekatted; mööblikatted;

mööblikatted

(vabalt paigaldatavad); mööbliriie; pehmed sisustustarbed; pesemisrätid, pesemiskindad; pesulapid;

riidest

lipud

ja vimplid; riidest loosungid; sisustustekstiilid; tekstiilist seinakatted ja seinatekstiilid; tekstiilist vimplid; tekstiilist või plastikust lipud.

(111) Reg

56443

nr

(151) Reg kuup

12.12.2018

(210)

M201800265

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

14.03.2018

kuup

12.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

valge, must, hall,

roosa,

heleroosa,

punane, tumepunane,

taevasinine,

hele

taevasinine, sinine,

roheline, oranž, kollane, pruun, beež.

(730)

Omanik: "GRAND CANDY" LLC
31 Masis str., 0061 Yerevan, AM

(740)

Pavelts

Esindaja: Villu

(511)11-2018Klass

30:

toidumaitseained,

eeterlikud

aseaine);

va

vareenikud

toiduglükoos;

vanill

(täidetud

v.a

eeterlikud

õlid;

joogimaitseained,

v.a

eeterlikud

taignataskud);

vahvlid;

looduslikud

magusained;

jäätise sideained;

linnaseküpsised;

söödav

õlid;

kohvimaitseained;

paber;

vanilliin

peegelglasuur;

(vanilli

koogiglasuur;

suupisted; teraviljast valmistatud suupisted; kohvi aseained; taimsed kohvi aseained; marmelaadi- ja kummikompvekid;
jõulupuu kaunistamiseks mõeldud maiustused; koogid; saiakesed; maapähkli-, arahhisemaiustused; mandlimaiustused; ingver

riisist valmistatud

karamellist tordikaunistused;

(vürts);

(maitseaine); koogimaitseained,

õlid; teraviljabatoonid; kõrge valgusisaldusega teraviljabatoonid; pannkoogid; kuklid;

külmutatud

dulce de leche

jogurt [maiustus]; kakao;

[piimamagustoit];

kaneel

kulinaarne

viinakivi;

karamellid

[kommid]; kompvekid;

[vürts]; kohv; röstimata kohv; toidutärklis; kreekerid;

lagrits [kondiitritoode]; piparmündimaiustused;

magus

muna- ja koorekaste;

jäätised; makroonid,

mandliküpsised; maltoos; martsipan; mesi; jäätis; dessertvahud [maiustused]; šokolaadivahud; müsli; münt kondiitritoodetele; kakao-piimajoogid; kohvi-

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

piimajoogid; kohvijoogid; kakaojoogid;
kaetud pähklid;

1/2019

kummelijoogid;
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teejoogid;

šokolaadi-piimajoogid;

šokolaadijoogid;

leotised,

v.a

meditsiinilised; šokolaadiga

lagritsapulgad [maiustused]; pastillid [maiustused]; toidumelass; kuivküpsised; pirukad; pitsad; pumatikompvekid, kergestisulavad

kompvekid; popkorn; koore-või piimajäätise pulbrid; küpsetuspulber; pralineed; toiduaroomi-ja -lõhnaained; maitseained; teraviljatooted; piparkoogid;
vürtsid;

kondiitrikoogid; riisipudingid; pudingid; koogipulber; puuvilja-coulis [kaste]; närimiskumm; palmisuhkur; suhkur; agaavisiirup

väikesed

[looduslik

magusaine]; melass,

šokolaadivõided;

kuldsiirup; kondiitritooted;

sorbetid

vahukoorekõvendid; kuivikud; tordid; tainas;

[mahlajäätised];

kondiitritoodete

kastmed

[maitseained];

tainas; mandlipasta;

riisimass

šokolaadivõided;
kulinaarseks

pähkleid

sisaldavad

kasutuseks; koogitainas;

šokolaadist tordikaunistused; halvaa; leib, sai; teraviljakrõpsud; maisihelbed; kaerahelbed; sigur [kohvi aseaine]; tee; jäätee; šokolaad; toiduessentsid,

v.a

eeterlikud essentsid ja õlid; biskviidid; dražeed; šokolaadidražeed; šokolaadidtropsid; šokolaadikommid; maiustused ja kondiitritooted.

(111) Reg

56444

nr

12.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(210)

M201800292
16.03.2018
12.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

PREDATOR
(730)

Omanik: Monster
1 Monster

(740)

Way,

Esindaja: Villu

(511)11-2018Klass
valmistamiseks,

(111) Reg

Energy Company

92879 Corona, California, US
Pavelts

32: alkoholivabad

sh karboniseeritud

joogid, sh karboniseeritud joogid ja energiajoogid;

jookide ja energiajookide valmistamiseks;

siirupid, kontsentraadid, pulbrid ja preparaadid jookide

õlu.

56445

nr

(151) Reg kuup

12.12.2018

(210)

Taotl nr

M201800315

(220)

Taotl

21.03.2018

(181)

Kehtivuse

kuup

12.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

GRIBERO
(730)

Omanik: NOVARTIS AG
4002

(740)

Basel,

Esindaja:

(511)11-2018Klass

(111) Reg

CH

Kaie Puur
5:farmatseutilised preparaadid inimestele.

56446

nr

12.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

M201800345

(220)

Taotl

kuup

28.03.2018

(181)

Kehtivuse

(210)

12.12.2028

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

01.10.2018

(540)

DAGPORT
(730)

Omanik: NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(740)

Esindaja:

(511)11-2018Klass

Kaie Puur
5:farmatseutilised preparaadid inimestele, kusjuures kõik eelnimetatud

sisalda abobotulinumtoxin

a-d, botuliintoksiini,

botuliintoksiini

hemaglutiini kompleksi ega

on

suukaudselt manustamiseks ning ükski eelnimetatutest ei

botuliintoksiini

fragmente

või muid eelnimetatute

derivaate

ja

102

ükski

EESTI

neist

ei

ole

spastilisuse,

lihasspasmide,

strabismi

ajuhalvatuse,

või

düstoonia

raviks

või

KAUBAMÄRGILEHT

näokortsude,

kulmudevaheliste

1/2019

kortsude

või

kulmukortsutusjoonte ilmumise vähendamiseks.

56447

(111) Regnr

13.12.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

M201600667

(220)

Taotl

kuup

26.07.2016

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

13.12.2028

lõppemise kuup

03.09.2018

kuup

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: Pilvebüroo

linnaosa, Sipelga

Mustamäe

(740)

Esindaja: Villu

(511)10-2016Klass

35:

13423

8-61,

tn

Tallinn, Harju maakond,

EE

Pavelts

reklaam; äritegevuse juhtimine;

turu-uuringud; äriuuringud;
Klass

sinine.

helesinine,
OÜ

ettevõtete ärialane

ärikonkursside korraldamine; reklaamtekstide

41: haridus; väljaõpe; haridus- ja koolitusteave;

juhtimine;

ettevõtete

efektiivsuse

ning

saavutusvõime

alased

ekspertiisid;

publitseerimine, avaldamine.

kollokviumide korraldamine

ja läbiviimine; kongresside, konverentside,

seminaride

ja

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; kultuuri- ja haridusalaste näituste korraldamine; praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid); laenu- ja
tekstide

rändraamatukogud;
elektronraamatute

sh

(v.a reklaamtekstide),

meelelahutusvõistluste

haridusalase

korraldamine;

kutsenõustamine (haridus- või koolitusnõuanded);

koolitusteenused; kõigi loetletud

teenuste alased

avaldamine

informatsiooni

pakkumine,

sh interneti

õpitubade korraldamine ja läbiviimine

v.a

ja üllitamine; tõlkimine; eksamineerimine;

allalaaditavad; erialane ümberõpe; haridus- või

vahendusel; juhendamine; kaugõpe;

kompaktkirjastamine;

(koolitus); ettevõtlusinkubatsiooniga seonduvad haridus- ja

konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused,

sh internetis ja/või

muu

meedia kaudu.

56448

(111) Regnr

13.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

M201800339

(220)

Taotl

kuup

27.03.2018

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

kirjutamine, kirjastamine,

raamatute

ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektron väljaannete pakkumine arvutivõrgus,

13.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

(540)

(591)

Värvide loetelu: hall, punane.

(730)

Omanik:

Osaühing

Kastani pst

(511)11-2018Klass
sõidukite

osad];

12:

aknad

pakiruumikaaned;

7-6,

Kindle

44307 Rakvere

ajami

linn,

ülekandeseadmed

sõiduki tuuleklaaside

autotuuleklaaside

jaoks;

Lääne-Viru

astmed

EE

maakond,

maismaasõidukitele

[rihmad]; ajamirihmad

[maismaasõidukite lisad];

päikesevarjud; autoaknad;

autod

ja

nende

maismaasõidukite

astmelauad

käitamiseks; ajamirihmad [maismaa-

[maismaasõidukite osad];
autode

konstruktsiooniosad;

ajamiketid;

autode

autode

istmepolstrid;

amortisaatorid;

autode
autode

armatuurlauad; autode bensiinipaagikorgid; autode esiklaasid [tuuleklaasid]; autode esitulede puhastusharjad; autode hüdrotransformaatorid; autode istmed;
autode istmepadjad; autode käigukangid; autode kaitserauad, põrkerauad; autode katuseboksid; autode katuseraamid;
autode

autode

klaasipuhastajad, kojamehed;

ärandamisvastased

alarmiseadmed;

seadised; autode

autodes

klaasipuhastid;

autode ketid; autode klaasihoidjad;

autode konstruktsiooniosad; autode lasteistmed; alarmsüsteemid maismaasõidukitele; autode

häiresüsteemid; autode helisignaaliseadmed; autode poritiibade kummist ohutusäärised; autode vargusevastased

kasutatavad

laste

turvaistmed;

autodesse

paigaldatavad

laste

autovõidusõidu

turvaistmed;

turvarakmed; helihoiatussignaalid

sõidukitele; imikute turvaistmed sõidukites kasutamiseks; jalgratta pasunad; jalgrattakellad (metallist); kinnistoed turvavööde kasutamiseks sõidukites;
lapsekärudega

kasutatavad

armatuurlauad;

autode

autoistmete

rakmed;

astmelauad;

seljatugede

taskutega

amortide
autode

katted;

silindrid

kindalaekad;

[sõidukiosad];
autode

autopolsterdused;

amortisaatorid

päikesesirmid;

autode

blokeerumisvastased

sõiduki

vedrustuse

roolirattad;

pidurisüsteemid

autode

osana;

amortisaatorid

(sõidukiosad);

üksikistmed; autode võidusõiduistmed;

ja komponendid;

elektrilised

sigaretisüütajad

maismaasõidukitele.

