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gamoqveynebis TariRi – 2015 04 27 



AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusia
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD respublika moldova
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis

mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia    
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ssww TT dd)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

(10) _ eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi
(21) _ ganacxadis saregistracio nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23) _ sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone 

ganacxadis  Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  omeri
(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
(45) _ registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
(51) _ saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

(10) _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
(15) _ registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
(18) _ patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo  TariRi
(21) _ ganacxadis nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23)

_
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  mqone 
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri

(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(28) _ dizainebis raodenoba ganacxadSi
(30) _ saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis 

TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, 
sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi)

(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac  mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(34) _ ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis 

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _ dizainis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (pirveli 
publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

ganyofileba  F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli 
samuSaoebi

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

(21) AP 0000 000000 _ gamogonebaze ganacxadis nomeri
(10) AP  0000 0000 A _ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri 

(pirve li publikacia)

(11)    P  0000 0000 B _ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

(11)    PI  0000 0000 A  _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publi kacia)

(21) AU  0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U _ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis 

nomeri  (pirveli publikacia)
(11)    U 0000 000 Y _ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore pub li kacia)

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

(10) AD 0000 000 S _
dizainze ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri  (pirve li publikacia)

(11)    D 0000 000 S _ dizainis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier ga ce muli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 
iwyeba am damca vi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regi onu li 
organizaciisa, rom lis uwyebamac gasca es damcavi sabuTi

(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, war dgenis 
TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi

(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamo qvey-
nebis  TariRi da biuletenis nomeri

(51) _ dizainebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos klasifikaciis 
klasi da qveklasi)

(54) _ dizainis dasaxeleba
(55) _ dizainis gamosaxuleba
(57) _ dizainis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(58) _ yvela saxis cvlilebis Sesaxeb reestrSi Canaweris Setanis TariRi
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ-

lebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis  SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi: 

II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

MMM0000 00000 Rn _ momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
M 0000 00000 R(P) _ registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveyne bis nomeri)
(310) _ pirveli ganacxadis nomeri

(320) _ pirveli ganacxadis Setanis TariRi
(330) _ pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwye bis an 

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misa marTi 

uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misa marTi 

uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, 

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso 
registraciis madridis xelSekrulebasTan da kavSirebuli proto-
kolis mixedviT (saerTaSoriso re gistraciis nomeri)



AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusia
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD respublika moldova
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis

mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia    
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

(10) _ eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi
(21) _ ganacxadis saregistracio nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23) _ sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone 

ganacxadis  Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  omeri
(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
(45) _ registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
(51) _ saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

(10) _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
(15) _ registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
(18) _ patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo  TariRi
(21) _ ganacxadis nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23)

_
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  mqone 
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri

(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(28) _ samrewvelo nimuSebis raodenoba ganacxadSi
(30) _ saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis 

TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, 
sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi)

(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac  mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(34) _ ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis 

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _ samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri 
(pirveli publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba  F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli 

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

(21) AP 0000 000000 _ gamogonebaze ganacxadis nomeri
(10) AP  0000 0000 A _ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri 

(pirve li publikacia)

(11)    P  0000 0000 B _ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

(11)    PI  0000 0000 A  _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publi kacia)

(21) AU  0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U _ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis 

nomeri  (pirveli publikacia)
(11)    U 0000 000 Y _ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore pub li kacia)

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

(10) AD 0000 000 S _
samrewvelo nimuSze ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri  (pirve li publikacia)

(11)    D 0000 000 S _ samrewvelo nimuSis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier ga ce muli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 
iwyeba am damca vi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regi onu li 
organizaciisa, rom lis uwyebamac gasca es damcavi sabuTi

(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, war dgenis 
TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi

(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli samrewvelo nimuSis 
gamoqveynebis  TariRi da biuletenis nomeri

(51) _ samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos 
klasifikaciis klasi da qveklasi)

(54) _ samrewvelo nimuSis dasaxeleba
(55) _ samrewvelo nimuSis gamosaxuleba
(57) _ samrewvelo nimuSis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ-

lebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis  SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi 

II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

MMM0000 00000 Rn _ momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
M 0000 00000 R(P) _ registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveyne bis nomeri)
(310) _ pirveli ganacxadis nomeri

(320) _ pirveli ganacxadis Setanis TariRi
(330) _ pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwye bis an 

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misa marTi 

uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misa marTi 

uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, 

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso 
registraciis madridis xelSekrulebasTan da kavSirebuli proto-
kolis mixedviT (saerTaSoriso re gistraciis nomeri)
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gamoqveynebuli obieqtebi 
 

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

12988; 12984; 12836; 12776; 12736; 13259; 13177; 13075, 13076  
 

• patentebi:  

6277-6280 
  

sasargeblo modelebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

12920; 13452 
 

• patenti:  

1857 
  

dizainebi 
 

• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

843 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi, romlebzec gamotanilia 
gadawyvetileba registraciis SEesaxeb: 

74294**; 76190; 76843; 77586; 77609; 77612; 77726; 77728; 77848; 77898; 77909; 78016; 78023, 78024; 
78035; 78040, 78041; 78080, 78081; 78175; 78204; 78206; 78209, 78210; 78213-78215; 78221, 78222; 
78224; 78252, 78253; 78255-78258; 78264; 78267; 78269-78273; 78275; 78290; 78300; 78315; 78382, 
78383; 78406; 78408-78411; 78728; 78754; 78849, 78850; 78899; 79030, 79031 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

25779-25786; 25788 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

25778; 25787; 25789 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 

73494*; 74632*; 76359; 76361-76363; 76372; 76374; 76487; 76816; 76836; 76839; 76854; 76856-76859; 
76864; 76963; 77153; 77160; 77173, 77174; 77176; 77219; 77239; 77241; 77247; 77250-77252; 77301; 
77303; 77332; 77335; 77363; 77366; 77375; 77377, 77378; 77383; 77385; 77387, 77388; 77390, 77391; 
77407; 77409; 77411-77419; 77421; 77423-77427; 77499, 77500; 77502; 77509, 77510; 77567; 77588; 
77590-77592; 77594; 77603, 77604; 77607; 77611; 77613; 77638; 77642, 77643; 77716-77719; 77729-         
-77732; 77735-77739; 77748, 77749; 77751; 77753-77756; 77758, 77759; 77762, 77763; 77838; 78043-       
-78045; 78054-78064; 78067, 78068; 78075; 78324, 78325; 78327; 78329, 78330; 78337-78339; 78341, 
78342; 78344 

 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa  dacva saqarTveloSi: 
75045-75050; 75052, 75053; 75055; 75057; 75061, 75062; 75064; 75180, 75181; 75186-75190; 75192-         
-75195; 75337-75344; 75349-75354; 75360-75362; 75364-75371; 75378, 75379; 75381-75385; 75388, 
75389; 75391-75395; 75397; 75400, 75401; 75403; 75404; 75406; 75410-75412; 75423-75425; 75430, 
75431; 75437, 75438; 75440-75450; 75466, 75467; 75473-75475; 75490; 75502-75504; 75506; 75509, 
75510; 75529-75534; 75537-75539; 75543-75547; 75557-75559; 75563; 75568, 75569; 75578; 75580-          
-75585; 75613-75620; 75623-75626; 75628-75634; 75637-75639; 75738; 75740; 75743; 75744; 75879; 
75884; 75888; 75944; 76049; 76052, 76053; 76094; 76096-76100; 76112-76114; 76117; 76119-76121; 
76123; 76125; 76132, 76133; 76137-76139; 76149, 76150; 76152, 76153; 76155-76159; 76164; 76169; 
76172; 76176; 76178, 76179; 76205; 76218, 76219; 76221; 76224; 76226, 76227; 76229-76233; 76265; 
76282-76285; 76287, 76288; 76290; 76294, 76295; 76298; 76303-76305; 76309; 76315-76317; 76319-         
-76321; 76336; 76381-76384; 76386-76393; 76396-76398; 76400; 76407; 76410; 76434; 76436; 76439; 
76441; 76444-76448; 76450, 76451; 76458; 76463-76466; 76478-76484; 76488, 76489; 77108; 77110; 
77113-77115; 77117-77120; 77122-77124; 77126; 77130-77137; 77260; 77264, 77265 
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ganyofileba A 
 

A 61 
 
(10) AP 2015 12988 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/00 
A 61 K 31/44 
A 61 P 11/06 

(21) AP 2011 012988 (22) 2011 07 27 
(31) 10171748.6 
(32) 2010 08 03 
(33) EP 
(71) კიეზი ფარმაჩეუტიჩი ს.პ. ა. (IT) 

ვია პალერმო, 26/ა, I-43100 პარმა (IT) 
(72) დანიელა კოკონი (IT); 

ფრანჩესკა სკიარეტი (IT); 
რობერტო ბილზი (IT) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2013 02 01 
(86) PCT/EP2011/062872, 2011 07 27 
(54) ფოსფოდიესტერაზას  

ინჰიბიტორის შემცველი მშრალი  
ფხვნილოვანი ფორმულაცია 

(57) პრეპარატი შეიცავს ნაერთს ფორმულით (I)  

 
მიკრონიზებულ ნაწილაკებს და ფარმაცევტუ-
ლად მისაღები ინერტული მატარებლის უხეშ 
ნაწილაკებს. 
მუხლები:  4 დამოუკიდებელი 
                    14 დამოკიდებული 
_______________________________________ 
 
(10) AP 2015 12984 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/50 
A 61 K 31/495 

(21) AP 2013 012984 (22) 2013 01 29 
(31) 12.00322 
(32) 2012 02 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(33) FR 
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს  
სედექსი (FR) 

(72) პატრიკ გენტი (FR); 
კრისტოფ ჰერმელინი (FR); 
ჟან-მანუელ პენი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია  

ტრიმეტაზიდინის ხანგრძლივი  
გამოთავისუფლებისათვის 

(57) ფარმაცევტული კომპოზიციის შიდა ფაზა 
შეიცავს ნეიტრალურ გულს, რომელიც დაფა-
რულია ტრიმეტაზიდინით და შემკვრელით, 
ხოლო გარე შრე შეიცავს ინჰიბიტორს და 
ანტიაგლომერანტს. 
მუხლები:  3 დამოუკიდებელი 
                   15 დამოკიდებული 
ფიგურა:  5 
______________________________________ 
 
(10) AP 2015 12836 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/00 
C 07 K 16/44 

(21) AP 2011 012836 (22) 2011 01 20 
(31) 10151239.0; 61/383,914 
(32) 2010 01 20; 2010 09 17 
(33) EP; US 
(71) ბოერინგერ  ინგელჰაიმ  

ინტერნაციონალ გმბჰ (DE) 
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ  
ამ რაინ (DE) 

(72) ჯოან ვან რინი  (CA); 
ჯონ ედვარდ პარკი (US); 
ნორბერტ ჰაუელი (DE); 
ულრიხ კუნცი (DE); 
ტობიას ლიტცენბურგერი (DE); 
კეით კანადა (US); 
სანჯაია საინი (US); 
ალისა კ. ვოტერმანი (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2012 08 20 
(86) PCT/EP2011/050749, 2011 01 20 
(54) ანტიკოაგულანტების ანტიდოტები 
(57) გამოგონება ეხება ანტისხეულებს, რომ-
ლებიც მოქმედებენ როგორც ანტიდოტები   
თრომბინის პირდაპირი ინჰიბიტორის, დაბი-

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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gamogonebebi 

გატრანის საწინააღმდეგოდ. აღნიშნულ ანტი-
სხეულებს იყენებენ ანტიკოაგულანტური თე-
რაპიის გვერდითი მოვლენების, მათ შორის, 
სისხლდენის თავიდან ასაცილებლად. 
მუხლები:  11 დამოუკიდებელი 
                 22 დამოკიდებული 
ფიგურა:  14 
______________________________________ 
 
 
 
 

ganyofileba B 
 
B 01 
 
(10) AP 2015 12776 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 01 D 24/10 
B 01 D 53/02 

(21) AP 2010 012776 (22) 2010 12 03 
(31) 61/266,423 
(32) 2009 12 03 
(33) US 
(71) რედ ლიფ  რისორსიზ, ინკ. (US) 

200 ვესტ სივიქ სენტერ დრაივ, სუიტ 190,  
სენდი, იუტა 84070 (US) 

(72) ჯეიმს ვ. პატენი   (US) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2012 07 03 
(86) PCT/US2010/058948, 2010 12 03 
(54) ხერხები და სისტემები 

ნახშირწყალბადების შემცველი  
ფლუიდებიდან წვრილი    
ნაწილაკების მოსაცილებლად 

(57) ხერხი და სისტემა ნახშირწყალბადების 
შემცველი ფლუიდებიდან წვრილმარცვლოვა-
ნი ნახშირის მოსაცილებლად ითვალისწინებს 
წვრილმარცვლოვანი თიხნარი მასალის  
შრეებრივი ფორმის გარემოს მომზადებას მას-
ში წვრილმარცვლოვანი ნახშირის  შემცველი 
ნაკადის გარკვეული სიჩქარით გატარებას, 
რათა მოხდეს გაფილტრული   ნახშირწყალ-
ბადის შემცველი ფლუიდის და წვრილმარც-
ვლოვანი ნახშირის ერთდროულად   გამო-
ყოფა. 
მუხლები:  2 დამოუკიდებელი 
                   24 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2015 12736 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 231/12 
C 07 C 233/18 
A 61 K 31/165 
A 61 P 25/16 
A 61 P 25/18 
A 61 P 25/28 
A 61 P 3/00 

(21) AP 2012 012736 (22) 2012 06 05 
(31) 11.01766; 201110245039.6 
(32) 2011 06 09; 2011 08 25 
(33) FR; CN 
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს, 
სედექსი (FR) 

(72) ფილიპ ლეტელიე (FR); 
მაიკლ ლინჩი (GB); 
ჟან-მანუელ პენ (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) აგომელატინის ახალი  

თანაკრისტალები, მათი მიღების  
ხერხი და მათი შემცველი  
ფარმაცევტული კომპოზიციები 

(57) აგომელატინის თანაკრისტალი, მისი მი-
ღების ხერხი, ფარმაცევტული კომპოზიცია 
მის საფუძველზე და მისი გამოყენება მელა-
ტონინერგული სისტემის მოშლილობის სამ-
კურნალოდ. 