Klass 39:

auto

rentimise

reserveerimisteenused;

autobusside rent; autode rent; autode rentimine

broneerimisagentuuri kaudu;

autode üürimise

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

korraldamine

1/2019

autode

paketireiside osana;

103

üürimise

teenuste

teave; autohaagiste

üürimine; autolaenutus;

autorendi

korraldamine;

autorenditeenused;

autorent; autorent, autode rent; autosõidukite üürimise teenused; autoveokite rentimine, üürimine; busside rent.

56449

(111) Regnr

13.12.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

M201800325

(220)

Taotl

kuup

23.03.2018

(181)

Kehtivuse

13.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

Citowise
(730)

Omanik: Aleksandr Kents
Pirita

(740)

linnaosa,

6/3-5,

Padriku tee

Citowise

Developments OÜ

Lootsi tn

3a-71,

interaktiivsed

9:

Tallinn, Harju maakond,

Kents

arvutiriistvara; arvutipõhiseks

tarkvaraarenduseks kasutatav

arvutisüsteemid; võrguoperatsioonisüsteemi programmid;

Klass

kodeeritud

arvutiriistvara; arvutiriistvara

mängimiseks;

arvutisüsteemid;

programmid.

42: arvutitehnoloogia.

56450

(111) Regnr

14.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

M201800376

(220)

Taotl

kuup

05.04.2018

(181)

Kehtivuse

(210)

EE

10151 Kesklinna linnaosa, Tallinn, EE

Esindaja: Aleksandr

(511)11-2018Klass

11912

lõppemise kuup

14.12.2028
01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(730)

Omanik: Nostris
Mustamäe

(511)11-2018Klass

OÜ

linnaosa,

Iva tn

12,

12618

Tallinn, Harju maakond,

56451

(111) Regnr
(151) Regkuup

14.12.2018

Taotl

nr

M201800346

(220)

Taotl

kuup

28.03.2018

(181)

Kehtivuse

(210)

EE

35: jae-ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele; kaubandusvahendusteenused; impordi-ja ekpordiagentuuride teenused.

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

14.12.2028
01.10.2018

(540)

DAILIPORT

104

(730)

EESTI

Omanik: NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(740)

Kaie Puur

Esindaja:

(511)11-2018Klass

(111) Reg

5:farmatseutilised preparaadid inimestele.

56452

nr

(151) Reg kuup

14.12.2018

(210)

M201800347

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

28.03.2018

kuup
lõppemise kuup

kuup

14.12.2028
01.10.2018

(540)

CONFEROPORT
(730)

Omanik: NOVARTIS AG
4002

(740)

BASEL,

Esindaja:

(511)11-2018Klass

CH

Kaie Puur
5:farmatseutilised preparaadid inimestele.

(111) Regnr

56453
14.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

M201800378

(220)

Taotl

kuup

05.04.2018

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

lõppemise kuup

kuup

14.12.2028
01.10.2018

(540)

ETRIBAVIR
(730)

Omanik: NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(740)

Kaie Puur

Esindaja:

(511)11-2018Klass

5:farmatseutilised preparaadid inimestele.

56454

(111) Regnr
(151) Regkuup

14.12.2018

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

M201800408

lõppemise kuup

kuup

16.04.2018
14.12.2028
01.10.2018

(540)

(730)

Omanik: Jacobo Gonzalez Lardizabal

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

Sierra del Nido

1/2019
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31205

Chihuahua, Chihuahua,

MX

Colonia Hacienda de Santa Fe, 31205

Chihuahua, Chihuahua,

MX

Sierra del Nido 3207, Colonia Hacienda de Santa Fe, 31205

Chihuahua, Chihuahua,

MX

3207,

Colonia Hacienda de Santa

Fe,

Jacobo Eduardo Gonzalez
Sierra del Nido

3207,

Mario Valverde Garza

Jose Martin Falomir Morales
Sierra del Nido 3207, Colonia Hacienda de Santa Fe, 31205 Chihuahua, Chihuahua, MX

(740)

Elle Mellik

Esindaja:

(511)11-2018Klass

41:

veebipõhise

hariduse

elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus,

(111) Reg

pakkumine

arvutiandmebaasi,

interneti

või

ekstraneti kaudu;

veebipõhise koolituse

pakkumine;

allalaaditavad.

56455

nr

14.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

v.a

M201800298
16.03.2018

lõppemise kuup

14.12.2028
01.10.2018

kuup

(540)

(730)

OÜ Design

Omanik:

4 You

Pärnu linn, Rähni tn 18, 80019 Pärnu linn, Pärnu maakond, EE

(511)11-2018Klass

25: aluspesu, alusrõivad, alusriided;

bodid

(aluspesu); aluspüksid; hommikumantlid, hommikukleidid;

kombineed

rannarõivad; sukad; sukahoidjad; sukkpüksid; toetavad vööd, korsetid; ujumispüksid, supelpüksid; ujumistrikood, supelkostüümid.
Klass 35: pesu

(111) Reg

müügi-ja kaubavahendusteenused,

56456

nr

17.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

(540)

sh elektrooniliselt.

M201800286

lõppemise kuup

15.03.2018
17.12.2028
01.10.2018

(naiste aluspesu);

106

EESTI

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik:

OÜ

linn,

Kuressaare

(511)11-2018Klass

helesinine, roheline,

Sõrve

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

pruun.

puhkemaja

Aia tn

72,

93815 Saaremaa

vald,

Saare

maakond,

EE

43: majutusteenused.

56457

(111) Regnr
(151) Regkuup

17.12.2018

(210)

M201800308

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

21.03.2018

kuup
lõppemise kuup

17.12.2028
01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(730)

Omanik: BOLTON OÜ
Kesklinna linnaosa, Rävala

(511)11-2018Klass

pst

19-82,

10143 Tallinn,

Harju maakond,

EE

16: paberist või plastist pakendid; paber, papp (kartong); paberist või papist karbid; paberist või papist sildid; paberist või papist

täitematerjalid; paberist või papist etiketid.
Klass 29: liha, linnuliha, ulukiliha, loomaliha, sealiha, lambaliha, lihaekstraktid, lihakonservid, puljongid, peekon, sink, loomaliha, maks,
maksapasteet,

maksapastad,

supikogud,

frikadellid,

kotletid;

rasvased

võileivakatted,

rupskid,

searasv,

lambarasv,

verivorst,

verikäkid, vorstid, vorstitooted; kala (v.a elus), kalafilee, kalakonservid, anšoovis, kalatoidud, soolakala; piim, piimajoogid, piimavadak, koor, vahukoor,
kefiir, jogurt, kohupiim, kohupiimakreem, juust, või, margariin, söögiõli; munad, munatooted, munakollane ja -valge, munapulber; konservitud, kuivatatud

ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid.
Klass

30:

lihakastmed, vürtsikastmed, chutney (terav vürtsikaste või marinaad), salatikastmed, pirukad, lehttaignapirukad, pannkoogid,

pannkoogid lihaga, pitsad, ravioolid, pelmeenid, vareenikud, vorsti sideained; lihapehmendid (olmelised).

56458

(111) Regnr

17.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

M201800309

(220)

Taotl

kuup

21.03.2018

(181)

Kehtivuse

(210)

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

17.12.2028
01.10.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

107

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: BOLTON
Kesklinna

(511)11-2018Klass

kirsipunane, valge.
OÜ

linnaosa,

Rävala pst

19-82,

10143

Tallinn, Harju maakond,

EE

16: paberist või plastist pakendid; paber, papp (kartong); paberist või papist karbid; paberist või papist sildid; paberist või papist

täitematerjalid; paberist või papist etiketid.
Klass 29: liha, linnuliha, ulukiliha, loomaliha, sealiha, lambaliha, lihaekstraktid, lihakonservid, puljongid, peekon, sink, loomaliha, maks,
maksapasteet, maksapastad, supikogud, frikadellid, kotletid;
kala

(v.a

elus), kalafilee, kalakonservid,

rasvased

anšoovis, kalatoidud,

võileivakatted, rupskid, searasv, lambarasv, verivorst, verikäkid, vorstid, vorstitooted;

soolakala;

piim, piimajoogid,

piimavadak, koor, vahukoor, kefiir, jogurt, kohupiim,

kohupiimakreem, juust, või, margariin, söögiõli; munad, munatooted, munakollane ja -valge, munapulber; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja

köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid.
Klass

30:

lihakastmed, vürtsikastmed, chutney (terav vürtsikaste või marinaad), salatikastmed, pirukad, lehttaignapirukad, pannkoogid,

pannkoogid lihaga, pitsad, ravioolid, pelmeenid, vareenikud, vorsti sideained; lihapehmendid (olmelised).