 
მუხლები:  7 დამოუკიდებელი 
 3 დამოკიდებული 
______________________________________ 
 
(10) AP 2015 13259 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 319/20 
C 07 D 405/10 
C 07 D 487/10 
C 07 D 405/12 
C 07 D 405/14 
A 61 K 31/357 
A 61 P 29/00 
A 61 P 19/00 

(21) AP 2012 013259 (22) 2012 03 13 
(31) 61/452,329 
(32) 2011 03 14 
(33) US 
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ 

ინტერნაციონალ გმბჰ (DE) 
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ  
ამ რაინ (DE) 
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(72) ასითა აბეივარდანი (LK); 
მაიკლ ჯ. ბარკი (CA); 
თომას მარტინ კირანი (უმცრ.) (US); 
მეთიუ რასელ ნეტერტონი (CA); 
ანილ კუმარ პადიანა (IN); 
ლანა ლუის სმიზ კინანი (CA); 
ჰაიდენორი ტაკახაში (JP); 
მაიკლ რობერტ ტიორნერი (US); 
ციანგ ჩჟანი (CA); 
ცინგ ჩჟანი (CN) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2013 10 11 
(86) PCT/US2012/028843, 2012 03 13 
(54) ლეიკოტრიენის პროდუცირების 

ბენზოდიოქსან ინჰიბიტორები 
(57) ბენზოდიოქსანები ზოგადი ფორმუ-           
ლით (I),  

 
მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციე-
ბი, რომლებიც წარმოადგენენ LTA4H-ის ინჰი-
ბიტორებს, გამოიყენება სხვადასხვა დარღ-
ვევების სამკურნალოდ, რომლებიც განპირო-
ბებულია ლეიკოტრიენების აქტივობით. 
მუხლები:  5 დამოუკიდებელი 
                 24 დამოკიდებული 
______________________________________ 
 
(10) AP 2015 13117 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 519/00 
A 61 K 31/519 
A 61 P 25/00 
A 61 P 25/18 
A 61 P 25/24 

(21) AP 2011 013117 (22) 2011 11 18 
(31) PA2010 01045; 61/415,356 
(32) 2010 11 19; 2010 11 19 
(33) DK; US 
(71) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK) 

ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბიუ (DK) 
(72) იან კელერი (DK); 

იაკობ ნილსენი (DK); 
მაურო მარიგო (IT); 
ჯონ, პოლ კილბერნი (GB); 
მორტენ ლანგორი (DK) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2013 06 17 
(86) PCT/DK2011/000136, 2011 11 18 
(54) იმიდაზოლის წარმოებულები,  

როგორც PDE10A ფერმენტის  
ინჰიბიტორები 

(57) ნაერთი ფორმულით (I),  

 
ფარმაცევტული კომპოზიცია მის საფუძველ-
ზე და მისი გამოყენება ნეიროდეგენერაციუ-
ლი ან ფსიქიატრიული დარღვევის სამკურნა-
ლოდ. 
მუხლები:  5 დამოუკიდებელი 
                   7 დამოკიდებული 
ცხრილი:  1 
______________________________________ 
 

ganyofileba F 
 
F 01 
 
(10) AP 2015 13075 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 01 B 17/02 
F 02 G 1/02 
F 24 J 2/42 

(21) AP 2011 013075 (22) 2011 10 03 
(31) 1058005 
(32) 2010 10 04 
(33) FR 
(71) მოტორ დიველოპმენტ ინტერნე- 

იშენალ ს.ა. (LU) 
17 რუ დე ბენ, L-1212 ლუქსემბურგი (LU) 

(72) გი ნეგრი (FR); 
სირილ ნეგრი (FR) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2013 05 01 
(86) PCT/EP2011/067211, 2011 10 03 
(54) ერთი და/ან ორი სახის  

ენერგიით, შეკუმშული აირით და/ან  
დამატებითი ენერგიით მომუშავე  
ძრავას მუშაობის ხერხი  
ცილინდრში ჩართული აქტიური  
კამერით 

(57) აქტიურ კამერიანი ძრავას მუშაობის ხერ-
ხი ითვალისწინებს ცილინდრში 1, სულ მცი-
რე, ერთი დგუშის 2 გადაადგილების შესაძ-
ლებლობით დაყენებას, და მრუდმხარა-ბარბა-
ცა მექანიზმის საშუალებით 3 და 4 მუხლა 
ლილვის 5 მოძრაობაში მოყვანას, მუშაობის 
ოთხფაზა თერმოდინამიკური ციკლის შესაბა-
მისად, რომელიც მოიცავს: იზოთერმულ გა-
ფართოებას მუშაობის შესრულების გარეშე, 
გადასვლას-უმნიშვნელო გაფართოებას მუშა-
ობის შესრულებით, ე. წ. კვაზიიზოთერმულ 
გაფართოებას, პოლიტროპულ გაფართოებას 
მუშაობის შესრულებით, ატმოსფერულ წნევა-
ზე გამოშვებას, და მის კვებას უპირატესად 
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მაღალი წნევის ქვეშ რეზერვუარ-მაგროვებე-
ლში 12 არსებული შეკუმშული ჰაერით ან ნე-
ბისმიერი სხვა შეკუმშული აირით, მუშა ტევა-
დობად 11 წოდებული ბუფერული ტევადობის 
მეშვეობით, რომელშიც რეზერვუარ-მაგროვე-
ბელიდან 12 შეჰყავთ მაღალი წნევის ქვეშ 
მყოფი შეკუმშული ჰაერი ან ნებისმიერი სხვა 
შეკუმშული აირი, რომელსაც მუშა ტევადობა-
ში 11 აფართოებენ მუშა წნევად წოდებულ 
საშუალო წნევამდე, უპირატესად დინამიკური 
რედუქტორის 13 საშუალებით, გარდა ამისა, 
ხერხი ითვალისწინებს აქტიური კამერის 
ჩართვას ძრავას ცილინდრში, ამასთან, დგუშს 
აყენებენ ისე, რომ მის მიერ გავლილი მოცუ-
ლობა გაიყოს ორ ცალკეულ ნაწილად, რომ-
ლიდანაც პირველი ნაწილი წარმოქმნის ცი-
ლინდრში ჩართული აქტიურ კამერას CA, ხო-
ლო მეორე ნაწილი გაფართოების კამერას CD. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
 10 დამოკიდებული 
ფიგურა:  8 

 
______________________________________ 
 
F 02 
 
(10) AP 2015 13076 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 02 B 21/00 
F 02 M 31/04 
F 02 M 31/16 
F 01 B 17/02 
F 01 D 13/02 

(21) AP 2011 013076 (22) 2011 10 03 
(31) 1058037 
(32) 2010 10 05 
(33) FR 
(71) მოტორ დიველოპმენტ ინტერნე- 

იშენალ ს.ა. (LU) 
17 რუ დე ბენ, L-1212 ლუქსემბურგი (LU) 

(72) გი ნეგრი (FR); 
სირილ ნეგრი (FR) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2013 05 01 
(86) PCT/EP2011/067212, 2011 10 03 
(54) აქტიური კამერითა და  

ავტომატური გაფართოების  
შესაძლებლობის მქონე პნევმატიკური  
ძრავას მუშაობის ხერხი 

(57) აქტიურ კამერიანი ძრავას მუშაობის ხერ-
ხი ითვალისწინებს ცილინდრში 1, სულ მცი-
რე, ერთი დგუშის 2 გადაადგილების შესაძლე-
ბლობით დაყენებას, რომელიც ცილინდრს 
ყოფს აქტიურ კამერად CA და საფართოებელ 
კამერად CD და მუშა ცილინდრის შემშვების 
პირდაპირ კვებას რეზერვუარ-მაგროვებელში 
12 არსებული შეკუმშული ჰაერით, ხოლო ჩარ-
თული აქტიური კამერის CA შევსება ხდება 
ძრავის ყოველ ბრუნზე შეშვების მუდმივი 
წნევის პირობებში, ამასთან, შეშვების წნევას 
თანდათანობით ადაბლებენ რეზერვუარში 12 
წნევის შემცირებასთან ერთად, ხოლო ჩართუ-
ლი აქტიური კამერის მოცულობას თანდათან 
ზრდიან რეზერვუარში 12 წნევის შემცირებას-
თან დაკავშირებით, აგრეთვე, ხერხი ითვა-
ლისწინებს აქტიურ კამერაში შეკუმშული ჰა-
ერის შეშვების გაღების და დახურვის სა-
შუალებებით არა მარტო არსებითად დგუშის 
სვლის ზედა მკვდარ წერტილში შემშვები 
ნახვრეტის და არხის 7 გაღებას, არამედ 
შეშვების ხანგრძლივობის და/ან კუთხური 
სექტორისა და ასევე, ნახვრეტის გასასვლელი 
კვეთის შეცვლას, ხოლო ჩართული აქტიური 
კამერის CA მოცულობა გათვალისწინებულია 
მაქსიმალური წნევის შესანახად და შემდგომ 
მოცულობის თანდათანობით გასაზრდელად, 
რის ხარჯზეც ძრავა წარმოადგენს ძრავას 
ავტომატური გაფართოებით. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
 12 დამოკიდებული 
ფიგურა:  7 

 
______________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) P 2015 6277 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 M 15/00 
(10) AP 2015 12434 A (44) 1(413)/2015 
(21) AP 2010 012434 
(22) 2010 03 30 
(24) 2010 03 30 
(31) TR2009/02446 
(32) 2009 03 30 
(33) TR 
(86) PCT/TR2010/000068, 2010 03 30 
(73) არვენ აილაკ სანაიი ვე ტიკარეტ ა.ს. (TR) 

ისტინიე მაჰ. ბალაბანდერე ჯად. №14  
34460 სარიიერ, სტამბული (TR) 

(72) ახმეტ ტოქსოზი (TR); 
ზაფერ ტოქსოზი (TR); 
მუსა უმიტ სიფტერი (TR) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) მშრალი ფხვნილის ინჰალატორი 
_______________________________________ 
 
 

ganyofileba B 
 
B 03 
 
(11) P 2015 6279 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 03 C 3/014 
B 03 C 3/16 
B 01 D 47/06 
B 01 D 50/00 

(10) AP 2015 13190 A (44) 1(413)/2015 
(21) AP 2011 013190 
(22) 2011 07 14 
(24) 2011 07 14 
(31) 20110007 
(32) 2011 01 12 
(33) FI 
(86) PCT/FI2011/000037, 2011 07 14 
(73) აავი ტექნოლოჯიეს ლტდ (FI) 

კირკონკულიანტიე 37 A, FI-00700,  
ჰელსინკი (FI) 

(72) ვეიკო ილმარი ილმასტი (FI) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ჰაერის არასასურველი კომპონენტე- 

ბისგან გამწმენდი და ასეთი  
კომპონენტების მოსაცილებელი  
მოწყობილობა და ხერხი 

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
ganyofileba F 
 
F 02 
 
(11) P 2015 6278 B (51) Int. Cl. (2006) 

F 02 B 75/32 
(10) AP 2014 13030 A (44) 24(412)/2014 
(21) AP 2013 013030 
(22) 2013 03 18 
(24) 2013 03 18 
(73) რევაზ ვარსიმაშვილი (GE) 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 4,  
ბ. 82, 0186, თბილისი (GE); 
მარიამ ვარსიმაშვილი (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 4,  
ბ. 82, 0186, თბილისი (GE); 
ზაზა ვარსიმაშვილი (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 4,  
ბ. 82, 0186, თბილისი (GE); 
მერცია ჭირაქაძე (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 4,  
ბ. 82, 0186, თბილისი (GE); 
ლუკა ვარსიმაშვილი(GE) 
მცხეთის ქ. 20, ბ. 34, 0179, თბილისი (GE); 
ზურაბ ვარსიმაშვილი(GE) 
მცხეთის ქ. 20, ბ. 34, 0179, თბილისი (GE); 
ციალა ვარსიმაშვილი (GE) 
ტ. ტაბიძის ქ. 39, 4600, ქუთაისი (GE) 

(72) რევაზ ვარსიმაშვილი (GE); 
მარიამ ვარსიმაშვილი (GE); 
ზაზა ვარსიმაშვილი (GE); 
მერცია ჭირაქაძე (GE); 
ლუკა ვარსიმაშვილი (GE); 
ზურაბ ვარსიმაშვილი (GE); 
ციალა ვარსიმაშვილი (GE) 

(54) შიგაწვის ძრავა 
_______________________________________ 
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gamogonebebi 

ganyofileba H 
 
H 02 
 
(11) P 2015 6280 B (51) Int. Cl. (2006) 

H 02 K 19/00 
G 01 M 1/38 

(10) AP 2015 13268 A (44) 1(413)/2015 
(21) AP 2013 013268 
(22) 2013 10 24 
(24) 2013 10 24 
(73) ლევან ნიკოლაძე (GE) 