(111) Reg

56459

nr

17.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam kuup

(210)

(540)

M201800310

lõppemise kuup

21.03.2018
17.12.2028
01.10.2018

108

EESTI

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: BOLTON
Kesklinna

(511)11-2018Klass

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

sirelililla, valge.
OÜ

linnaosa,

Rävala pst

19-82,

10143

16: paberist või plastist pakendid; paber,

Tallinn, Harju maakond,
papp

EE

(kartong); paberist või papist karbid; paberist või papist sildid; paberist või papist

täitematerjalid; paberist või papist etiketid.
Klass 29: liha, linnuliha, ulukiliha, loomaliha, sealiha, lambaliha, lihaekstraktid, lihakonservid, puljongid, peekon, sink, loomaliha, maks,
maksapasteet, maksapastad, supikogud, frikadellid, kotletid;
kala

(v.a elus), kalafilee, kalakonservid,

rasvased

anšoovis, kalatoidud,

võileivakatted, rupskid, searasv, lambarasv, verivorst, verikäkid, vorstid, vorstitooted;

soolakala;

piim, piimajoogid,

piimavadak, koor, vahukoor, kefiir, jogurt, kohupiim,

kohupiimakreem, juust, või, margariin, söögiõli; munad, munatooted, munakollane ja -valge, munapulber; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja

köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid.
Klass

30:

lihakastmed, vürtsikastmed, chutney (terav vürtsikaste või marinaad), salatikastmed, pirukad, lehttaignapirukad, pannkoogid,

pannkoogid lihaga, pitsad, ravioolid, pelmeenid, vareenikud, vorsti sideained; lihapehmendid (olmelised).

(111) Regnr

56460
17.12.2018

(151) Regkuup
(210)

Taotl

nr

M201800311

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

21.03.2018
17.12.2028

lõppemise kuup

01.10.2018

(442) Avaldamkuup
(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: BOLTON
Kesklinna

(511)11-2018Klass

tumeroheline, valge.
OÜ

linnaosa,

Rävala pst

19-82,

10143

Tallinn, Harju maakond,

EE

16: paberist või plastist pakendid; paber, papp (kartong); paberist või papist karbid; paberist või papist sildid; paberist või papist

täitematerjalid; paberist või papist etiketid.
Klass 29: liha, linnuliha, ulukiliha, loomaliha, sealiha, lambaliha, lihaekstraktid, lihakonservid, puljongid, peekon, sink, loomaliha, maks,
maksapasteet, maksapastad, supikogud, frikadellid, kotletid;
kala

(v.a

elus), kalafilee, kalakonservid,

rasvased

anšoovis, kalatoidud,

võileivakatted, rupskid, searasv, lambarasv, verivorst, verikäkid, vorstid, vorstitooted;

soolakala;

piim, piimajoogid,

piimavadak, koor, vahukoor, kefiir, jogurt, kohupiim,

kohupiimakreem, juust, või, margariin, söögiõli; munad, munatooted, munakollane ja -valge, munapulber; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja

köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid.
Klass

30:

lihakastmed, vürtsikastmed, chutney (terav vürtsikaste või marinaad), salatikastmed, pirukad, lehttaignapirukad, pannkoogid,

pannkoogid lihaga, pitsad, ravioolid, pelmeenid, vareenikud, vorsti sideained; lihapehmendid (olmelised).

(111) Regnr

56461
17.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

M201800312

(220)

Taotl

kuup

21.03.2018

(181)

Kehtivuse

(210)

lõppemise kuup

(442) Avaldamkuup

17.12.2028
01.10.2018

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

109

(540)

(591)

Värvide loetelu:

(730)

Omanik: BOLTON
Kesklinna

kuldne,
OÜ

linnaosa,

(511)11-2018Klass

must.

19-82,

Rävala pst

10143

Tallinn, Harju maakond,

EE

16: paberist või plastist pakendid; paber, papp (kartong); paberist või papist karbid; paberist või papist sildid; paberist või papist

täitematerjalid; paberist või papist etiketid.
Klass 29: liha, linnuliha, ulukiliha, loomaliha, sealiha, lambaliha, lihaekstraktid, lihakonservid, puljongid, peekon, sink, loomaliha, maks,
maksapasteet, maksapastad, supikogud, frikadellid, kotletid;
kala

(v.a elus), kalafilee, kalakonservid,

rasvased

anšoovis, kalatoidud,

võileivakatted, rupskid, searasv, lambarasv, verivorst, verikäkid, vorstid, vorstitooted;

soolakala;

piim, piimajoogid,

kohupiimakreem, juust, või, margariin, söögiõli; munad, munatooted, munakollane ja

-valge,

piimavadak, koor, vahukoor, kefiir, jogurt, kohupiim,

munapulber; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja

köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid.
Klass

30:

lihakastmed, vürtsikastmed, chutney (terav vürtsikaste või marinaad), salatikastmed, pirukad, lehttaignapirukad, pannkoogid,

pannkoogid lihaga, pitsad, ravioolid, pelmeenid, vareenikud, vorsti sideained; lihapehmendid (olmelised).
Klass

35:

arvutiandmebaasi

toiduainete

jae-ja internetimüük;

andmete uuendamine

ja hooldus;

toiduainete

toiduainete

jae-ja hulgimüük;

ning kaupade jaemüügi

toiduainete

reklaam

turundus;

arvamusküsitlused;

meediakanalites; müügikampaaniad,

turu-uuringud;

-reklaam teenusena;

reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; arvutivõrgureklaam.

Klass 43: kiirtoidukohvikuteenused,

püstijalabaariteenused; kohvikuteenused;

selverestoraniteenused; kantiiniteenused; baariteenused;

selvekohvikuteenused, kafeteeriateenused;

toitlustusteenindus.

56462

(111) Regnr
(151) Regkuup

17.12.2018

(210)

M201800390

Taotl nr

(220)

Taotl

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

10.04.2018

kuup
lõppemise kuup

17.12.2028

01.10.2018

kuup

(540)

Robotont
(730)

Omanik: Estrotech
Tartu

linn,

(511)11-2018Klass

OÜ

Vitamiini tn

2,

51014 Tartu

Tartu

56463

(111) Regnr

17.12.2018

(151) Regkuup
Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

linn,

maakond,

EE

9: arvutid ja arvutiriistvara; õpetusrobotid; teaduskomplektid lastele õppeseadmetena; õppeseadmed.

M201800194

lõppemise kuup

kuup

28.02.2018
17.12.2028
03.09.2018

restoraniteenused;

110

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

(540)

RÕÕM
(730)

Omanik: UP Invest OÜ

Laagri alevik,
(740)

Vae tn

16,

76401

vald, Harju maakond,

Saue

(511)11-2018Klass

3:

kosmeetikavahendid;

juukseveed; hambapuhastusained;

šampoonid;

EE

Raivo Koitel

Esindaja:

ravitoimeta

juuksehooldusvahendid;

kosmeetika-ja
deodorandid

ravitoimeta

tualett-tarbed;

habemeajamisjärgsed

inimestele

või

hambapuhastusained;

näoveed;

loomadele;

kosmeetilised

hambaproteeside

seebid;

parfümeeriatooted;

kreemid;

kosmeetilised

puhastuspreparaadid;

eeterlikud

õlid;

õlid; puhastusained;
kosmeetilised

huulepulgad;

päevitusvahendid; lastekosmeetika; hoolduskosmeetika; kosmeetikakomplektid; higistusvastased vahendid; hingeõhu värskendamise preparaadid isiklikuks

hügieeniks; dušipreparaadid.
Klass

5: toidulisandid inimestele ja loomadele;
mineraalsed

toidulisandina;

toidulisandid;

raviotstarbelised

farmatseutiline

puukoor;

toidulisandid; kosmeetilise toimega toidulisandid;

ravimtaimed; ravimteed;

meditsiinilised

kommid;

vitamiinid; ensüümid

vitamiinilisand

plaastritena;

sinepiplaastrid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised dieettoidud ja dieetained; imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid; desinfektsioonivahendid;

preparaadid ja farmaatsiatooted; meditsiinilised antibakteriaalsed ained; antibakteriaalsed pesuvahendid ja puhastusvahendid ning -ained;
geelid, pihused, kreemid; antibakteriaalsete preparaatidega immutatud salvrätid; antioksüdanditabletid; antiseptikumid; eliksiirid

antibakteriaalsed
antibakteriaalsed

(farmatseutilised preparaadid); ravimtaimepreparaadid;
juuksehooldusvahendid;
taimeekstraktid;
kontaktläätsede

farmatseutilised

glükoos

pastillid;

toidulisandina;

hematogeen;

puhastusained; kontaktläätsevedelikud;
farmatseutilised

toidulisandina;
meditsiinilised

õlid;

kõhnumispreparaadid;
meditsiinilised

taimeekstraktid;

meditsiiniline

tinktuurid;

külmakahjustussalvid;

preparaadid;

farmatseutilised

farmatseutilised

hemorroidiravipreparaadid,

nahahooldepreparaadid;

farmatseutilised

salvid;

intiimsed

hemorroidiravimid;

siirupid;

libestid;

farmatseutilised

farmatseutilised

konnasilmaeemaldid;

kõhukinnisust leevendavad ravimid; külmavilliravimid; lahtistid; linaseemned toidulisandina; õlid

kollageen;

meditsiinilised

nikotiiniplaastrid kasutuseks

loobumiseks;

farmatseutilised

farmatseutilised

meditsiinilised

mineraalveed;

mesilasema

toitepiim

abivahendina

jahutavad

meditsiinilised

toidulisandina;

suitsetamisest

pihused,

palsamid;

spreid;

meditsiinilised

nikotiininärimiskumm

loobumiseks;

pidamatushaigete

meditsiinilised

juuksekasvuvahendid;

suuloputusvahendid;

kasutuseks

meditsiinilised

abivahendina

mähkmed; plaastrid,

suitsetamisest

leukoplast;

proopolis

toidulisandina; ravimjoogid; ravimkapslid; raviseep; ravišampoonid; raviteibid; ravitoimega hambapuhastusained; ravitoimega juukseveed; ravitoimega
silmaloputusvedelikud; repellendid; rinnapadjad

imetavale emale; seerumid; sidemed;

tabletid; termaalvesi; toidukiudaine; toidulisandid;
Klass

toonikud

(ravimid);

õietolm

soolatüükapliiatsid; suposiidid, ravimküünlad; söögiisu

vähendavad

toidulisandina.