ჟ. შარტავას ქ. 35, ბ. 18, 0160,  
თბილისი (GE); 
ვიაჩესლავ ზაგორუიჩენკო (GE) 
ჟ. შარტავას ქ. 35, ბ. 18, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) ლევან ნიკოლაძე (GE); 
ვიაჩესლავ ზაგორუიჩენკო (GE) 

(54) მრავალდისკოიანი დასექციებული  
ინდუქტორული გენერატორი  
გამოტანილი გრაგნილით და  
თვითდაყენებადი როტორული  
დისკოებით 

_______________________________________ 
 

                                                      
 

 #8  2015 04 27 
 

9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ganyofileba C 
 
C 04 
 
(10) AU 2015 12920 U (51) Int. Cl. (2006) 

C 04 B 35/01 
H 01 L 39/12 

(21) AU 2012 012920 (22) 2012 12 11 
(71) ნიკოლოზ ჩიხრაძე (GE) 

ი. პეტრიწის გამზ. 9ა, ბ. 9, 0131,  
თბილისი (GE); 
ლერი ქურდაძე (GE) 
სანზონა 10ბ, ბ. 40, 0192, თბილისი (GE); 
გურამ აბაშიძე (GE) 
ქურდიანის ქ. 4. ბ. 12, 0112, თბილისი (GE) 

(72) ნიკოლოზ ჩიხრაძე  (GE); 
ლერი ქურდაძე (GE); 
გურამ აბაშიძე (GE) 

(54) სითბური ნეიტრონების 
მშთანთქმელი კომპოზიტი  

(57) კომპოზიტი შეიცავს მეტალს (რკინა/ნიკე-
ლი/ვოლფრამი) და გადოლინიუმს   კომპონენ-
ტების მოცემული თანაფარდობით. იგი მი-
იღება საწყისი ფხვნილოვანი   კომპონენტების 
ნარევის აფეთქებით კომპაქტირების გზით. 
ხასიათდება სითბური   ნეიტრონების ნაკადის 
შესუსტების მაღალი კოეფიციენტით. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ცხრილი:  2 
ფიგურა:  1 
_______________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(10) AU 2015 13452 U (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 G 9/00 
(21) AU 2014 013452 (22) 2014 04 29 
(71) შპს ,,ეს-ბი-სი“ (GE) 

თეთრიხევის დასახლება,სამგორის II 
შესახვევი, 0109, თბილისი (GE) 

(72) ერიკ ოვაკიმოვი  (GE); 
ზაურ ტუღუში (GE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ყალიბის ფარი 
(57) ყალიბის ფარი 1 წარმოადგენს მართკუთ-
ხა პარალელეპიპედის ფორმის მქონე პლასტ-
მასის ღრუ კორპუსს 2. ფარების ერთმანეთთან 
გადასაბმელად კორპუსის ზედა   ზედაპირზე 
შესრულებულია მილისებრი შვერილები 3. 
ფარების ერთმანეთთან მჭიდროდ დასაკავში-
რებლად ფარის სიღრუეში შესრულებულია 
კორპუსის ზედა ზედაპირის ქვედა მხრიდან 
გამომავალი, ყალიბის სიმაღლის შესაბამისი,   
მილისებრი შვერილები 4, მათი ორ გრძივ 
პარალელურ გვერდებთან   დამაკავშირებელი 
ტიხრები 5 და კორპუსის პარალელური გვერ-
დებიდან   გამომავალი შვერილები 6. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   1 დამოკიდებული 
ფიგურა:  4 

 
_______________________________________ 
 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 

                                                    
 

#8  2015 04 27 
 

10 



 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba A 
 
A 47 
 
(11) U 2015 1857 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 C 23/04 
(10) AU 2015 13182 U (44) 1(413)/2015 
(21) AU 2013 013182 
(22) 2013 07 30 
(24) 2013 07 30 
(73) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,ასკონა-ვეკ“ (RU) 
რუსეთი 601900, ვლადიმირსკაია ობლ.,  
ქ. კოვროვი, ულ. კომსომოლსკაია,  
დ. 116-გ, სტრ. 25 (RU) 

(72) ტომ ველსი (US) 
(74) ზურაბ ლომსაძე 
 (54) ზამბარული ბლოკი 
_______________________________________ 

sasargeblo modelis patenti 
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(10) AD 2015 843 S (51) 32-00 
(21) AD 2015 000843 
(22) 2015 03 02  
(28) 1 
(71) ელდარ მამალაძე (GE) 

აღმაშენებლის ქ. 101, 3300, მცხეთა (GE) 
(72) ელდარ მამალაძე (GE) 
(54) რელიეფური ფაქტურა კერამიკული ნაკეთობებისთვის  
(55)   

1  
_____________________________________________________ 

 
 

dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 

 

                                                    
 

#8  2015 04 27 
 

12 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(260) AM 2015 74294 A** 
(210) AM 74294 
(220) 2013 10 10 
(732) შპს `ალიგატორი ი.ს.~ 

იმედაშვილის შეს., 16, 6000, ბათუმი, 
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ROYAL ALIGATOR 
(511)  
7 _ სახერხები, მანქანები და იარაღები; ჯაჭ-
ვური ხერხები, მათ შორის, ხელის ჯაჭვური 
ხერხები ბენზინისა და ელექტრულ ძრავაზე; 
ბალახის საცელი აპარატი (გაზონგასაკრეჭე-
ბი), მათ შორის, ბენზინისა და ელექტრულ 
ძრავაზე; ზემოჩამოთვლილი საქონლის დეტა-
ლები და სათადარიგო ნაწილები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM  2015 76190 A 
(210) AM 76190 
(220) 2014 03 09 
(731) ეფლ ინკ.   

1 ინფინიტ ლუპ, კუპერტინო,  
კალიფორნია 95014, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

APPLE 
(511)    
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები;  ხმელეთ-
ზე, წყალზე და ჰაერში გადაადგილებადი აპა-
რატები;  ელექტრონული მოწყობილობის კომ-
პონენტები და ელემენტები, რომლებიც გა-
მოიყენება ავტომობილებში, სარკინიგზო ვა-
გონებში და ლოკომოტივებში, გემებში და 
თვითმფრინავებში;  გატაცების საწინააღმდე-
გო სამარჯვები; გატაცების საწინააღმდეგო 
სიგნალიზაციები სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისათვის; ველოსიპედები; ურიკები გოლ-
ფისთვის; საგორებელი სავარძლები; ჰაერის  
დგუშები; მოტოციკლები; ნაწილები და საკუ-
თნოება ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლისთვის. 
 

14 _ საიუველირო ნაწარმი; საათები მაჯის სა-
ათების გარდა; მაჯის საათები;  კეთილშობი- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ლი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან 
დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;  
საკინძეები; ბრელოკები გასაღებებისათვის; 
წამზომები შეჩერებით; კეთილშობილი ლი-
თონებისგან დამზადებული ქინძისთავები  ან 
მათით  დაფარული ქინძისთავები; კეთილშო-
ბილი ლითონებისგან დამზადებული სამკაუ-
ლები ან მათით დაფარული სამკაულები; კე-
თილშობილი ლითონებისგან დამზადებული 
ქინძისთავები ჰალსტუხისათვის ან მათით 
დაფარული ქინძისთავები ჰალსტუხისათვის; 
კეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებუ-
ლი დამჭერები ჰალსტუხისათვის ან მათით 
დაფარული დამჭერები ჰალსტუხისათვის; კე-
თილშობილი ლითონებისგან დამზადებული 
ნიშნები ან მათით  დაფარული ნიშნები; კე-
თილშობილი ლითონებისგან დამზადებული  
სამაჯურები ან მათით დაფარული სამაჯურე- 
ბი; კეთილშობილი ლითონებისგან დამზადე-
ბული ყელსაბამები ან მათით დაფარული 
ყელსაბამები; კეთილშობილი ლითონებისგან 
დამზადებული მედლები ან მათით დაფარული 
მედლები; კეთილშობილი ლითონებისგან და-
მზადებული მოკლე ძეწკვები და აქსესუარები 
გასაღებებისათვის  ან მათით დაფარული მოკ-
ლე ძეწკვები და აქსესუარები გასაღებებისათ-
ვის; კეთილშობილი ლითონებისგან დამზადე-
ბული ღილები და სამკერდე ნიშნები ან  მა-
თით  დაფარული ღილები და სამკერდე ნიშნე-
ბი; კეთილშობილი ლითონებისგან დამზადე-
ბული საჭერები ან მათით დაფარული საჭერე-
ბი; კეთილშობილი ლითონებისგან დამზადე-
ბული კოლოფები ან მათით დაფარული კო-
ლოფები; კეთილშობილი ლითონებისგან დამ-
ზადებული სამკაულები ან მათით დაფარული 
სამკაულები; ბიჟუტერია; სტატუეტები და ნა-
წარმი  კეთილშობილი ლითონებისაგან. 
 

16 _ მისამართიანი შტამპები; საფოსტო მარ-
კები;  ქაღალდი. მუყაო და მათგან დამზადე-
ბული ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; ყდაში 
დასაკაზმავი (ჩასასმელი) სამუშაოებისთვის 
განკუთვნილი მასალები; ფოტოსურათები; სა-
წერი ნივთები (საკანცელარიო ნივთები); სტი-

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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sasaqonlo niSnebi 

კერები და მწებავი ნივთიერებები საკანცელა-
რიო და საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის; 
მხატვრების საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
ქანები და საოფისე საკუთნო (ავეჯის გარდა); 
სასწავლო მასალები და თვალსაჩინო ხელ-
საწყოები (აპარატურის გარდა); შესაფუთი 
მასალა პლასტმასისაგან (რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტები;  ტიპო-
გრაფიული კლიშეები; ნაბეჭდი პროდუქცია 
კომპიუტერების სფეროში;  ნაბეჭდი პროდუქ-
ცია პლანშეტური კომპიუტერების სფეროში; 
ნაბეჭდი პროდუქცია მულტიმედიური პროდუ-
ქციის, ინტერაქტიური პროდუქციის  ინტერაქ-
ტიური მომსახურების სფეროში; ნაბეჭდი 
გამოცემები; პერიოდული გამოცემები; წიგნე-
ბი; ჟურნალები [პერიოდული გამოცემები]; სა-
ინფორმაციო ბიულეტენები; ბროშურები; ბუკ-
ლეტები; ბროშურები;  სახელმძღვანელოები 
[დამხმარე სახელმძღვანელოები]; გაზეთები; 
ფურცლები;  მისალოცი ბარათები; სარეკლა-
მო მასალები; კატალოგები; კატალოგები, 
რომლებიც ეხება კომპიუტერულ პროგრამულ 
უზრუნველყოფას; ბროშურები კომპიუტერე-
ბის შესახებ; სახელმძღვანელოები კომპიუტე-
რების შესახებ;  ნაბეჭდი გამოცემები, რომლე-
ბიც ეხება კომპიუტერულ აპარატულ საშუა-
ლებებს; ცნობარები, რომლებიც ეხება კომ-
პიუტერულ აპარატულ საშუალებებს; დამხმა-
რე სახელმძღვანელოები კომპიუტერული აპა-
რატული საშუალებების მომხმარებლების-
თვის; დამხმარე სახელმძღვანელოები კომპიუ-
ტერების შესახებ;  კომპიუტერების ექსპლუა-
ტაციის სახელმძღვანელო; ნაბეჭდი გამოცე-
მები, რომლებიც განეკუთვნება  ტექნოლოგი-
ას, ციფრულ ტექნოლოგიას და ტექნიკის სი-
ახლეებს; კატალოგები, რომლებიც განეკუთ-
ვნება  მუსიკალურ  მოწყობილობებს  და ინს-
ტრუმენტებს;  კატალოგები, რომლებიც განე-
კუთვნება ტელესაკომუნიკაციო აპარატურას; 
მობილურ ტელეფონებს, პორტატიულ და 
მობილურ ციფრულ ელექტრონულ მოწყობი-
ლობებს სატელეფონო ზარების, ფაქსების, 
ელექტრონული ფოსტის,  ვიდეოს,  დაუყოვნე-
ბელი გაცვლის შეტყობინების,  მუსიკის,  აუ-
დიოვიზუალური და მულტიმედიური ნაწარ-
მოებებისა და ციფრული მონაცემების  გადა-
წოდებისა და  მიღებისთვის; წიგნები მუსი-
კაზე; მუსიკის დამხმარე სახელმძღვანელოე-
ბი; მუსიკალური ჟურნალები; მაგიდის საკან-
ცელარიო საკუთნო (ნივთები); ტელეფონების 
ნომრებისა და მისამართების წიგნაკები; უბის 
წიგნაკები,  დღიურები, კალენდრები, პოსტე-
რები, ფოტოები ჩარჩოებში და ჩარჩოების 
გარეშე, აღბეჭდილი გამოსახულებები მაისუ-
რებისთვის და ტრიკოტაჟის პერანგებისთვის; 
მასალები მხატვრული გაფორმებისათვის, გა-
დასაყვანი სურათები და (ბამპერებზე) მისა-

წებებელი ფურცლები;  ბუკლეტები, რომლე-
ბიც იყიდება  აუდიოკასეტებთან ერთად; ნაწი-
ლები და საკუთნო ზემოთ ჩამომთვლილი სა-
ქონლისთვის. 
 

25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურა-
ვები. 
 

28 _ სათამაშოები, თამაშობანი (თამაშები); 
ელექტრონული თამაშები, სათამაშოები; მუ-
სიკალური თამაშობანი, სათამაშოები; ელექ-
ტრონული სათამაშო ბლოკები, პორტატიუ-
ლი;  ელექტრონული პორტატიული თამაშები 
და   ავტომატური მოწყობილობები სატელევი-
ზიო მიმღებების გამოყენების გარეშე; ავტო-
ნომიური სათამაშო ავტომატები, რომლებსაც 
გააჩნია ყურების (გასინჯვის) ფუნქცია; ავტო-
მატური ელექტრონული კომპიუტერული თამ-
შობანი  სატელევიზიო მიმღებების გამოყენე-
ბის გარეშე; მოწყობილობები ელექტრონული  
თამაშებისთვის [სატელევიზიო მიმღებების 
აუცილებელი გამოყენებით მოწყობილობის 
გარდა], ვიდეოთამაშები ავტომატური სატე-
ლევიზიო მიმღებების გამოყენების გარეშე;  
სათამაშო ავტომატები;  გართობის მოწყობი-
ლობები, რომლებსაც აქვთ ყურების ფუნქცია; 
სათამაშო კომპიუტერები (არამომუშავე); სა-
თამაშო მობილური ტელეფონები (არამომუ-
შავე); სათამაშო პორტატიული მოწყობილო-
ბები, ელექტრონული;  სათამაშო აუდიომოწ-
ყობილობები; სათამაშო მუსიკალური ზარდა-
ხშები;  სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტე-
ბი;  სათამაშო  მაგნიტოფონები  მელოდიების 
და კასეტების გაშვებისთვის; ბატარეებზე მო-
მუშავე სათამაშოები; სათამაშო ავტომატები 
ვიდეოგამოსასვლელით, სატელევიზიო მიმღე-
ბები აუცილებელი გამოყენებით; ავტომატური 
სათამაშო ავტომატები ვიდეოგამოსასვლე-
ლით, ტელემიმღებების აუცილებელი გამოყე-
ნებით; ავტომატური სათამაშო ავტომატები 
ვიდეოგამოსასვლელით; ინტერაქტიური კომ-
პიუტერული სათამაშოები და თამაშები; ბან-
ქო; ნაწილები და საკომპლექტებლები ზემოთ 
მითითებული ყველა საქონლისთვის. 
 

35 _ მდივნების მომსახურება, კერძოდ, კორეს-
პონდენციის დახარისხება,  დამუშავება, მიღე-
ბა და გაფორმება; მენეჯმენტი ბიზნესის 
სფეროში; ადმინისტრაციული მოღვაწეობა 
ბიზნესის  სფეროში; პროფესიული კონსულ-
ტაციები  ბიზნესის სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური; სარეკლამო სააგენტოები; რეკლამა, 
მარკეტინგი და საქონლის წინ წაწევა;  კონ-
სულტაციები რეკლამის და მარკეტინგის სფე-
როში; მესამე პირებისთვის საქონლის წინ 
წაწევა, მესამე პირებისთვის მომსახურების 
წინ წაწევა; მარკეტინგული კვლევები;  რეკ-
ლამაზე  საპასუხო რეაქციის და მარკეტინგუ-
ლი კვლევების შედეგების ანალიზი;  მესამე 
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პირებისთვის  სარეკლამო მასალების  შემუ-
შავება, შექმნა, მომზადება, წარმოება და გავ-
რცელება; სარეკლამო საშუალებების  გამო-
ყენების დაგეგმვა  (მედია-დაგეგმვა) კლიენტე-
ბის ლოიალობის პროგრამების მართვა;  წამა-
ხალისებელი  ჯილდოების პროგრამების  ორ-
განიზება და ჩატარება  საქონლის და მომსა-
ხურების  წინ წაწევის  მიზნით;  ავტომატიზი-
რებული მონაცემთა ბაზების მართვა; ინფორ-
მაციის დამუშავების მომსახურება  კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზებში და მონაცემთა ფა-
ილებში; გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის და სხვა ელექტრონული და საკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით ხელმისაწვდომი 
დოკუმენტების, საიტების და სხვა რესურსე-
ბის  ინდექსაციის მომსახურება მესამე პირე-
ბისთვის; გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის და სხვა ელექტრონული და საკომუნიკა-
ციო  ქსელების მეშვეობით ხელმისაწვდომი 
ინფორმაციის, საიტების და სხვა რესურსების 
ძიება, ჩვენება  და მიწოდება მესამე პირების-
თვის;   გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
და სხვა ელექტრონული და საკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით მიწოდებული ინფორ-
მაციის შინაარსის ფორმირება და ორგანიზა-
ცია მომხმარებლების  მოთხოვნების შესაბა-
მისად; კომპიუტერული მონაცემთა ბაზების 
შეთავაზება მესამე პირების სხვადასხვა  სა-
ქონლის და მომსახურების  შესყიდვების და 
გაყიდვების  შესახებ; ინფორმაციის შეგროვე-
ბა კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებში და 
დირექტორიების შექმნა ინტერნეტში და სხვა 
ელექტრონულ, კომპიუტერულ  საკომუნიკა-
ციო ქსელებში პუბლიკაციის მიზნით; საცა-
ლო ვაჭრობის მომსახურება, მათ შორის, ინ-
ტერნეტ-მაღაზიების მეშვეობით; საცალო ვაჭ-
რობის მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით 
და სხვა კომპიუტერული, ელექტრონული და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; საერ-
თო ინტერესის  საკითხების ფართო წრეზე წი-
გნების, ჟურნალების,  საინფორმაციო ბიულე-
ტენების და სხვა პუბლიკაციების საცალო გა-
ყიდვის მომსახურება, რომელიც შემოთავაზე-
ბულია ინტერნეტის მეშვეობით  და სხვა კომ-
პიუტერული, ელექტრონული და საკომუნიკა-
ციო ქსელებით;  საცალო ვაჭრობის  მომსახუ-
რება გართობების, კერძოდ, ფილმების, სატე-
ლევიზიო პროგრამების, სპორტული შეჯიბ-
რებების, მუსიკალური ნაწარმოებების და აუ-
დიო და აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების 
სფეროში, ინტერნეტის და სხვა კომპიუტერუ-
ლი, ელექტრონული და საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; კომპიუტერების, ელექ-
ტრონული და გასართობი საქონლის, ტელე-
საკომუნიკაციო აპარატების, მობილური ტე-
ლეფონების, პორტატიული მობილური ციფ-
რული ელექტრონული მოწყობილობების და 

სხვა სამომხმარებლო ელექტრონიკის,  პროგ-
რამული უზრუნველყოფის და საკუთნოს, პე-
რიფერიული მოწყობილობების  და გადასატა-
ნი ჩანთების, ფუტლარების და ასეთი საქონ-
ლისთვის შალითების საცალო გაყიდვის მომ-
სახურება  ინტერნეტის და სხვა კომპიუტერუ-
ლი, ელექტრონული და  საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; საქონლის დემონსტრირე-
ბა მაღაზიებში და გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის და სხვა ელექტრონული და საკო-
მუნიკაციო  ქსელების მეშვეობით; ხელმოწე-
რის ორგანიზაცია, კერძოდ, ხელმოწერა ტექს-
ტურ,  საინფორმაციო,  გამოსახულებით, აუ-
დიო, ვიდეო და მულტიმედიურ  კონტენტზე, 
რომელიც შემოთავაზებულია ინტერნეტის  და 
სხვა ელექტრონული და საკომუნიკაციო  ქსე-
ლების მეშვეობით;   უფასო და წინასწარ გა-
დახდილი  ხელმოწერის  შეთავაზება ჩატვირ-
თვად წინასწარ ჩაწერილ ტექსტურ, საინფორ-
მაციო, გამოსახულებით, აუდიო, ვიდეო მულ-
ტიმედიურ კონტენტზე, რომელიც შემოთავა-
ზებულია  ინტერნეტის და სხვა ელექტრონუ-
ლი და საკომუნიკაციო  ქსელების მეშვეობით; 
კომერციული, სავაჭრო ან საქმიანი კონფერე-
ნციების, შოუების და გამოფენების ორგანი-
ზება და ჩატარება; ინფორმაცია, რჩევები და 
კონსულტაციები ზემოთ ჩამოთვლილთან 
დაკავშირებით. 
 

36 _ საბანკო მომსახურება; საბირჟო შუამავ-
ლობა; საქველმოქმედო საშუალებების შეკრე-
ბა; საფინანსო მოღვაწეობა; საკრედიტო-ფუ-
ლადი ოპერაციები;  უძრავ ქონებასთან დაკავ-
შირებული  ოპერაციები;  ფინანსური ანალი-
ზი, საფინანსო ინფორმაცია, საფინანსო სა-
კითხებთან დაკავშირებული კონსულტაციები 
და ფინანსური მენეჯმენტი; საფინანსო მოღ-
ვაწეობა; ფინანსური ოპერაციები და გარიგე-
ბები; ანგარიშების გადახდის მომსახურება; 
დაცული (უსაფრთხო)  ტრანზაქციების გან-
ხორციელება; მომსახურება საკრედიტო და 
სადებეტო  ბარათებით; ტრანზაქციების დამუ-
შავება საკრედიტო ბარათებით; ფულადი სა-
შუალებების გადაგზავნა ელექტრონული ან-
გარიშსწორების სისტემაში;  ელექტრონული 
გადახდების მომსახურება; საფინანსო გარი-
გებების გაფორმების მომსახურება; ბარათე-
ბით გადახდის ოპერაციების მომსახურება; 
ინფორმაციის შეთავაზება საკრედიტო ბარა-
თებით ტრანზაქციებთან დაკავშირებით; დაზ-
ღვევა;  დაზღვევა, შუამავლობა, დაზღვევას-
თან დაკავშირებული ინფორმაცია და კონ-
სულტაციები; ინვესტირების ანალიზი, ინ-
ფორმაცია, კონსულტაციები და მართვა. 
 

37 _ მშენებლობა; რემონტი; მოწყობილობე-
ბის დაყენება; კომპიუტერების, კომპიუტერუ-
ლი პერიფერიული მოწყობილობებისა და 
ელექტრონული მოწყობილობების დაყენება, 
მომსახურება და რემონტი; კომპიუტერების, 
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კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის, კომპიუტერული  პერიფერიული მოწყო-
ბილობებისა  და ელექტრონული მოწყობილო-
ბების გამოყენებასთან, მომსახურებასთან, 
რემონტთან და მოდერნიზაციასთან დაკავში-
რებით ტექნიკური მხარდაჭერის,  გაუმართაო-
ბების გამოვლენის და გამოსწორების მომსა-
ხურების შეთავაზება; კომპიუტერების, კომპი-
უტერული პერიფერიული მოწყობილობების 
და ელექტრონული მოწყობილობების დაყე-
ნებასთან, გამოყენებასთან, მომსახურებას-
თან, რემონტთან  და მოდერნიზაციასთან და-
კავშირებული ინფორმაცია; ინფორმაცია, 
რჩევები და კონსულტაციები  ზემოთ ჩამოთ-
ვლილთან დაკავშირებით. 
 

38 _ ტელეკომუნიკაციები; კავშირის სისტემე-
ბის და ინფორმაციის დისტანციური  გადაცე-
მის სფეროში მომსახურება;  კავშირი კომპიუ-
ტერების გამოყენებით, მრავალმხრივი კავში-
რი კომპიუტერების გამოყენებით; ტელეტაი-
პური, ტელეგრაფული და ტელეფონური კავ-
შირის შეთავაზებასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; ფაქსიმილური კავშირის შეთავაზე-
ბასთან დაკავშირებული მომსახურება, შეტ-
ყობინებების შეგროვებასთან და გადაცემას-
თან დაკავშირებული მომსახურება; მონაცე-
მების და ინფორმაციის გადაცემა  ელექტრო-
ნული საშუალებების, კომპიუტერების, კაბე-
ლების, რადიოტალღების, ტელეგრაფული/ტე-
ლეტაიპური მოწყობილობების, ტელეწერილე-
ბის, ელექტრონული ფოსტის, ტელეკოპირე-
ბის აპარატების, ტელემაუწყებლობის, მიკრო-
ტალღების, ლაზერული სხივების, თანამგზავ-
რული კავშირის ან ელექტრონული კავშირის   
გამოყენებით; უსადენო კავშირის მომსახურე-
ბის შეთავაზება ელექტრონული საკომუნიკა-
ციო  ქსელების  მეშვეობით; მონაცემების   და 
დოკუმენტების  ელექტრონული გადაცემა   ინ-
ტერნეტის ქსელის  მეშვეობით  ან  სხვა ელექ-
ტრონული საკომუნიკაციო ქსელების  მეშვეო-
ბით;  ელექტრონული  ფოსტა; შეტყობინებე-
ბის  გადაცემა  მონაცემების ელექტრონული 
გადაცემის მეშვეობით; მომსახურება შეტყო-
ბინებების უსადენო გადაცემის სფეროში, 
პეიჯინგური მომსახურება და ელექტრონული 
ფოსტის მომსახურება, მათ შორის, მომსახუ-
რება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს  
შეტყობინებების გაგზავნის და/ან მიღების შე-
საძლებლობას უსადენო ქსელების მეშვეო-
ბით; საკომუნიკაციო მოწყობილობების და 
ელექტრონული საფოსტო ყუთების იჯარა და 
გაქირავება;  ელექტრონული ახალი ამბების 
მომსახურება;  შეტყობინებების ელექტრონუ-
ლი დაფების  მომსახურება კომპიუტერების 
მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების გა-
დაცემის მიზნით;   კავშირის არხებთან მისაწ-
ვდომობის უზრუნველყოფა; ვებ-საიტებთან 