10: meditsiiniseadmed ja -riistad; ortopeedilised tooted; puuetega inimestele kohandatud teraapia-ja abivahendid;

massaažiaparaadid;

imetamisseadmed, -vahendid ja -tarbed; seksuaaltegevuse seadmed, vahendid ja tarbed.
Klass

(111) Reg

32:õlu; mineraal-ja gaseervesi ning

teised

joogivalmistusained.

17.12.2018

Taotl

nr

(220)

Taotl

kuup

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

M201800365

02.04.2018

lõppemise kuup

kuup

Z.479089

(320)

17.12.2028
01.10.2018

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja

56464

nr

(151) Reg kuup
(210)

muud alkoholivabad

andmed:

17.11.2017

(330)

PL

(540)

NATUREK. NATURALNIE KREMOWY
(730)

Omanik: MLECZARNIA TUREK
Ul.

(740)

Milewskiego

(111) Reg

Z O.O.

Katri Treufeldt

Esindaja:

(511)11-2018Klass

Sp.

11, 62700 Turek, PL

29:piim; juust; piimatooted;

toiduõlid ja toidurasvad.

56465

nr

17.12.2018

(151) Reg kuup
Taotl

nr

M201800367

(220)

Taotl

kuup

02.04.2018

(181)

Kehtivuse

(442)

Avaldam

(210)

lõppemise kuup

kuup

(300) Konventsiooniprioriteedi
(310)

Z.479090

(320)

17.12.2028
01.10.2018

andmed:

17.11.2017

(330)

PL

(540)

NATUREK. NATURALNIE NAJBARDZIEJ KREMOWY

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

(730)

Omanik: MLECZARNIA TUREK
Ul.

(740)

111

1/2019

Sp.

Z O.O.

Milewskiego 11, 62700 Turek, PL

Esindaja:

Katri Treufeldt

(511) 11-2018Klass 29: piim; juust;

piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
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EESTI

IV. REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE

(111)

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

VÕI PARANDUSED

KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE

(181)

06954

09.01.2029

27975

19.01.2029

28710

21.04.2029

45826

11.12.2028

08223

20.01.2029

27989

19.01.2029

28711

21.04.2029

45854

08.01.2029

09783

28.03.2029

27997

19.01.2029

28800

06.05.2029

45855

08.01.2029

09799

28.03.2029

28000

19.01.2029

28847

26.05.2029

45860

08.01.2029

09800

28.03.2029

28001

19.01.2029

28848

26.05.2029

45883

27.01.2029

09890

25.01.2029

28033

20.01.2029

28938

31.05.2029

45886

27.01.2029

11374

06.01.2029

28035

20.01.2029

28951

31.05.2029

45932

19.02.2029

12087

06.02.2029

28080

20.01.2029

28952

31.05.2029

45958

19.02.2029

26042

17.06.2028

28094

25.01.2029

28983

11.06.2029

45997

03.03.2029

27162

21.10.2028

28124

25.01.2029

29000

11.06.2029

46069

19.03.2029

27463

03.11.2028

28125

25.01.2029

29001

11.06.2029

46084

19.03.2029

27592

19.11.2028

28139

01.02.2029

29002

11.06.2029

46302

15.05.2029

27693

11.12.2028

28178

12.02.2029

29009

11.06.2029

46357

26.05.2029

27709

14.12.2028

28189

18.02.2029

29242

11.08.2029

46364

26.05.2029

27815

17.12.2028

28255

25.02.2029

45341

29.07.2028

46365

26.05.2029

27854

17.12.2028

28285

25.02.2029

45673

22.10.2028

46414

04.06.2029

27855

17.12.2028

28287

25.02.2029

45694

22.10.2028

46610

19.08.2029

27856

17.12.2028

28309

01.03.2029

45749

27.11.2028

46694

08.09.2029

27857

17.12.2028

28334

02.03.2029

45751

27.11.2028

46750

17.09.2029

27858

17.12.2028

28381

11.03.2029

45790

11.12.2028

46965

26.11.2029

27859

17.12.2028

28390

11.03.2029

45791

11.12.2028

46966

26.11.2029

27860

17.12.2028

28445

15.03.2029

45792

11.12.2028

46967

26.11.2029

27930

18.01.2029

28452

19.03.2029

45805

11.12.2028

27965

19.01.2029

28493

19.03.2029

45816

11.12.2028

27966

19.01.2029

28557

25.03.2029

45818

11.12.2028

KAUBAMÄRGI LITSENTSIMINE
LITSENTSI REGISTREERIMINE

Reg

37685

nr:

Walmart Inc., 702 SW 8th Street, 72716 Bentonville, Arkansas, US

Litsentsisaaja:
Litsentsi iseloom

ja

ulatus:

Ainulitsents ettevõttele Walmart Inc.

kaubamärgi

kasutamise

õigusega

Eesti

Vabariigis.
Litsentsileping
pikeneb
Litsentsi

sõlmitud 5 aastaks
a

jõustumise kuupäevast

31.01.2018 arvates

ning

pikkuseks perioodiks.

31.01.2023

tähtaeg:

Registrikande jõustumise kuupäev:

18.12.2018

Reg

38020

nr:

Walmart Inc., 702 SW 8th Street, 72716 Bentonville, Arkansas, US

Litsentsisaaja:
Litsentsi iseloom

on

automaatselt täiendavaks 5

ja ulatus:

Ainulitsents ettevõttele Walmart Inc.

kaubamärgi

kasutamise

õigusega

Eesti

Vabariigis.
Litsentsileping
pikeneb
Litsentsi

tähtaeg:

Registrikande jõustumise kuupäev:

on

sõlmitud 5 aastaks

automaatselt täiendavaks 5

31.01.2023
18.12.2018

a

jõustumise kuupäevast
pikkuseks perioodiks.

31.01.2018 arvates

ning

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019
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KAUBAMÄRGI VÕÕRANDAMINE

Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise
kuupäev

08155

Tatiana

11013

INDUSTRY INNOVATION a.s., Na Poříčí

14539

N. V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712HM Zoetermeer, NL

18283

AllePal

32281

ISTITUTO LUCE

37685

WALMART APOLLO, LLC, 702 SW 8th Street, Bentonville, 72716 Arkansas, US

37919

AllePal

38020

WALMART APOLLO, LLC, 702 SW 8th Street, Bentonville, 72716 Arkansas, US

10.12.2018

40890

SERB, 8

rue

18.12.2018

42223

Vanessa

S.r.l,

46328

Maaportaal OÜ,

46414

AllePal

OÜ,

Kesklinna

linnaosa,

Maakri tn

23a,

10145

Tallinn, Harju maakond,

EE

29.11.2018

46908

AllePal

OÜ,

Kesklinna

linnaosa,

Maakri tn

23a,

10145

Tallinn, Harju maakond,

EE

29.11.2018

48316

OÜ

48668

Vudila Haldus

OÜ,

Kaiavere

küla, Vudila,

49105 Tartu

vald,

Tartu

maakond,

EE

06.12.2018

49002

Vudila Haldus

OÜ,

Kaiavere

küla, Vudila,

49105 Tartu

vald,

Tartu

maakond,

EE

06.12.2018

49540

AllePal

OÜ,

Kesklinna linnaosa, Maakri tn 23a, 10145 Tallinn,

49541

AllePal

OÜ,

Kesklinna

52316

Pesaleidja MTÜ,

54399

Karo Pharma

55048

SIA

55899

Argeld Holding OÜ,

56017

Katevara

Sundeby,

OÜ,

OÜ,

Route de

Kesklinna

Founex, 14,

CH-1296

1071/17,

Maakri tn

linnaosa,

Coppet,

23a,

10.12.2018

- Nové

Praha 1

10145

Město,

CZ

12.12.2018

12.12.2018

Tallinn, Harju maakond,

EE

29.11.2018

CINECITTA´ S.r.l., Via Tuscolana 1055, 00173 Roma, IT

-

Kesklinna

Maakri tn

linnaosa,

23a,

10145

Tallinn, Harju maakond,

18.12.2018

10.12.2018

29.11.2018

EE

Beaumont, L-1219 Luxembourg, LU
Via Bosco Frati

14,

24044 Dalmine

Kesklinna linnaosa, Maakri

tn

(Bergamo),

linnaosa,

Kesklinna

Maakri tn

linnaosa,

23a,

Pärnu mnt

Aktiebolag, Nybrokajen 7, 5tr,

Starta iela

OÜ, Pargi

5,

LV-1026

Riga,

26.11.2018

IT

23a, 10145 Tallinn, Harju maakond,

Kuus Kuud, Nõmme linnaosa, Silikaltsiidi tn 7,

VIA,

CH

11216 Tallinn,

10145

141,

Harju maakond,

18.12.2018

EE

11.12.2018

Harju maakond,

EE

29.11.2018

Tallinn, Harju maakond,

EE

29.11.2018

11314

Tallinn, Harju maakond,

EE

111 48 Stockholm, SE

37/1, 41537 Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, EE

06.12.2018

26.11.2018

LV

Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 25, 10117 Tallinn,

tn

EE

26.11.2018

Harju maakond,

EE

27.11.2018

23.11.2018
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Registrikande
Reg