მისაწვდომობის უზრუნველყოფა; კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზებთან და კატალო-
გებთან  მისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რო-
მელიც ხორციელდება ინტერნეტის ქსელის 
მეშვეობით და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების 
მეშვეობით; ინტერაქტიურ საძიებო მონაცემ-
თა ბაზებთან მისაწვდომობის უზრუნველ-
ყოფა, რომლებიც შეიცავენ  ტექსტებს, მონა-
ცემებს, გამოსახულებებს, აუდიო, ვიდეო 
მულტიმედიურ მონაცემებს; ელექტრონულ 
საკომუნიკაციო ქსელებთან მისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა გარეშე კომპიუტერულ სერ-
ვერებზე, კომპიუტერულ პროცესორებზე, კომ-
პიუტერების მომხმარებლებზე   მონაცემების 
და მითითებების იდენტიფიკაციის, აღმოჩენის, 
დაჯგუფების, გავრცელების და მართვის მიზ-
ნით;  სოციალურ ქსელებთან მისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა;  კავშირის მომსახურება, კე-
რძოდ, მომხმარებლების შეწყობა მუსიკალუ-
რი, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გადაცემი-
სათვის საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; 
ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებთან მი-
საწვდომობის უზრუნველყოფა აუდიო, ვიდეო 
ან მულტიმედიური მონაცემების გადაცემის 
და მიღების მიზნით; აუდიო, ვიდეო მულტი-
მედიური მონაცემების ტელეკომუნიკაციური 
გადაცემა ციფრულ ფორმატში;  აუდიო და ვი-
დეო ფაილების ელექტრონული გადაცემა 
კომპიუტერების და ელექტრონული საკომუ-
ნიკაციო ქსელების მეშვეობით; რადიომაუწ-
ყებლობა;   ტელემაუწყებლობა; რადიო და სა-
ტელევიზიო პროგრამების ტრანსლირება და 
გადაცემა;  ვიდეო მონაცემების ტრანსლირება 
და გადაცემა გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით; ვიდეო მონაცემების ნა-
კადური მაუწყებლობა გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით; აუდიო მონაცე-
მების ნაკადური მაუწყებლობა გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ინტერნე-
ტის მეშვეობით ფართომაუწყებლობითი 
ტრანსლაციის მომსახურება; ზემოთ ჩამოთ-
ვლილ მომსახურებებთან დაკავშირებით საინ-
ფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახუ-
რება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76843 A 
(210) AM 76843 
(220) 2014 04 28 
(731) შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი    
თორის ქ. 39, 1200 ბორჯომი, საქართველო 

(540) 
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(591) თეთრი, ლურჯი, წითელი, ღია მწვანე  
(531) 06.01.01, 27.05.10, 28.19, 29.01.14 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში 
შემავალი სიტყვები "BORJOMI" და `ბორჯო-
მის~ არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამარ-
თლებრივ დაცვას. 
(511)     
32 _ ნატურალური მინერალური და წყაროს 
წყალი. 
 

35 _ რეკლამა, სატელევიზიო რეკლამა, რეკ-
ლამისა და გაყიდვების ხელშეწყობის მოდე-
ლირება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77586 A 
(210) AM 77586 
(220) 2014 06 17 
(731) კახაბერ ონაშვილი 

ზედაზენის ქ. 16, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540)  

მძლევარი 
MDZLEVARI 

(511)     
9 _ კომპაქტ და ციფრული ვიდეო და აუდიო 
დისკები. ხმის ჩამწერი დისკები. ხმის და გა-
მოსახულების მატარებლები. 
 

41 _ ვოკალური ანსამბლი, სიმღერის გუნდი; 
აღზრდა, სასწავლო პროცესის უზრუნველყო-
ფა  და მართვა, კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77609 A 
(210) AM 77609 
(220) 2014 06 18 
(731) შპს `ასფარმა საქართველო  

ფარმაცევტული კომპანია~    
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

(740) მაია სამადაშვილი 
(540)  

Vedira 
ვედირა 
Ведира 

(511)     
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის, 
სამკურნალო საშუალებები.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77612 A 
(210) AM 77612 
(220) 2014 06 18 

(731) შპს `ასფარმა საქართველო  
ფარმაცევტული კომპანია~    
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო 

(740) მაია სამადაშვილი 
(540)  

Cardiva 
კარდივა 
Кардива 

(511)     
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის, 
სამკურნალო საშუალებები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77726 A 
(210) AM 77726 
(220) 2014 06 27 
(731) შენჩჟენ იტზრ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.  

იტზრ ტექნოლოჯი პარკ, ტანგქიან  
ვილიჯ, გუანლან, შენჩჟენ სითი, ჩინეთი 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი.  
(531) 25.07.06, 25.07.07, 26.01.06, 27.05.05,  

29.01.12 
(511)     
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური 
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭ-
რო ავტომატები და მექანიზმები აპარატები-
სათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპა-
რატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის 
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუ-
ტერები; ცეცხლმქრობები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77728 A 
(210) AM 77728 
(220) 2014 06 27 
(731) შენჩჟენ ბილიან ელექტრონიკ ლიმიტედ 

268, ფუ ქიან რდ, იუ ტანგ კომიუნიტი,  
გუანლან თაუნ, ლონგჰუა ნიუ  
დისტრიკტ, შენჩჟენ სითი, 518110, ჩინეთი 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540) 
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(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.11.09, 27.05.17 
(511)     
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური 
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭ-
რო ავტომატები და მექანიზმები აპარატები-
სათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპა-
რატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის 
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუ-
ტერები; ცეცხლმქრობები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77848 A 
(210) AM 77848 
(220) 2014 07 07 
(731) დაევუნგ ფარმასეუტიკალ კო., ლტდ.  

244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ,  
სეონგნამ-სი, გუეონგი-დო, კორეის  
რესპუბლიკა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

STOPHELMIN-1 
(511)    
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები; ვეტერინა-
რული პრეპარატები; მადეზინფიცირებელი სა-
შუალებები; სამედიცინო დანიშნულების სა-
მედიცინო პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტე-
რინარული დანიშნულების დიეტური საკვები 
და ნივთიერებები; სიცხის დამწევი საშუალე-
ბები; ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები (ან-
ალგეტიკები); ანთების საწინააღმდეგო საშუ-
ალებები; ფარმაცევტული პრეპარატები საჭმ-
ლის მომნელებელი ორგანოებისთვის; საჭმ-
ლის მონელების ხელშემწყობი საშუალებები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭიის წამლე-
ბი; ანტიბიოტიკები; ანტაციდები; მჟავას რეფ-
ლუქციის სამკურნალო ფარმაცევტული პრე-
პარატები; წყლულის საწინააღმდეგო საშუა-
ლებები; მატონიზირებელი საშუალებები (სა-
მკურნალო პრეპარატები); ნაღვლმდენი საშუ-
ალებები; ღვიძლის დაავადებების სამკურნა-
ლო ფარმაცევტული პრეპარატები; ნაღველ-
კენჭოვანი დაავადებების სამკურნალო ფარ-
მაცევტული პრეპარატები; ღვიძლის მოქმედე-
ბის ხელშემწყობი ფარმაცევტული პრეპარა-
ტები; საკვები დანამატები; ვიტამინის პრეპა-
რატები; მინერალური დანამატები. 
_____________________________________________________ 

(260) AM 2015 77898 A 
(210) AM 77898 
(220) 2014 07 11 
(731) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ  

ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ სასუ  
143 ბულვარ რომენ როლანი, პარიზი,  
75014, საფრანგეთი 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540)  

LIBERTE TOUJOURS 
(511)     
34 _ თამბაქო დამუშავებული და დაუმუშავე-
ბელი; თამბაქოს პროდუქტები; არასამედიცი-
ნო და არასამკურნალო დანიშნულების თამ-
ბაქოს შემცვლელები; სიგარეტები; სიგარი-
ლოები; სიგარები; სიგარეტის დასამზადებე-
ლი ხელის მანქანები; მილები სიგარეტები-
სათვის; სიგარეტების ფილტრები; სიგარეტის 
ქაღალდი; ასანთი და მწეველთა საკუთვნო. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77909 A 
(210) AM 77909 
(220) 2014 07 11 
(731) ქართული სადისტრიბუციო- 

მარკეტინგული კომპანია   
მოსკოვის გამზ. 31ა,  0120, თბილისი,   
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(591) მწვანე, ღია მწვანე, თეთრი  
(531) 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 05.03.14 
(511)     
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი, მათ შორის, დაკონსერვებუ-
ლი მწვანე ბარდა, დაკონსერვებული სიმინდი, 
დაკონსერვებული სოკო, დაკონსერვებული 
ზეთის ხილი, დაკონსერვებული პომიდორი, 
ტომატი, დაკონსერვებული კიტრი; ჟელე, მუ-
რაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის ნა-
წარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78016 A 
(210) AM 78016 
(220) 2014 07 21 
(731) "NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIKRETI"-ის წარმომადგენ- 
ლობა საქართველოში    
თავისუფლების მოედანი 4, თბილისი,  
საქართველო 
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sasaqonlo niSnebi 

(740) თინათინ  ცხვედიანი 
(540)  

DEXTANOL 
დექსტანოლი 

(511)     
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78023 A 
(210) AM 78023 
(220) 2014 07 21 
(731) შპს `ლარკი~   

იუმაშევის ქ. 8, 0151, თბილისი   
საქართველო 

(740) დავით ხინველი 
(540)  

რუმიფოსი 
(511)     
31 _ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხა-
ლი ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოს-
ტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები 
და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ცხოვე-
ლების გასასუქებელი პრეპარატები, საკვებ-
დანამატები; ალაო. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78024 A 
(210) AM 78024 
(220) 2014 07 21 
(731) შპს `ლარკი~   

იუმაშევის ქ. 8, 0151, თბილისი   
საქართველო 

(740) დავით ხინველი 
(540)  

დიაკრისი 
(511)     
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-
პარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-

ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78035 A 
(210) AM 78035 
(220) 2014 07 22 
(731) ნოდარ ესიავა  

სიმონ ჩიქოვანის 4/10, ბ. 51, 0171  
თბილისი, საქართველო; 
ბესარიონ სურმავა 
ღრმაღელის დასახ., სანზონა მე-7 კორპ. 
 ბ. 4, ქ. თბილისი,საქართველო 

(740) ბესარიონ სურმავა 
(540) 

 
(591) შინდისფერი, ოქროსფერი, ღია  

შინდისფერი  
(531) 05.07.10, 24.03.13, 26.01.21, 27.05.24, 28.19,  

29.01.12 
(511)     
33 _ ყურძნისგან დამზადებული ალკოჰოლია-
ნი  სასმელი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78040 A 
(210) AM 78040 
(220) 2014 07 22 
(731) არამექს ინტერნეშენელ ლლკ   

ბიზნეს სენტრალ ტაუერსი, A2302,  
დუბაი მედია სიტი (ტეცომ), შეიხ ზაიედ 
როუდი, პ.ო.ბოქს 95946, დუბაი, არაბთა 
გაერთიანებული საამიროები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

SnS/ SHOP AND SHIP 
(511)     
35 _ ბიზნეს მომსახურება, რომელიც დაკავში-
რებულია ტრანსპორტირებისა და საქონლის 
მიწოდების ლოჯისტიკასთან; ტრანზიტის შე-
მთხვევაში დოკუმენტების, პაკეტების და ტვი-
რთის კომპიუტერული კვლევა, მოძიება და და-
მუშავება; ლოჯისტიკის მართვა; კომერციულ 
გარიგებათა ინტეგრირებული კვლევა და მარ-
თვა; სარეკლამო მომსახურება; ბიზნესის მარ-
თვის მომსახურება; ბიზნესის ადმინისტრირე-
ბის მომსახურება; ოფისის ფუნქციების მომსა-
ხურება; საწარმოების მართვის დახმარების 
მომსახურება; მენეჯმენტის საკონსულტაციო 
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მომსახურება; საწყობის მენეჯმენტი; საიმ-
პორტო და საექსპორტო დოკუმენტაციის და-
მუშავება, პირდაპირი მარკეტინგი და საფოს-
ტო შეკვეთების კატალოგის მომსახურება, 
მათ შორის, მაგრამ არა შეზღუდული, კატა-
ლოგი შოურუმების მოწყობის და სატელევი-
ზიო ან ინტერნეტ შოფინგ მომსახურება. 
 

39 _ საქონლის ერთი ადგილიდან მეორეზე 
ტრანსპორტირება სახმელეთო, საზღვაო ან 
საჰაერო გზით;  დოკუმენტების, პაკეტების და 
ტვირთის გადაზიდვა, ტრანსპორტირება, მი-
ტანა, აღრიცხვა და შენახვა; ელექტრო და 
ელექტრონული საშუალებებით გაგზავნილი 
და მიღებული შეტყობინებების ტრანსპორტით  
გადაზიდვა და მიწოდება; მსოფლიო მასშტა-
ბით ინფორმაციის ონლაინ დოკუმენტების, პა-
კეტების და ტვირთის გადაზიდვა, აღრიცხვა 
და მიტანა საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო 
გზით; კურიერის მომსახურება; გადაზიდვებ-
თან დაკავშირებული ინფორმაცია; დაფრახ-
ტვა; ტვირთის გემით გადაზიდვა, საშუამავლო 
საქმიანობა და გადაგზავნა. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78041 A 
(210) AM 78041 
(220) 2014 07 22 
(731) არამექს ინტერნეშენელ ლლკ   

ბიზნეს სენტრალ ტაუერსი, A2302,  
დუბაი მედია სიტი (ტეცომ), შეიხ ზაიედ 
როუდი, პ.ო.ბოქს 95946, დუბაი, არაბთა 

გაერთიანებული საამიროები  
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.25 
(511)   
35 _ ბიზნეს მომსახურება, რომელიც დაკავში-
რებულია  ტრანსპორტირებისა და საქონლის 
მიწოდების ლოჯისტიკასთან; ტრანზიტის შე-
მთხვევაში დოკუმენტების, პაკეტების და ტვი-
რთის კომპიუტერული კვლევა, მოძიება და და-
მუშავება; ლოჯისტიკის მართვა; კომერციულ 
გარიგებათა ინტეგრირებული კვლევა და მარ-
თვა; სარეკლამო მომსახურება; ბიზნესის მარ-
თვის მომსახურება; ბიზნესის ადმინისტრირე-
ბის მომსახურება; ოფისის ფუნქციების მომ-
სახურება; საწარმოების მართვის დახმარების 
მომსახურება; მენეჯმენტის საკონსულტაციო 
მომსახურება; საწყობის მენეჯმენტი; საიმპო-
რტო და საექსპორტო დოკუმენტაციის დამუ-

შავება, პირდაპირი მარკეტინგი და საფოსტო 
შეკვეთების კატალოგის მომსახურება, მათ 
შორის, მაგრამ არა შეზღუდული, კატალოგი 
შოურუმების მოწყობის და სატელევიზიო ან 
ინტერნეტ შოფინგ მომსახურება. 
 

39 _ საქონლის ერთი ადგილიდან მეორეზე 
ტრანსპორტირება სახმელეთო, საზღვაო ან 
საჰაერო გზით;  დოკუმენტების, პაკეტების და 
ტვირთის გადაზიდვა, ტრანსპორტირება, მი-
ტანა, აღრიცხვა და შენახვა; ელექტრო და 
ელექტრონული საშუალებებით გაგზავნილი 
და მიღებული შეტყობინებების ტრანსპორტით  
გადაზიდვა და მიწოდება; მსოფლიო მასშტა-
ბით ინფორმაციის ონლაინ დოკუმენტების, 
პაკეტების და ტვირთის გადაზიდვა, აღრიცხვა 
და მიტანა საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო 
გზით; კურიერის მომსახურება; გადაზიდვებ-
თან დაკავშირებული ინფორმაცია; დაფრახ-
ტვა; ტვირთის გემით გადაზიდვა, საშუამავლო 
საქმიანობა და გადაგზავნა. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78080 A 
(210) AM 78080 
(220) 2014 07 28 
(731) შპს  „შუხმან ვაინს ჯორჯია“    

სოფ. კისისხევი, 2200 თელავის რაიონი, 
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

URMULI 
УРМУЛИ 

(511)    
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78081 A 
(210) AM 78081 
(220) 2014 07 28 
(731) შპს  „შუხმან ვაინს ჯორჯია“    

სოფ. კისისხევი, 2200 თელავის რაიონი, 
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.21, 25.01.19, 07.01.01 
(511)    
33 _ ღვინო. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 78175 A 
(210) AM 78175 
(220) 2014 07 31 
(731) შპს `კომპანია ბესინი~ 

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, გამრეკელის  
ქ. 19, 0160 თბილისი, საქართველო 

(740) მაია ჩაჩიბაია 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.04.12, 26.11.13, 26.11.09, 27.05.19 
(511)    
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
_______________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78204 A 
(210) AM 78204 
(220) 2014 08 01 
(731) დი დი აი პი ჰოლდერ ელ ელ სი 

130 როიალ სტრიტ, კანტონი, 
 მასაჩუსეტსი 02021, აშშ 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540)  

MUNCHKINS 
(511)     
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტები; პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი; ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული; ფუნჩუ-
ლები; ბლითებისებრი ფუნჩულები; პურ-ფუნ-
თუშეული; გალეტები, მშრალი ნამცხვარი, 
ბისკვიტები; ტკბილღვეზელები; ღვეზელები; 
მაფინები; შემწვარი ღვეზელები შიგთავსის 
გარეშე, მოსარკლული და შიგთავსით; ბლი-
თები (ბუბლიკები); შემვსებები ტკბილღვეზე-
ლებისათვის და ტორტებისათვის ნადუღი 
კრემის საფუძველზე; შემვსებები ტკბილღვე-
ზელებისათვის და ტორტებისათვის შოკოლა-
დის საფუძველზე; მოსართავები შოკოლადის 
საფუძველზე. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78206 A 
(210) AM 78206 
(220) 2014 08 01 
(731) ჰენკუკ ტაია უორლდუაიდ კო., ლტდ    

647-15, იოკსამ-დონგი, კანგნამ-გუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

(740) ლარისა ამირხანიანი 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 21.03.21, 27.01.06, 27.05.10 
(511)     
12 _ ავტომობილის საბურავები; ველოსიპე-
დის საბურავები; პნევმატიკური სალტეების  
გარსაცმები; შალითები საბურავებისთვის; 
საბურავები (მოტოციკლის); სალტეს კამერის 
სარემონტო რეზინის  თვითწებვადი ზესადე-
ბები; კამერები ველოსიპედისათვის; კამერები 
მოტოციკლებისათვის;  კამერები პნევმატიკუ-
რი სალტესათვის;  კამერები სატრანსპორტო 
საშუალებების თვლების; კამერები ავტომობი-
ლის საბურავების თვლების; საბარგო ბადეე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნე-
ვმატიკური სალტეები; სალტეს კამერის სარე-
მონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრანს-
პორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; შა-
ლითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათვის; 
შალითები მოტოციკლის დასაჯდომებისათ-
ვის; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო 
საშუალებების სავარძლებისათვის; მუხრუ-
ჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის; ამორტიზატორები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; თხილამურებისათვის 
განკუთვნილი საბარგულები ავტომობილები-
სათვის; კოტები საბურავებისათვის; საბურა-
ვები სატრანსპორტო საშუალებების თვლი-
სათვის; სალტეები სატრანსპორტო საშუალე-
ბების თვლებისათვის (პნევმატიკური-); საბუ-
რავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექ-
ტორები;  მუხლუხოები; უკამერო საბურავები 
ველოსიპედისათვის; უკამერო საბურავები მო-
ტოციკლისათვის; საბურავის სარქვლები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრან-
სპორტო საშუალებების საბურავები.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78209 A 
(210) AM 78209 
(220) 2014 08 01 
(731) შპს `დიო~ 

საბურთალოს ქ. 55, 0160 თბილისი, 
საქართველო 

(740) ირმა დაუშვილი 
(540)  

რობოდიო 
(511)     
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლი-
თონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებო-
ბები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის; 
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთუ-
ლი (არაელექტრული); რკინა-კავეული და სა-
კეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადე-
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ნები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკე-
თობა, სხვა კლასებში შეტანილის გარდა; მა-
დანი. 
 

17 _ კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი, 
ქარსი და ამ მასალებისგან დამზადებული 
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ნაწილობრივ დამუშავებული პლასტმა-
სის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი 
და საიზოლაციო მასალა; არალითონური მი-
ლები. 
 

19 _ არალითონური სამშენებლო მასალა; სა-
მშენებლო დანიშნულების ხისტი მილები; ას-
ფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური 
მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არა-
ლითონური ძეგლები. 
 

24 _ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბნები, 
გადასაფარებლები და სუფრები. 
 

37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78210 A 
(210) AM 78210 
(220) 2014 08 01 
(731) შპს `დიო~ 

საბურთალოს ქ. 55, 0160 თბილისი, 
საქართველო  

(740) ირმა დაუშვილი 
 (540) 

 
(591) ვერცხლისფერი, წითელი, ლურჯი  
(531) 04.05.04, 26.11.09, 28.19, 29.01.13 
(511)     
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლი-
თონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობე-
ბი; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის; 
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთუ-
ლი (არაელექტრული); რკინა-კავეული და 
საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილ-
სადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის 
ნაკეთობა, სხვა კლასებში შეტანილის გარდა; 
მადანი. 

17 _ კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი, 
ქარსი და ამ მასალებისგან დამზადებული 
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ნაწილობრივ დამუშავებული პლასტმა-
სის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი 
და საიზოლაციო მასალა; არალითონური მი-
ლები. 
 

19 _ არალითონური სამშენებლო მასალა; სა-
მშენებლო დანიშნულების ხისტი მილები; ას-
ფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური 
მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არა-
ლითონური ძეგლები. 
 

24 _ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბნები, 
გადასაფარებლები და სუფრები. 
 

37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78213 A 
(210) AM 78213 
(220) 2014 08 03 
(731) გლობალ  გურაიშ  ფზკო  

პ.ო. ბოქს 119640, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები  

(740) ლარისა ამირხანიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 01.15.11, 11.03.04, 25.01.05, 27.01.12 
(511)    
21 _  კალათები საყოფაცხოვრებო მიზნებისა-
თვის; კოვზები (მოსასხმელი-), სამზარეულოს 
საკუთნო; სასმელის ჭურჭელი თბოიზოლაცი-
ით;  ყავის ფილტრები, არაელექტრული; ყავის 
ხელსაფქვავები; ყავის სერვიზები (ჭურჭელი); 
ყავადნები, არაელექტრული;  საყოფაცხოვრე-
ბო ან სამზარეულო კონტეინერები; ნამცხვ-
რის კოლოფები, ყუთები; სამზარეულო ჭურჭ-
ლის ნაკრები; სამზარეულოს საკუთნო, არა-
ელექტრული; გასაცივებელი საოჯახო მოწ-
ყობილობები თბოგადამცემი დენადი გარემო-
თი (საკვები პროდუქტის -);ფინჯნები;  ქაღალ-
დის ან პლასტმასის ჭიქები; თეფშები (ერთჯე-
რადი - ); ჭიქები სასმელისათვის; სარწყულე-
ბლები; სასმელი ჭურჭელი; კვერცხის ჩასა-
დებები; მომინანქრებული მინა; ხილის ვაზე-
ბი; მინის ბურთები;  ხელთათმანები (საყო-
ფაცხოვრებო - );  ჭურჭელი თბოიზოლაციით; 
საყინულე ვედროები; სამზარეულოს სათავსე-
ბი [კონტეინერები]; საყინულე ფორმები;  ფო-
რმები [სამზარეულოს საკუთნო]; ქაღალდის 
თეფშები; სასალათეები; საშაქრეები; თეფშე-
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ბი; ჩაის დასაყენებელი ბურთულები; საჩაიე 
კოლოფები; ჩაის სერვიზები (ჭურჭელი); ჩაის 
საწურები; ჩაის დასაყენებელი ქეთლები; ლან-
გრები ბოსტნეულისათვის; ყინულისა და ყი-
ნულიანი სასმელების მოსამზადებელი ლი-
თონის ჭურჭელი. 
 

30 _ ყავის შემცვლელები; შოკოლადის სასმე-
ლები; კაკაოს სასმელები; ყავის სასმელები; 
ჩაის სასმელები; გალეტები; პური; თაფლაკ-
ვერები; ფუნთუშები; საფანელი; ბრიოშები 
[ერბოზელილი ფუნთუშები]; შოკოლადი; შო-
კოლადის რძიანი სასმელები; კაკაო; კაკაოს 
რძიანი სასმელები; კაკაოს ნაწარმი; ყავა; ყა-
ვის რძიანი სასმელები; ყავის არომატული ნი-
ვთიერებები; ყავის შემცვლელები  (ბოსტნეუ-
ლისაგან მიღებული - ); ნედლი ყავა; არომა-
ტიზატორები, ეთერზეთების გარდა; არომატი-
ზატორები (სასმელების - ), ეთერზეთების 
გარდა; არომატიზატორები (ნამცხვრის - ), 
ეთერზეთების გარდა; გაყინული იოგურტი 
[გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]; თაფლი; 
ნაყინი; შემკვრელი ნივთიერებები (ნაყინის - ); 
ყინული გასაცივებლად; ყინულიანი ჩაი; მა-
კარონის ნაწარმი; ნუშის ნამცხვარი; მანანის 
ბურღული; ხილის ნაყინი; შაქარი; ტკბილეუ-
ლი; ბუნებრივი დამატკბობლები;  ჩაი; ვანილი; 
ვანილინი [ვანილის შემცვლელი]; ათქვეფილი 
ნაღების სტაბილიზატორები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78214 A 
(210) AM 78214 
(220) 2014 08 04 
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ  
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000, 
აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

CADILLAC CT5 
(511)     
12 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბი და მათი ნაწილები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78215 A 
(210) AM 78215 
(220) 2014 08 04 
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ  
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000, 
აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

CADILLAC CT6 

12 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბი და მათი ნაწილები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78221 A 
(210) AM 78221 
(220) 2014 08 06 
(310) 52586/2014 
(320) 2014 03 03 
(330) CH 
(731) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

ცელერვეგ 4, ცუგი, CH-6300, შვეიცარია 
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) მუქი-ლურჯი, ცისფერი, თეთრი,  

წითელი, ვერცხლისფერი  
(531) 25.01.01, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.19,  

27.05.24, 29.01.15, 24.01.15  
(511)     
34 _ სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.    
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78222 A 
(210) AM 78222 
(220) 2014 08 06 
(310) 52585/2014 
(320) 2014 03 03 
(330) CH 
(731) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

ცელერვეგ 4, ცუგი, CH-6300, შვეიცარია 
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) მუქი-ლურჯი, ცისფერი, წითელი,  