Uus omanik

nr

jõustumise

kuupäev

37171

Aktsiaselts Medicum Tervishoiuteenused, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 61,
13619

Tallinn, Harju maakond,

39794

Rein Sander, Karinu küla,

50949

MØLLER BIL AS,

03.12.2018

EE

Kubja,

73302 Järva vald, Järva maakond, EE

Frysjaveien 31B,

0884 Oslo, NO

30.11.2018

28.11.2018

MUUD REGISTREERINGU ANDMETE MUUDATUSED

Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise
kuupäev

06642

British American Tobacco
19808-1674

06687

British American Tobacco
19808-1674

06695

Wilmington,

06705

06954

Place des

British American Tobacco

Holding AG,

19808-1674 Wilmington,

251 Little Falls

Drive,

Suite

100,

29.11.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite

100,

29.11.2018

251 Little Falls Drive, Suite 100,

29.11.2018

251 Little Falls Drive, Suite 100,

29.11.2018

Wilmington,

Wilmington,

26.11.2018

251 Little Falls Drive, Suite 100,

29.11.2018

251 Little Falls Drive, Suite 100,

28.11.2018

251 Little Falls Drive, Suite 100,

29.11.2018

251 Little Falls Drive, Suite 100,

28.11.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite 100,

29.11.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite 100,

29.11.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite

29.11.2018

US

(Brands) Inc.,

(Brands) Inc.,
US

(Brands) Inc.,
US

(Brands) Inc.,

DE, US

British American Tobacco
19808-1674

LI

US

(Brands) Inc.,

Wilmington, DE,

British American Tobacco
19808-1674

(Brands) Inc.,

Wilmington, DE,

British American Tobacco
19808-1674

Clermont-Ferrand,

30.11.2018

FR

DE, US

British American Tobacco
19808-1674

63000

1, 9493 Mauren,

DE,

British American Tobacco
19808-1674

21922

29.11.2018

US

(Brands) Inc.,

DE,

British American Tobacco

19808-1674 Wilmington,

21874

(Brands) Inc.,

Am Bühel

08591

21311

100,

US

Carmes-Dechaux,

IST

18300

Suite

DE, US

08155

13511

Drive,

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,

23,

10988

(Brands) Inc.,

DE,

British American Tobacco

19808-1674 Wilmington,

(Brands) Inc.,

DE,

British American Tobacco

19808-1674 Wilmington,

251 Little Falls

US

DE, US

British American Tobacco

19808-1674 Wilmington,
06704

(Brands) Inc.,

Wilmington, DE,

(Brands) Inc.,

Wilmington, DE, US

100,
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Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise

kuupäev

25017

British American Tobacco
19808-1674

27592

Etex

27693

F.

Building

LLI

CAMIS

GALLI,

U.S.

INVEST

Aktsiaselts

28334

23.11.2018

STOCK

AG,

c/o

Domanda

DE

Verwaltungs

GmbH,

10.12.2018

Tallinn,

05.12.2018

CH

linnaosa, Rotermanni

Kesklinna linnaosa, Parda tn 6,

Tramontina S/A Cutelaria, Av. 25 de Setembro, 1024, Bairro

tn

8,

10111

10151 Tallinn,

12.12.2018

Triangulo,

05.12.2018

Barbosa, RS,

BR

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG,

Advanta

Ratingen,

EE

CEP 95185-000 Carlos

28287

40878

Scheifenkamp 16,

EE

Ekspress Grupp,

Harju maakond,
28035

28.11.2018

AKTSIASELTS, Kesklinna

Harju maakond,
27965

&

Zug,

251 Little Falls Drive, Suite 100,

US

Performance GmbH,

Grafenaustrasse 3, 6302

27815

(Brands) Inc.,

Wilmington, DE,

Holdings B.V.,

Oberkamper

Straße 13, 42349

Wuppertal,

DE

Tankhoofd 10,

05.12.2018

12.12.2018

3196 KE VONDELINGENPLAAT ROTTERDAM, NL

28557

Wyeth Holdings LLC,

235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US

35852

ERGO

40325

Henri Bendel, LLC, 1740

40891

GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Etraz, 1197

41873

ERGO

45293

GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Etraz, 1197

45337

ERGO

45546

GSK Consumer Healthcare

45694

OÜ

Group AG, 2, Victoriaplatz,

Broadway,

Group AG, ERGO-Platz 1,

Group AG,

D-40477

ERGO-Platz

1,

S.A.,

18.12.2018

DE

28.11.2018

7th Floor, 10019 New York, New York, US

23.11.2018

40477

40477

Düsseldorf,

Düsseldorf,

Düsseldorf,

Route de

l'Etraz,

Prangins,

CH

23.11.2018

28.11.2018

DE

Prangins,

CH

23.11.2018

DE

1197

28.11.2018

Prangins,

CH

23.11.2018

Van Der Print, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139d, 11317 Tallinn,

Harju maakond,

26.11.2018

EE

Ülemiste AS, Valukoja

45816

Mainor

45886

Vipis OÜ,

46185

British American Tobacco

FLAMEKO

(Brands) Inc.,

Wilmington, DE,

British American Tobacco
19808-1674

46610

8/1, 11415 Tallinn, Harju maakond,

Veldi tee 2, Vene küla, Rae vald, 75325

19808-1674

46315

tn

Wilmington,

OÜ,

Harju maakond,

EE

EE

12.12.2018

13.12.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite

100,

28.11.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite

100,

28.11.2018

US

(Brands) Inc.,

DE, US

Haabersti

linnaosa, Õismäe

tee

187-28,

13517

Tallinn, Harju maakond,

18.12.2018

EE

47589

British American Tobacco
19808-1674

48791

(Brands) Inc.,

Wilmington, DE,

251 Little Falls Drive, Suite 100,

28.11.2018

US

GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Etraz, 1197

Prangins,

CH

23.11.2018
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Registrikande
Reg

Muudetud andmed

nr

jõustumise

kuupäev

48792

GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Etraz, 1197

49926

ERGO

50497

Spordiklubi Augur MTÜ,

Group AG,

Harju maakond,

OÜ,

ERGO-Platz

1,

40477

Kesklinna

Düsseldorf,

linnaosa,

Prangins,

CH

23.11.2018

DE

Luise tn

38a-15,

28.11.2018

10142

Tallinn,

27.11.2018

EE

Kesklinna

linnaosa,

mogo

52545

GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Etraz, 1197

Prangins,

CH

23.11.2018

52546

GSK Consumer Healthcare

Prangins,

CH

23.11.2018

54157

British American Tobacco
19808-1674

54198

19808-1674

55448

Reg

(Brands) Inc.,

11317

l'Etraz,

1197

EE

26.11.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite 100,

28.11.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite 100,

28.11.2018

251 Little Falls

Drive,

Suite

29.11.2018

US

(Brands) Inc.,

(Brands) Inc.,

Wilmington, DE,

Muudetud andmed

nr

Route de

148,

Wilmington, DE, US

British American Tobacco
19808-1674

S.A.,

Wilmington, DE,

British American Tobacco

Pärnu mnt

Tallinn, Harju maakond,

52482

US

Registrikande
jõustumise kuupäev

12087

Urmas Kernu

27709

Olga

28035

Elle Mellik

28287

Olga

28557

Raivo Koitel

18.12.2018

29684

Kaie Puur

30.11.2018

37919

Aivo Arula

29.11.2018

45694

Raivo Koitel

26.11.2018

45820

Urmas Kernu

19.12.2018

46414

Aivo Arula

29.11.2018

46908

Aivo Arula

29.11.2018

49540

Aivo Arula

29.11.2018

49541

Aivo Arula

29.11.2018

50949

Ingrid

Treufeldt

Treufeldt

Matsina

18.12.2018

26.11.2018

05.12.2018

05.12.2018

28.11.2018

100,
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"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

Reg

nr

Kustutamise

51 lõike 1 alusel

on

KUSTUTAMINE

REGISTRIST

registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:

jõustumise

kuupäev

07088

26.05.2018

25718

12.05.2018

44934

21.04.2018

44974

29.04.2018

07513

20.05.2018

25727

12.05.2018

44935

21.04.2018

44979

29.04.2018

07582

27.05.2018

25729

12.05.2018

44936

21.04.2018

44980

29.04.2018

08355

15.05.2018

25730

12.05.2018

44937

21.04.2018

44983

29.04.2018

08602

26.05.2018

25731

13.05.2018

44941

21.04.2018

44984

29.04.2018

11381

29.05.2018

25736

13.05.2018

44943

21.04.2018

44985

29.04.2018

11517

11.05.2018

25747

13.05.2018

44947

21.04.2018

44987

29.04.2018

11789

24.05.2018

25749

13.05.2018

44948

21.04.2018

44988

29.04.2018

13256

09.05.2018

25755

13.05.2018

44949

21.04.2018

44989

29.04.2018

25672

11.05.2018

44910

07.04.2018

44953

21.04.2018

44990

29.04.2018

25674

11.05.2018

44912

07.04.2018

44956

21.04.2018

44992

29.04.2018

25675

11.05.2018

44914

21.04.2018

44958

21.04.2018

44993

29.04.2018

25682

11.05.2018

44915

21.04.2018

44960

29.04.2018

44995

29.04.2018

25683

11.05.2018

44916

21.04.2018

44962

29.04.2018

44996

29.04.2018

25686

11.05.2018

44920

21.04.2018

44963

29.04.2018

44997

29.04.2018

25688

11.05.2018

44921

21.04.2018

44967

29.04.2018

44999

29.04.2018

25690

11.05.2018

44922

21.04.2018

44968

29.04.2018

45000

29.04.2018

25691

11.05.2018

44924

21.04.2018

44969

29.04.2018

47152

04.04.2018

25710

12.05.2018

44925

21.04.2018

44970

29.04.2018

48020

04.04.2018

25716

12.05.2018

44929

21.04.2018

44971

29.04.2018

25717

12.05.2018

44930

21.04.2018

44973

29.04.2018

"Kaubamärgiseaduse" paragrahvi

Regnr

Kustutamise

jõustumise

kuupäev

38144

07.12.2018

51 lõike 3 alusel

on

registrist kustutatud järgmised kaubamärgid:
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(seisuga

on

asutatud

patendivolinike registri
(RT

I 2001, 27,

1/2019

KAUBAMÄRGIALASED ÕIGUSAKTID JA MUU INFO

RIIKLIKUS PATENDIVOLINIKE REGISTRIS REGISTREERITUD

Register

KAUBAMÄRGILEHT

1.

asutamine

septembril

2001.

a

12. detsember

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

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Alla

HÄMMALOV

Kivi 21-6

Aivo ARULA

INTELS Patendibüroo

Magasini

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

Juhan

HÄMMALOV

OÜ

51005 Tartu

telefon:

738 3051

telefon:

742 0401

telefaks:

738 3055

telefaks:

742 0326

e-post:

info@kaosaar.ee

e-post:

intels@intels.ee

http://www.kaosaar.ee

http://www.intels.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

vene

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Martin

JÕGI

vene

12

50107 Tartu

inglise, saksa,

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Suur-Patarei 2

telefon:

744 1980

10415 Tallinn

telefaks:

744 1785

telefon:

637 9484

kaua@ustervall.ee

telefaks:

637 9485

http://www.ustervall.ee

e-post:

martin.jogi@kaosaar.ee

võõrkeeled:

http://www.kaosaar.ee

e-post:

inglise,

vene

võõrkeeled:
Martina

inglise, saksa,

soome,

vene

LASVET Patendibüroo

OÜ

Suurtüki 4a, 10133 Tallinn

Uno

JÄÄGER

Patendibüroo Uneko

OÜ

pk 3136, 10505 Tallinn

Rüütli 23, 80010 Pärnu

telefon:

640 6600

telefon:

442 1003

telefaks:

640 6604

telefaks:

447 1001

e-post:

lasvet@lasvet.ee

GSM:

515 1844

http://www.lasvet.ee

e-post:

info@uneko.ee

võõrkeeled:

http://www.uneko.ee

inglise,

soome

võõrkeeled:
Indrek EELMETS

inglise, poola,

INTELS Patendibüroo

Magasini

Kivi 21-6, 51009 Tartu

BÖCKLER-LORVI

OÜ

12

51009 Tartu

Tähe 94

Kadri AUA

TÄHIS

JA GEOGRAAFILINE

Patendibüroo

inglise,

soome, vene

KÄOSAAR OÜ

Suur-Patarei 2

Sirje

KAHU

Patendibüroo Ustervall

OÜ

21-6

10415 Tallinn

Kivi

telefon:

637 9484

51009 Tartu

telefaks:

637 9485

telefon:

744 1980

telefaks:

744 1785

e-post:

skahu@ustervall.ee

e-post: indrek.eelmets@kaosaar.ee
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene,

soome

http://www.ustervall.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene

EESTI
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Synest OÜ

Patendibüroo
Endla

3,

Katrin

10122 Tallinn

KOITEL-VEIDIK

660 9786

Koitel

telefaks:

660 9787

Tina 26

e-post:

anneli@synest.ee
inglise, saksa,

10126 Tallinn

vene,

soome, rootsi

prantsuse,

KÄOSAAR OÜ

Patendibüroo
Tähe 94

10902 Tallinn

telefon:

603 3260

telefaks:

603 3261

e-post:

koitel@koitel.ee

võõrkeeled:

telefon:

738 3051

telefaks:

738 3055

e-post:

info@kaosaar.ee

Mart Enn KOPPEL

KOPPEL

Oja

tee

inglise,

soome

patendibüroo OÜ
Tiskre

22-2,

http://www.kaosaar.ee

Harku vald, 76916

võõrkeeled:

telefon:

677 4136

telefaks:

677 4138

e-post:

info@koppelpb.com

inglise,

Patendibüroo

vene

TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22

võõrkeeled:

telefon:

640 3109

telefaks:

640 3105

Anna KOSAR

inglise,

vene,

soome

OÜ

Fondia Baltic
Rotermanni

turvaja@turvaja.ee

e-post:

Harjumaa

http://www.koppelpb.com

10118 Tallinn

Urmas KERNU

pk 1759,

http://www.koitel.ee

50107 Tartu

Urmas KAULER

Patendi- & Kaubamärgibüroo
OÜ

telefon:

võõrkeeled:

Anneli KAPP

119

14

http://www.turvaja.ee

10111 Tallinn

võõrkeeled:

telefon:

521

e-post:

estonia@fondia.com

inglise,

vene, soome

OÜ

AAA Patendibüroo

1534

http://www.fondia.ee

Tartu mnt 16

võõrkeeled:

inglise,

vene,

soome

10117 Tallinn
10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

10118 Tallinn

e-post:

aaa@aaa.ee

telefon:

640 3109

http://www.aaa.ee

telefaks:

640 3105

võõrkeeled:

e-post:

turvaja@turvaja.ee

5910,660

Heinrich KRUPP
5911

Liivalaia 22

inglise, saksa,

http://www.turvaja.ee

vene

soome,

Patendibüroo

TURVAJA OÜ

pk 3926,

võõrkeeled: saksa,

Ljubov

KESSELMAN

Kesna Patendibüroo

Tedre 77-52

Kärt Kuuseväli

Patendibüroo
Tähe 94

telefon:

660 8068

50107 Tartu

telefaks:

660 8069

telefon: 738 3051

e-post:

kesna@kesna.ee

telefaks: 738 3055

http://www.kesna.ee
inglise,

e-post: info@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

vene

võõrkeeled:

Marina KESSELMAN

KÄOSAAR OÜ

10616 Tallinn

võõrkeeled:

kutsetegevus

on

vene

OÜ

peatatud

Jüri

KÄOSAAR

inglise,

Patendibüroo

vene

KÄOSAAR OÜ

Tähe 94
50107 Tartu
Raivo KOITEL

Patendi-&

telefon:

738 3051

telefaks:

738 3055

Tina 26

e-post:

info@kaosaar.ee

10126 Tallinn

http://www.kaosaar.ee

Koitel

Kaubamärgibüroo

OÜ

pk 1759,

10902 Tallinn

telefon:

603 3260

telefaks:

603 3261

e-post:

võõrkeeled:

Kalev

koitel@koitel.ee

KÄOSAAR

inglise,

Patendibüroo

KÄOSAAR OÜ

Suur-Patarei 2

http://www.koitel.ee

10415 Tallinn

võõrkeeled:

telefon:

637 9484

telefaks:

637 9485

inglise,

soome, vene

vene

e-post: kalev.kaosaar@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene
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Anfia MORNA

peatatud
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Patendibüroo
Liivalaia

Kristjan

LEPPIK

OÜ

640 3109

telefaks:

640 3105

10118 Tallinn

e-post:

turvaja@turvaja.ee

telefon:

640 3109

http://www.turvaja.ee

telefaks:

640 3105

võõrkeeled:

e-post:

turvaja@turvaja.ee

TURVAJA

Mari MUST

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

inglise,

Patendibüroo
Mulla

Kaitsepurus OÜ

4-3

e-post: mari.must@raidlaellex.ee

telefon:

673

telefaks:

677 4844

e-post:

purus@kaitsepurus.ee

võõrkeeled:

9097,566

inglise,

AAA Patendibüroo

75197

www.raidlaellex.ee

http://

võõrkeeled:

Tõnu NELSAS

OÜ

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

e-post:

aaa@aaa.ee

5910,660

5911

inglise,

soome

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

vene

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

pk 3926,

OÜ

10119 Tallinn

telefaks: 640 7171

http://www.kaitsepurus.ee

MATSINA

2,

telefon: 640 7170

10611 Tallinn

Ingrid

vene

Raidla Ellex
Advokaadibüroo

vene

Roosikrantsi

MAASIKAMÄE

OÜ

TURVAJA

10118 Tallinn

22,

telefon:

Patendibüroo
Liivalaia 22

Reet

1/2019

16,

OÜ

10117 Tallinn

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

e-post:

aaa@aaa.ee

5910,660

5911

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene, soome

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene,

saksa,

Jüri OLT

kutsetegevus

Jaak OSTRAT

LASVET Patendibüroo

on

peatatud

prantsuse

Raivo MATSOO

RM Hirvela Patendibüroo
Endla

3,

OÜ

10122 Tallinn

Suurtüki

4a,

OÜ

10133 Tallinn

telefon:

614 0816

pk 3136,

10505 Tallinn

telefaks:

614 0818

telefon:

640 6600

e-post:

hirvela@hirvela.ee

telefaks:

640 6604

e-post:

lasvet@lasvet.ee

võõrkeeled:

inglise,

vene

http://www.lasvet.ee
Elle MELLIK

AAA Patendibüroo

OÜ

võõrkeeled:

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

soome,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

Suurtüki 4a, 10133 Tallinn

e-post:

aaa@aaa.ee

pk 3136,

10505 Tallinn

telefon:

640 6600

telefaks:

640 6604

e-post:

lasvet@lasvet.ee

5910,660

5911

Villu PAVELTS

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

Mikas MINIOTAS

inglise,

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

16,

vene

OÜ

LASVET Patendibüroo

10117 Tallinn

võõrkeeled:

inglise,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660 5910

telefaks:

660 5912

Metida

aaa@aaa.ee

WTC Tallinn

e-post:

võõrkeeled: leedu,

Kaie PUUR

vene

OÜ

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

vene

OÜ

8, 10151 Tallinn

Patendibüroo RestMark
Metida

AAA Patendibüroo

soome,

Patendibüroo RestMark

Ahtri

inglise,

OÜ

http://www.lasvet.ee

http://www.aaa.ee

Lembit MITT

inglise, saksa,

vene

OÜ

Kompanii 1c,

51004 Tartu

telefon:

655 9803

pk 3926,

10509 Tallinn

telefaks:

747 7059

telefon:

660

e-post:

kaie.puur@restmark.ee

telefaks:

660 5912

http://www.restmark.ee

e-post:

aaa@aaa.ee

võõrkeeled:

5910,660 5911

http://www.aaa.ee
võõrkeeled:

inglise,

vene

inglise,

vene, saksa

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

Linnar PUUSEPP
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OÜ

LASVET Patendibüroo

Olga

TREUFELDT

10133 Tallinn

TURVAJA

Liivalaia 22

pk 3136,

10505 Tallinn

10118 Tallinn

telefon:

640 6600

telefon:

640 3109

telefaks:

640 6604

telefaks:

640 3105

e-post:

lasvet@lasvet.ee

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.lasvet.ee

http://www.turvaja.ee

võõrkeeled:

võõrkeeled:

inglise,

vene

INTELS Patendibüroo

OÜ

Enn URGAS

51005 Tartu

inglise,

Patendibüroo
Liivalaia

TURVAJA

742 0401

telefon:

640 3109

742 0326

telefaks:

640 3105

e-post:

intels@intels.ee

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.turvaja.ee

võõrkeeled:

inglise,

Rosman

Partnerid

ja

võõrkeeled:

vene

OÜ

Arvi UUKIVI

12602 Tallinn

telefon:

656 1450

telefaks:

656 1450

võõrkeeled: saksa,

inglise,

Patendibüroo
Mulla

75197,56675198

telefaks:

677 4844

e-post:

purus@kaitsepurus.ee

http://www.kaitsepurus.ee

vene

võõrkeeled: vene,

Sarap ja

inglise

Putk Patendibüroo

Kompanii 1C,

51004 Tartu

Juta-Maris UUSTALU

Patendi- & Kaubamärgibüroo

747 7058

Koitel OÜ

telefaks:

747 7059

Tina 26

e-post:

patent@patent.ee

telefon:

10126 Tallinn

http://www.patent.ee

pk 1759,

10902 Tallinn

võõrkeeled:

telefon:

603 3260

inglise,

AAA Patendibüroo
Tartu mnt

vene

OÜ

10117 Tallinn

16,

pk 3926,

10509 Tallinn

telefon:

660

telefaks:

660 5912

e-post:

aaa@aaa.ee

5910,660

võõrkeeled:

inglise,

Patendibüroo
Liivalaia

Tanel

TURVAJA

OÜ

e-post:

turvaja@turvaja.ee
inglise, saksa,

Patendibüroo

vene

peatatud

TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
10118 Tallinn
telefon:

640 3109

telefaks:

640 3105

e-post:

turvaja@turvaja.ee

http://www.turvaja.ee
võõrkeeled:

inglise,

KOPPEL
tee

patendibüroo OÜ

22-2, Tiskre

vene

Harjumaa

telefon:

677 4136

telefaks:

677 4138

e-post:

info@koppelpb.com

võõrkeeled:

http://www.turvaja.ee

Katri TREUFELDT

vene

http://www.koppelpb.com

640 3105

on

inglise,

Harku vald, 76916
vene

640 3109

kutsetegevus

ÕUNAPUU

Oja

telefaks:

Kadri TOOMSALU

koitel@koitel.ee

võõrkeeled:

telefon:

võõrkeeled:

603 3261

e-post:

5911

10118 Tallinn

22,

telefaks:

http://www.koitel.ee

http://www.aaa.ee

Harald TEHVER

Tallinn

673 9097
566

inglise, ungari,

vene

Kaitsepurus OÜ

10611

4-3,

telefon:

tarman@cc.ttu.ee

e-post:

Almar SEHVER

OÜ

10118 Tallinn

22,

telefaks:

pk 652,

Margus

vene

telefon:

http://www.intels.ee

SARAP

OÜ

4a,

Magasini 12,

Tarmo ROSMAN

Patendibüroo

Suurtüki

inglise,

soome
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LIST OF PATENT ATTORNEYS, REGISTERED IN
THE ESTONIAN

STATE REGISTER OF PATENT

(by

12 December

ATTORNEYS

2018)

Register is established on September 1st 2001
FIELD OF ACTIVITY: TRADE

Arno ANIJALG

MARKS,

INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Alla

HÄMMALOV

Kivi 21-6
51009

INTELS Patent and
Trademark

Tartu,

Estonia

Magasini

Agency

12

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, Polish, Russian,
Aivo ARULA

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Estonian

Tähe Str. 94
50107

Tartu,

Estonia

Juhan

HÄMMALOV

+372 738 3051

Trademark

Fax:

+372 738 3055

Magasini

E-mail:

info@kaosaar.ee

English, Russian,

Estonian

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Estonia

Phone:

+372 744 1980

Fax:

+372 744 1785

Martin

JÕGI

intels@intels.ee

Lasvet Ltd.

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

E-mail:

martin.jogi@kaosaar.ee

http://www.kaosaar.ee

P.O. Box 3136

English, German, Finnish,

10505 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 640 6600

Fax:

+372 640 6604

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

Russian, Estonian

Uno

JÄÄGER

Patendibüroo Uneko Ltd.
Rüütli 23
80010 Pärnu, Estonia

Http://www.lasvet.ee
English, Finnish,

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

10415

Estonian

Martina

Patent

E-mail:

Suur-Patarei 2

kaua@ustervall.ee

English, Russian,

Indrek EELMETS

+372 742 0326

Estonian

://www.ustervall.
Http
ee

BÖCKLER-LORVI

+372 742 0401

Fax:

English, German, Russian,

Tartu,

e-mail:

Phone:

Http://www.intels.ee

Kivi 21-6
51009

Agency

12

51005 Tartu, Estonia

Http://www.kaosaar.ee

Kadri AUA

INTELS Patent and

Phone:

Estonian

Agency KÄOSAAR OÜ

Suur-Patarei 2
10415 Tallinn, Estonia

Phone:

+372 442 1003

Fax:

+372 447 1001

GSM:

+372 515 1844

E-mail:

info@uneko.ee

://www.uneko.
Http

ee

Phone:

+372 637 9484

English, Finnish, Russian,

Fax:

+372 637 9485

Estonian

E-mail:

indrek.eelmets@kaosaar.ee

Http://www.kaosaar.ee
English, Russian, Finnish,
Estonian

Sirje

KAHU

Patendibüroo Ustervall

OÜ

Kivi 21-6
51009

Tartu,

Estonia

Phone:

+372 744 1980

Fax:

+372 744 1785

E-mail:

skahu@ustervall.ee

Http://www.ustervall.ee
English, Russian,

Estonian

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

Anneli KANG

1/2019

Patent Bureau
Endla

3,

10122

123

Synest
Tallinn,

Ltd.
Estonia

Katrin
KOITEL-VEIDIK

+372 660 9786

Koitel

Fax:

+372 660 9787

Tina 26

E-mail:

anneli@synest.ee

10126 Tallinn, Estonia

10902 Tallinn, Estonia

French, Finnish, Swedish,
Estonian

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Tähe Str. 94
50107

Tartu,

Estonia

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

English, Russian,

Mart Enn KOPPEL

koitel@koitel.ee

Tallinn,

KOPPEL

Oja

Estonian

ee
Estonian

tee

patendibüroo OÜ

22-2, Tiskre

Harjumaa,

Estonia

OÜ

Liivalaia 22
Estonia

Phone:

+372 677 4136

Fax:

+372 677 4138

E-mail:

info@koppelpb.com

://www.koppelpb.
Http

com

Phone:

+372 640 3109

English, Russian, Finnish,

Fax:

+372 640 3105

Estonian

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee

Anna KOSAR

Estonian

AAA

OÜ

14

10111 Tallinn

Legal

Services

Tartu Road 16

http:
//www.

10117 Tallinn, Estonia

telefon:

521

e-post:

estonia@fondia.com

fondia.