თეთრი, ვერცხლისფერი.  
(531) 24.01.15, 25.01.01, 26.11.07, 26.11.12,  

27.05.19, 27.05.24, 29.01.15 
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(511)     
34 _ სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.    
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78224 A 
(210) AM 78224 
(220) 2014 08 06 
(731) ინტელ კორპორეიშენ  

2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტა- 
კლარა, კალიფორნია 95052-8119, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

INTEL 
(511)    
45 _ უსაფრთხოების სამსახური; საკუთრების 
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური;  
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილების და-
საკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეუ-
ლი პერსონალური და სოციალური მომსახუ-
რება;  უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; უსაფრთხოების სისტემების 
მონიტორინგი; მასობრივი ღონისძიებების 
უსაფრთხოების სამსახური; უსაფრთხოების 
სამსახური შენობებისთვის; რისკების უსაფ-
რთხოების შეფასება; საიდუმლოიანი საკეტის 
გახსნა; უსაფრთხოების შემოწმების სამსახუ-
რი მესამე პირებისთვის; უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული რჩევები; დაცვის და უსაფრ-
თხოების სიგნალების მონიტორინგი; დაცვის, 
სამაშველო, უსაფრთხოების და წესრიგის და-
ცვის სამსახური; უსაფრთხოების უზრუნველ-
ყოფა საიდენტიფიკაციო ბარათების დასამ-
ზადებლად. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78252 A  
(210) AM 78252 
(220) 2014 08 08 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ "ალმაზ-მ"   
რუსეთი, 119034 ქ. მოსკოვი, 1-ი  
ობიდენსკიი პერ., დ.10, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, ყავისფერი  
(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12 
(511)    
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 

გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერული 
ნაწარმი, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუა-
ლებები, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილე-
ბი და პასტები; პირადი დანიშნულების ტუა-
ლეტის საშუალებები და კოსმეტიკური საშუა-
ლებები კანის გაწმენდის  საშუალებების  ჩა-
თვლით, მათ შორის, აბაზანის და შხაპის გე-
ლები და ქაფები, თმის მოვლის საშუალებები, 
მათ შორის, შამპუნები და კონდიციონერები 
თმებისთვის, სახის და ტანის კრემები, მათ 
შორის, ხელის და ფეხის კრემები.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78253 A 
(210) AM 78253 
(220) 2014 08 08 
(731) შანთა ბიოტექნიკს ლიმიტიდ   

3რდ & 4თ ფლორი, ვასანთა ჩეიმბერზი,  
ფატეჰ მეიდენ როუდი, ბაშეერბაგჰ,  
ინდოეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

ShanIPV 
(511)     
5 _ ვაქცინები ადამიანებისათვის. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78255 A 
(210) AM 78255 
(220) 2014 08 09 
(731) ჰენკუკ  ტაია  უორლდუაიდ   კო., ლტდ.   

133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგი),  
განგნამ-გუ, სეული, 135-723, კორეის   
რესპუბლიკა 

(740) ლარისა ამირხანიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.17, 27.05.19 
(511)   
12 _ ავტომობილის საბურავები; ველოსიპე-
დის საბურავები; პნევმატიკური სალტეების  
გარსაცმები; შალითები საბურავებისთვის; 
საბურავები (მოტოციკლის); სალტეს კამერის 
სარემონტო რეზინის  თვითწებვადი ზესადე-
ბები; კამერები ველოსიპედისათვის; კამერები 
პნევმატიკური სალტესათვის;  კამერები მო-
ტოციკლებისათვის; კამერები სატრანსპორტო 
საშუალებების თვლის; კამერები ავტომობი-
ლის საბურავების თვლის; საბარგო ბადეები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნევმა-
ტიკური სალტეები; სალტეს კამერის სარე-
მონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრანს-
პორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; შა-
ლითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათვის; 
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შალითები მოტოციკლის დასაჯდომებისათ-
ვის; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო 
საშუალებების სავარძლებისათვის; მუხრუ-
ჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის; ამორტიზატორები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; თხილამურებისათვის 
განკუთვნილი საბარგულები ავტომობილები-
სათვის; კოტები საბურავებისათვის; საბურა-
ვები სატრანსპორტო საშუალებების თვლისა-
თვის; სალტეები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის თვლებისათვის (პნევმატიკური-); საბუ-
რავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პრო-
ტექტორები;  მუხლუხოები; უკამერო საბურა-
ვები ველოსიპედისათვის; უკამერო საბურავე-
ბი მოტოციკლისათვის; საბურავის სარქვლე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატ-
რანსპორტო საშუალებების საბურავები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78256 A 
(210) AM 78256 
(220) 2014 08 09 
(731) ჰენკუკ  ტაია  უორლდუაიდ   კო., ლტდ.   

133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგი),  
განგნამ-გუ, სეული, 135-723, კორეის   
რესპუბლიკა 

(740) ლარისა ამირხანიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.19, 27.05.17 
(511)     
12 _ ავტომობილის საბურავები; ველოსიპე-
დის  საბურავები; პნევმატიკური სალტეების  
გარსაცმები; შალითები საბურავებისთვის; 
საბურავები (მოტოციკლის); სალტეს კამერის 
სარემონტო რეზინის  თვითწებვადი ზესადე-
ბები; კამერები ველოსიპედისათვის; კამერები 
პნევმატიკური სალტესათვის; კამერები მოტო-
ციკლებისათვის; კამერები სატრანსპორტო 
საშუალებების თვლის; კამერები ავტომობი-
ლის საბურავების თვლის; საბარგო ბადეები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნევმა-
ტიკური სალტეები; სალტეს კამერის სარე-
მონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრან-
სპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; 
შალითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათ-
ვის; შალითები მოტოციკლის დასაჯდომები-
სათვის; უსაფრთხოების ღვედები სატრან-
სპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; 
მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის; ამორტიზატორები სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის; თხილამურე-
ბისათვის განკუთვნილი საბარგულები ავტო-
მობილებისათვის; კოტები საბურავებისათვის; 
საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების 

თვლისათვის; სალტეები სატრანსპორტო სა-
შუალებების თვლებისათვის (პნევმატიკური-); 
საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი 
პროტექტორები;  მუხლუხოები; უკამერო სა-
ბურავები ველოსიპედისათვის; უკამერო საბუ-
რავები მოტოციკლისათვის; საბურავის სარქ-
ვლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის;  
სატრანსპორტო საშუალებების საბურავები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78257 A 
(210) AM 78257 
(220) 2014 08 09 
(731) ჰენკუკ  ტაია  უორლდუაიდ   კო., ლტდ.   

133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგი),  
განგნამ-გუ, სეული, 135-723, კორეის   
რესპუბლიკა 

 (740) ლარისა ამირხანიანი 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი   
(531) 27.05.17, 27.05.19 
(511)     
12 _ ავტომობილის საბურავები; ველოსიპე-
დის საბურავები; პნევმატიკური სალტეების  
გარსაცმები; შალითები საბურავებისთვის; 
საბურავები (მოტოციკლის); სალტეს კამერის 
სარემონტო რეზინის  თვითწებვადი ზესადე-
ბები; კამერები ველოსიპედისათვის; კამერები 
პნევმატიკური სალტესათვის;  კამერები მო-
ტოციკლებისათვის; კამერები სატრანსპორტო 
საშუალებების თვლის; კამერები ავტომობი-
ლის საბურავების თვლის; საბარგო ბადეები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნევმა-
ტიკური სალტეები; სალტეს კამერის სარე-
მონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრან-
სპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; 
შალითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათ-
ვის; შალითები მოტოციკლის დასაჯდომები-
სათვის; უსაფრთხოების ღვედები სატრან-
სპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; 
მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის; ამორტიზატორები სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის; თხილამურე-
ბისათვის განკუთვნილი საბარგულები ავტო-
მობილებისათვის; კოტები საბურავებისათვის; 
საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების 
თვლისათვის; სალტეები სატრანსპორტო სა-
შუალებების თვლებისათვის (პნევმატიკური-); 
საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი 
პროტექტორები; მუხლუხოები; უკამერო საბუ-
რავები ველოსიპედისათვის; უკამერო საბურა-
ვები მოტოციკლისათვის; საბურავის სარქვ-
ლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის;  
სატრანსპორტო საშუალებების საბურავები. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 78258 A 
(210) AM 78258 
(220) 2014 08 09 
(731) ჰენკუკ  ტაია  უორლდუაიდ   კო., ლტდ.   

133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგი),  
განგნამ-გუ, სეული, 135-723, კორეის   
რესპუბლიკა 

 (740) ლარისა ამირხანიანი 
 540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.17, 27.05.19 
(511)  
12 _ ავტომობილის საბურავები; ველოსიპე-
დის  საბურავები; პნევმატიკური სალტეების  
გარსაცმები; შალითები საბურავებისთვის; 
საბურავები (მოტოციკლის); სალტეს კამერის 
სარემონტო რეზინის  თვითწებვადი ზესადე-
ბები; კამერები ველოსიპედისათვის; კამერები 
პნევმატიკური სალტესათვის; კამერები მოტო-
ციკლებისათვის; კამერები სატრანსპორტო 
საშუალებების თვლის; კამერები ავტომობი-
ლის საბურავების თვლის; საბარგო ბადეები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნევმა-
ტიკური სალტეები; სალტეს კამერის სარე-
მონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრანს-
პორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; შა-
ლითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათვის; 
შალითები მოტოციკლის დასაჯდომებისათ-
ვის; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო 
საშუალებების სავარძლებისათვის; მუხრუ-
ჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის; ამორტიზატორები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; თხილამურებისათვის 
განკუთვნილი საბარგულები ავტომობილები-
სათვის; კოტები საბურავებისათვის; საბურა-
ვები სატრანსპორტო საშუალებების თვლი-
სათვის; სალტეები სატრანსპორტო საშუალე-
ბების თვლებისათვის (პნევმატიკური-); საბუ-
რავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექ-
ტორები;  მუხლუხოები; უკამერო საბურავები 
ველოსიპედისათვის; უკამერო საბურავები მო-
ტოციკლისათვის; საბურავის სარქვლები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრანს-
პორტო საშუალებების საბურავები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78264 A 
(210) AM 78264 
(220) 2014 08 11 
(731) მასტერკარდ ინტერნეშენელ ინკორპო- 

რეიტიდ, დელავერის კორპორაცია 
2000 პერჩეიზ სტრიტი, პერჩეიზ,   
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
 

(540) 