1534

ee

English, Russian, Finnish,

P.O. Box 3926
10509

Fondia Baltic
Rotermanni

English, Russian, Finnish,

Urmas KERNU

+372 603 3261

E-mail:

Harku vald, 76916

Patendibüroo TURVAJA

10118

+372 603 3260

Fax:

English, Finnish,

Http://www.kaosaar.ee

Urmas KAULER

Phone:

://www.koitel.
Http

Phone:

Agency

P.O.Box 1759

English, German, Russian,

Anneli KAPP

Patent & Trademark

Phone:

Estonian

Tallinn, Estonia

Phone:

+372 660 5910

Heinrich KRUPP

+372 660 5911
Fax:

+372 660 5912

E-mail:

aaa@aaa.ee

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
10118

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Http://www.aaa.ee

Fax:

+372 640 3105

English, German, Finnish,

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Russian, Estonian

Http://www.turvaja.ee
German, Russian, Estonian

Ljubov KESSELMAN

Kesna

Patendibüroo

OÜ

Tedre Str. 77-52
10616

Tallinn,

Kärt Kuuseväli

Estonia

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Tähe Str. 94

Phone:

+372 660 8068

50107

Fax:

+372 660 8069

Phone:

+372 738 3051

E-mail:

kesna@kesna.ee

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

Http://www.kesna.ee
English, Russian,

Estonian

Tartu,

Estonia

Http://www.kaosaar.ee

English, Russian,
Marina

KESSELMAN

professional

Estonian

activities have been

suspended

Jüri

KÄOSAAR

Patent

Agency KÄOSAAR OÜ

Tähe Str. 94
Raivo KOITEL

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, Finnish, Russian,
Estonian

50107

Tartu,

Estonia

Phone:

+372 738 3051

Fax:

+372 738 3055

E-mail:

info@kaosaar.ee

Http://www.kaosaar.ee
English, Russian,

Estonian

124
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Kalev

KÄOSAAR

Agency KÄOSAAR OÜ

Patent

Mikas MINIOTAS

Suur-Patarei 2
10415

Tallinn,

AAA

Legal

Tartu Road
Estonia

10117

Phone:

+372 637 9484

Fax:

+372 637 9485

E-mail:

KAUBAMÄRGILEHT

1/2019

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

EESTI

KAUBAMÄRGILEHT

Jaak OSTRAT
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Lasvet Ltd.

Margus

SARAP

P.O. Box 3136
10505

Tallinn,

Estonia

51004

Putk Patendibüroo
1C

Tartu,

Estonia

Phone:

+372 640 6600

Phone:

+372 747 7058

Fax:

+372 640 6604

Fax:

+372 747 7059

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

E-mail:

patent@patent.ee

Http://www.lasvet.ee

://www.patent.
Http

ee

English, Russian, Estonian

English, German, Finnish,
Estonian

Russian,

Almar SEHVER

Villu PAVELTS

Sarap ja
Kompanii

AAA

Legal

Tartu Road

Lasvet Ltd.

P.O. Box 3136

10117

10505 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 640 6600

Fax:

+372 640 6604

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

Services
16

Tallinn,

Estonia

P.O. Box 3926
10509 Tallinn, Estonia
Phone:

+372 660 5910

Http://www.lasvet.ee

Fax:

+372 660 5912

English, Finnish, Russian,

E-mail:

aaa@aaa.ee

+372 660 5911

Estonian

://www.
Http

aaa.

ee

English, Russian,
Kaie PUUR

Estonian

Patendibüroo RestMark
Metida

OÜ

Harald TEHVER

WTC Tallinn

10118 Tallinn, Estonia

Tallinn,

Estonia

Patendibüroo RestMark
Metida

OÜ

Kompanii
51004

OÜ

Liivalaia 22

Ahtri 8
10151

Patendibüroo TURVAJA

1c

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Http://www.turvaja.ee
Estonia

Tartu,

Phone:

Phone:

English, German, Russian,

+372 655 9803

Fax:

+372 747 7059

E-mail:

kaie.puur@restmark.ee

Estonian

Kadri TOOMSALU

Http://www.restmark.ee

professional

activities have been

suspended

English, Russian, German,
Estonian

Katri TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Linnar PUUSEPP

10118

Lasvet Ltd.

P.O. Box 3136
10505 Tallinn, Estonia

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

Phone:

+372 640 6600

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Fax:

+372 640 6604

Http://www.turvaja.ee

E-mail:

lasvet@lasvet.ee

English, Russian,

Estonian

Http://www.lasvet.ee
English,

Russian,

Estonian

Olga

TREUFELDT

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Riina

PÄRN

INTELS Patent and
Trademark

10118

Agency

Estonia

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

51005 Tartu, Estonia

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Phone:

+372 742 0401

Http://www.turvaja.ee

Fax:

+372 742 0326

English, Russian,

E-mail:

intels@intels.ee

Magasini

12

Tallinn,

Phone:

Estonian

Http://www.intels.ee
English, Russian,

Estonian

Enn

URGAS

Patendibüroo TURVAJA

OÜ

Liivalaia 22
Tarmo ROSMAN

Rosman and Partners Ltd.
P.O. Box 652
12602

Tallinn, Estonia

10118

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 640 3109

Fax:

+372 640 3105

Phone:

+372 656 1450

E-mail:

turvaja@turvaja.ee

Fax:

+372 656 1450

Http://www.turvaja.ee

E-mail:

tarman@cc.ttu.ee

English, Russian,

German, English, Hungarian,
Russian, Estonian

Estonian
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Patent Bureau

Kaitsepurus

Mulla Str. 4-3
10611

Tallinn,

Phone:

Fax:

ÕUNAPUU

KOPPEL

Oja
Estonia

tee

Harku

1/2019

patendibüroo OÜ

22-2,

vald,

Tiskre

76916

Harjumaa

+372 673 9097

Estonia

+372 566 75197

Phone:

+372 677 4136

+372 566 75198

Fax:

+372 677 4138

+372 677 4844

E-mail:

info@koppelpb.com

E-mail: purus@kaitsepurus.ee

Http://www.koppelpb.com

Http://www.kaitsepurus.ee

English, Finnish,

Russian, English,
Juta-Maris UUSTALU

Tanel

KAUBAMÄRGILEHT

Estonian

Patent & Trademark

Agency

Koitel
Tina 26
10126 Tallinn, Estonia
P.O.Box 1759
10902

Tallinn,

Estonia

Phone:

+372 603 3260

Fax:

+372 603 3261

E-mail:

koitel@koitel.ee
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X. LOENDID

AVALDATUD

KAUBAMÄRGI

REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE NUMBRILINE LOEND

M201600680

M201800516

M2

01800645

M201800704

M201800723

M201800742

M2017004

4 6

M201800525

M201800650

M201800705

M2

01800724

M201800743

M201701199

M201800554

M201800651

M201800707

M201800727

M201800751

M201701204

M201800601

M201800661

M201800708

M2 01800728

M201800752

M201800068

M201800603

M201800667

M201800709

M2

01800729

M201800753

M201800181

M201800604

M201800675

M201800710

M201800730

M201800754

M201800258

M201800612

M2

M201800716

M201800734

M201800755

M201800259

M201800616

M201800690

M2

01800718

M201800735

M201800388

M201800627

M201800694

M2

01800719

M201800737

M201800404

M201800628

M201800698

M201800720

M201800739

M201800482

M201800629

M201800702

M201800721

M201800741

01800679

AVALDATUD RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU REGISTREERIMISE OTSUSE TEADETE
NUMBRILINE LOEND

0940992

1338870

1390883

1395417

1396970

1398687

0941285

1349243

1391946

1395419

1396980

1398725

1120386

1355132

1393199

1395472

1397086

1398749

1122722

1361415

1393831

1395624

1397141

1398874

1146129

1362562

1394179

1395887

1397270

1398883

1163599

1367135

1394193

1396201

1397287

1399171

1225447

1376581

1394245

1396212

1397288

1399277

1251547

1386400

1394284

1396311

1397435

1399295

1260343

1386412

1394431

1396325

1397608

1400365

1279806

1386413

1394641

1396522

1397906

1280370

1386414

1394713

1396757

1398154

1318999

1386434

1394894

1396790

1398349

1331718

1390853

1395368

1396860

1398359

REGISTREERITUD

Taotl

nr

Reg

KAUBAMÄRKIDE

REGISTREERIMISE TAOTLUSTE NUMBRILINE LOEND

nr

M201301215

56432

M201800124

56416

M2

01800286

56456

M2

01800326

M201500803

56406

M201800144

56423

M2

01800289

56430

M2

01800331

56441

M201600667

56447

M201800153

56429

M2

01800291

56434

M2 01800339

56448

M201700161

56417

M201800167

56414

M2

01800292

56444

M2 01800344

56418

M2017004

94

56413

M20180017

56405

M2

01800298

56455

M2

01800345

56446

M2017007

64

56420

M201800194

56463

M2

01800303

56436

M2

01800346

56451

M201700920

56419

M201800213

56408

M2

01800308

56457

M2

01800347

56452

M201700986

56435

M201800214

56424

M2

01800309

56458

M2

01800365

56464

M201701105

56415

M201800215

56425

M2

01800310

56459

M2

01800367

56465

M201701206

56411

M201800218

56410

M2

01800311

56460

M2

01800376

56450

M201701267

56421

M201800234

56442

M2

01800312

56461

M2

01800378

56453

M201701268

56422

M201800261

56426

M2

01800315

56445

M2

01800390

56462

M201800033

56409

M201800265

56443

M2

01800317

56437

M2

01800408

56454

M201800047

56431

M201800267

56427

M2

01800319

56438

M201800054

56412

M201800273

56428

M2

01800324

56439

M201800065

56407

M201800277

56433

M2

01800325

56449

6

56440