 
(591) ლურჯი-მუქი, ლურჯი-თეთრი  
(531) 26.01.06, 26.01.24, 27.05.24, 29.01.12 
(511)     
9 _ კომპიუტერების აპარატურული საშუალე-
ბების და პროგრამული უზრუნველყოფის 
პლატფორმები გადახდების, საბანკო ოპერა-
ციების, საკრედიტო  ბარათების სადებეტო ბა-
რათების, გადახდის ბარათების, ბანკომატე-
ბის,  შენახული თანხების,  ფულადი სახსრე-
ბის ელექტრონული გადაცემის სისტემების, 
ელექტრონული დამუშავების ანგარიშების გა-
დახდაზე მონაცემების  გადაცემის, ფულადი 
სახსრების გადახდის, ტრანზაქციების იდენ-
ტიფიკაციის, მარშრუტიზაციის, ელექტრო-
ნული გადახდების,  ავტორიზაციის და გადახ-
დის  მომსახურების, თაღლითობის გამოვლე-
ნის და კონტროლის,  ავარიულ სიტუაციებში 
აღდგენის და კოდირების/დაშიფრვის გამარ-
ტივებისთვის და მართვისთვის; სამეცნიერო 
ხელსაწყოები, აპარატები და იარაღები; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები; ჩამწერი დისკები;  მექანიზ-
მები წინასწარი გადახდის აპარატებისთვის;  
საკასო აპარატები; ინფორმაციის დამუშავე-
ბისთვის განკუთვნილი  მოწყობილობა;  კომ-
პიუტერები, კომპიუტერების აპარატურული 
საშუალებები, კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა და  პროგრამები კომპიუტე-
რებისთვის; ტელესაკომუნიკაციო და  ელექ-
ტროაპარატები,  ხელსაწყოები და იარაღები, 
კერძოდ, აპარატურა,  ხელსაწყოები მონაცე-
მების  რეგისტრაციისთვის გადაცემისა  და 
აღწარმოებისთვის,  მათ შორის,  ხმის და გა-
მოსახულების;  საბუღალტრო მანქანები; აპა-
რატურა, ხელსაწყოები მონაცემების  რეგის-
ტრაციისთვის, გადაცემისა  და აღწარმოების-
თვის,  მათ შორის,  ხმის და გამოსახულების; 
მაგნიტური ჩანაწერის მატარებლები; აპარა-
ტურა, მოწყობილობები საფინანსო ანგარიშე-
ბის თვალის გადევნებისთვის, მართვისა და 
ანალიზისთვის გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით;  კომპიუტერის  აპარატუ-
რული საშუალებები და  კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა, კერძოდ,  ლოკალუ-
რი კომპიუტერული ქსელების და გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელების, ტერიტო-
რიულად დანაწილებული ქსელების  შემუშა-
ვებისთვის, დაპროექტებისთვის,  ტექნიკური  
მომსახურებისთვის და გამოყენებისთვის;  მე-
ხსიერების ბარათებიდან ინფორმაციის ამომ-
კითხავი სისტემები და დამხსომებელი მოწყო-
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ბილობებიდან ინფორმაციის ამომკითხავი  სი-
სტემები, მათ შორის, მეხსიერებიდან ინტეგ-
რალურ სქემებზე  და საკრედიტო, საბანკო ბა-
რათების მეხსიერებიდან; ელექტრონული [ჩა-
ტვირთვადი] პუბლიკაციები; საბეჭდი აპარა-
ტურა, ხელსაწყოები, მოწყობილობები, მათ 
შორის, საბეჭდი აპარატურა; ხელსაწყოები, 
მოწყობილობები  ინფორმაციის დამუშავების 
სისტემებისთვის და  ფინანსური გარიგებების 
განხორციელების სისტემებისათვის;  საბანკო 
ავტომატები და საკასო ავტომატები,  მანქანე-
ბი და მოწყობილობები საბანკო დაწესებუ-
ლებებისათვის; მაკოდირებელი მოწყობილო-
ბები  და მადეკოდირებელი მოწყობილობები; 
მოდემები;  კომპიუტერების აპარატურული სა-
შუალებები და კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა გადახდის ოპერაციების, ელ-
ექტრონული საშუალებების დახმარებით გა-
დახდების  გაადვილებისთვის; კომპიუტერე-
ბის აპარატურული საშუალებები და კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა დაშიფ-
რვისთვის, დაშიფრვის გასაღები, ციფრული 
სერტიფიკატები, ციფრული ხელმოწერები, 
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა 
უსაფრთხო შენახვისთვის, ძიებისთვის, მონა-
ცემთა ამოკრებისთვის და კლიენტის კონფი-
დენციალური ინფორმაციის  გადაცემისთვის, 
რომელსაც იყენებენ კერძო პირები, საბანკო 
დაწესებულებები და  საფინანსო-საკრედიტო 
დაწესებულებები;  მაგნიტური კოდის მქონე 
ჩიპებიანი ბარათები  ინტეგრალური სქემებით 
(სმარტ-ბარათი); კოდირებული ბარათები-სა-
შვებები; კოდირებული ბარათები  დაცვის ელ-
ემენტებით  ნამდვილობის  დადასტურებისთ-
ვის;  კოდირებული ბარათები  დაცვის ელემენ-
ტებით იდენტიფიკაციისთვის;  ჰოლოგრამე-
ბის შემცველი  ბარათები;  გადახდის ბარათე-
ბი, საბანკო ბარათები, საკრედიტო ბარათები, 
სადებეტო ბარათები, ბარათები მიკროპროცე-
სორებით,  ბარათები შენახული თანხით, ლი-
მიტირებული ფულადი სახსრებით, ელექტრო-
ნული მონაცემების  მატარებელი ბარათები,  
გადახდის ბარათები და  კოდირებული გადახ-
დის ბარათები;  საბანკო ბარათები, მათ შო-
რის,  დაბეჭდილი საბანკო  ბარათები და საბა-
ნკო ბარათები, რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ  
დამხსომებელ მოწყობილობებს და  მეხსიერე-
ბას ინტეგრალურ  სქემებზე;  ბარათებიდან  
ამომკითხავი მოწყობილობა; მაგნიტური კო-
დირებული ბარათებიდან  ამომკითხავი მოწ-
ყობილობა, მაგნიტური ამომკითხავი მოწყო-
ბილობები კოდირებული ბარათებისთვის, ელ-
ექტრონული მონაცემების მატარებელი ბარა-
თები,  ელექტრონული მონაცემების მატარებე-
ლი ბარათებიდან  ამომკითხავი მოწყობილო-
ბები, დაშიფრვის ელექტრონული ბლოკები, 
კომპიუტერების აპარატურული საშუალებები,  

კომპიუტერების ტერმინალები, კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გა-
ნკუთვნილია  საფინანსო სამსახურებში, სა-
ბანკო საქმიანობაში და ტელესაკომუნიკაციო  
სფეროში გამოყენებისთვის;  კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შე-
მუშავებულია სმარტ-ბარათების ტერმინალე-
ბთან და ამომკითხავ მოწყობილობებთან  ურ-
თიერთმოქმედების უზრუნველსაყოფად; კომ-
პიუტერული მიკროსქემები, ტელეფონებში  და 
სხვა საკომუნიკაციო მოწყობილობებში, ხელ-
საწყოებში, აპარატებში ჩაშენებული ჩიპები;  
ტელესაკომუნიკაციო  მოწყობილობა; ტერმი-
ნალები ნაყიდის (ნავაჭრის) საფასურის გა-
დახდისათვის და კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა  გარიგებებზე  ინფორმაციის, 
საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის და საფინან-
სო ინფორმაციის  გადაცემისათვის, ასახვის-
თვის და შენახვისთვის  საფინანსო სამსახუ-
რებში, საბანკო საქმიანობაში, ტელესაკომუ-
ნიკაციო სფეროში გამოყენებისთვის;  რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის მოწყობილო-
ბები (ტრანსპონდერები, სიგნალების მამე-
ორებელები);  ელექტრონული ვერიფიკაციის 
იარაღები, აპარატურა, მოწყობილობები   არა-
პროლონგირებადი კრედიტის მქონე  საკრედი-
ტო ბარათების, საბანკო ბარათების, საკრედი-
ტო ბარათების, სადებეტო ბარათების  და გა-
დახდის ბარათების  ნამდვილობის შემოწმე-
ბისთვის; ნაღდი ფულის გაცემის  მანქანები, 
ავტომატები; კომპიუტერების პერიფერიული  
მოწყობილობები და ელექტრონული საქონე-
ლი, კერძოდ, კალკულატორები,  ჯიბის ელექ-
ტრონული ორგანაიზერები, პერსონალური 
ციფრული დამხმარეები, სასიგნალო ავარიუ-
ლი მოწყობილობები და სიგნალიზაციები. 
 

16 _  ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ განეკუთვნება სხვა კლასებს, ნაბეჭდი 
პროდუქცია; სამკაზმაო სამუშაოებისთვის გა-
ნკუთვნილი მასალა; ფოტოსურათები; საწერი 
ქაღალდი და საკანცელარიო საკუთნო; წებო-
ვანი ნივთიერებები  საკანცელარიო და საყო-
ფაცხოვრებო მიზნებისთვის; მასალები მხატ-
ვრებისთვის;  სახატავი ფუნჯები; საბეჭდი მა-
ნქანები და საკანტორო საკუთნო (ავეჯის 
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინო 
ხელსაწყოები  (აპარატურის გარდა),  პლასტ-
მასის საფუთავი  მასალა, (რომელიც არ განე-
კუთვნება სხვა კლასებს);  შრიფტები; სას-
ტამბო  კლიშეები; ნაბეჭდი გამოცემები, ბუკ-
ლეტები, პროსპექტები, ინსტრუქციები, ბრო-
შურები, გაზეთები, პერიოდული გამოცემები 
და ჟურნალები,  სახელმძღვანელოები მომხმა-
რებლებისთვის, ნაბეჭდი პროდუქციები, ყვე-
ლა დაკავშირებული საბანკო მომსახურე-
ბასთან; ნაბეჭდი  საკრედიტო ბარათები,  ნა-
ბეჭდი სადებეტო ბარათები, ჟურნალები. 

 
 #8 2015 04 27 

 
27 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

 

35 _ მენეჯმენტი და კონსულტაციები ბიზნე-
სის სფეროში; კონსულტაციები მარკეტინგის 
სფეროში; ბაზრის შესწავლა; ბარათების 
მფლობელების მყიდველობით ქცევაზე ინ-
ფორმაციის თვალის  დევნება, ანალიზი პრო-
გნოზირება და წარმოდგენა; მესამე პირების 
საქონლის და მომსახურების  სტიმულირება, 
რეალიზაციის ხელშეწყობა  წახალისების სა-
შუალებების და შეღავათების შეთავაზებით, 
რომლებიც ფორმირდება  საკრედიტო, სადე-
ბეტო და გადახდის ბარათების  გამოყენები-
სას; ლოიალურობის პროგრამების და ბონუ-
სური პროგრამების ადმინისტრირება; რეკლა-
მა; ბიზნესის სფეროში ადმინისტრაციული სა-
ქმიანობა; საოფისე სამსახური; კომერციული 
ან სამრეწველო საქმიანობის მართვაში დახ-
მარება და დახმარება ბიზნესის მართვის საქ-
მეში; კომერციული საქმიანობის შეფასება; 
კონსულტაციები ბიზნესის მართვის საკით-
ხებში; გამოკვლევევბი მარკეტინგის სფერო-
ში; სტატისტიკური ინფორმაცია (საქმიანი);  
ანგარიშგების შედგენა ფულად ანგარიშებზე;  
ანგარიშების ამონაწერების მომზადება; საბუ-
ღალტრო წიგნების წარმოება, საბუღალტრო 
აღრიცხვა; კვლევები ბიზნესის სფეროში; მომ-
სახურება საზოგადოებრივი ურთიერთობების 
სფეროში; სარეკლამო ტექსტების პუბლიკა-
ცია; სარეკლამო ფურცლების, ბროშურების 
გამოშვება, გამოცემა;  საცალო ვაჭრობის მო-
მსახურება, შეთავაზებული  ტელეკომუნიკა-
ციების მობილური საშუალებებით საკრედი-
ტო ბარათების და სადებეტო ბარათების შე-
თავაზებასთან დაკავშირებით; საცალო ვაჭ-
რობის მომსახურება, შეთავაზებული ონლაინ 
რეჟიმში  ქსელების ან ელექტრონული საშუა-
ლებების მეშვეობით ელექტრონულ-ციფრუ-
ლი  ინფორმაციის გამოყენებით  საკრედიტო 
ბარათების და სადებეტო ბარათების შეთავა-
ზებასთან დაკავშირებით; კომპიუტერული მო-
ნაცემთა ბაზების მართვა; მონაცემთა დამუ-
შავებასთან და ვერიფიკაციასთან დაკავშირე-
ბული  მომსახურება; ინფორმაციის შენახვას-
თან და ძიებასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; მესამე პირების  კონცერტების და  კულ-
ტურული ღონისძიებების რეკლამირება/წინ 
წაწევა, გამოფენების/ექსპოზიციების ორგანი-
ზაცია კომერციული და სარეკლამო მიზნე-
ბით; ტრანსპორტირების, მოგზაურობის, სას-
ტუმროების, დროებითი საცხოვრებლის, კვე-
ბის პროუქტების და მზა კერძების, სპორტის, 
გართობების ღირსშესანიშნავი ადგილების 
დათვალიერების, ტურისტული სააგენტოების 
ტარიფებთან დაკავშირებული ინფორმაციის, 
განრიგის და გადაზიდვის ხერხების და მოგ-
ზაურობის ორგანიზების  რეკლამა;  ონლაინ 
რეჟიმში ინტერნეტის მეშვეობით და სხვა კომ-
პიუტერული ქსელების მეშვეობით საქონლის 

და მომსახურების შეძენასთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაციის შეთავაზება; მონაცემთა სა-
ცავების და მომხმარებელზე კონკრეტული ინ-
ფორმაციის მომსახურება;  ინფორმაციის და 
კონსულტაციების შეთავაზება ზემოთ ჩამოთ-
ვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბით. 
 

36 _ საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, საბან-
კო მომსახურება, საკრედიტო ბარათების მომ-
სახურება, სადებეტო ბარათების მომსახურე-
ბა, გადახდის/ანგარიშსწორების  ბარათების 
მომსახურება, შენახული თანხის/ლიმიტირე-
ბული სახსრების მქონე  წინასწარი გადახდის 
ბარათების მომსახურება,  ელქტრონული საკ-
რედიტო და სადებეტო ტრანზაქციები/ოპერა-
ციები ანგარიშების გადახდასთან და გადახ-
დაზე წარდგენასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, ფულადი სახსრების გაცემა (გადახ-
და), ჩეკების ნამდვილობის დადგენა, ჩეკების 
განაღდება, დეპოზიტებში შეღწევის შეთავა-
ზება და ბანკომატების მომსახურება, ავტო-
რიზაციის მომსახურება და კონსოლიდირებუ-
ლი ფონდების ანგარიშსწორების მომსახუ-
რება, გაერთიანებული/კონსოლიდირებული 
სადავო საკითხების დამუშავება, საცავე-
ბის/ბანკების მონაცემებთან და კლიენტების 
პროფაილებთან  და მათთან დაკავშირებულ 
ჩართვებთან, შეღწევასთან, დავების  ლიკვი-
დაციასთან/მოგვარებასთან  დაკავშირებული 
საინფორმაციო მომსახურება და გადახდის 
ბარათების სფეროში  კაპიტალის გადაადგი-
ლებასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
ელექტრონული გადახდების დამუშავებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, გადახდების 
ტრანზაქციების/ოპერაციების ნამდვილობის  
კონტროლთან, შემოწმებასთან  დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება, ფულადი სახსრების გა-
დაადგილებასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, კერძოდ, უსაფრთხო ელექტრონული 
ტრანზაქციები/ოპერაციები ფულადი სახსრე-
ბით და ფულადი სახსრების ელექტრონული 
გადაცემა, საზოგადოებრივი კომპიუტერული 
ქსელების  მეშვეობით ელექტრონული ვაჭრო-
ბის,  ფულადი სახსრების ელექტრონული გა-
დაადგილების  გამარტივებისათვის, ფინანსუ-
რი ინფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ, საკრე-
დიტო და სადებეტო ბარათებზე  მონაცემების 
და ანგარიშების, ფინანსური ანგარიშგების 
მართავა, ფულადი სახსრების ელექტრონული 
გადაადგილების და ვალუტის გადაცვლის 
მომსახურება,  მესამე პირებისთვის ფინანსუ-
რი შეფასების და რისკების მართვის მომსახუ-
რება სამომხმარებლო დაკრედიტების სფერო-
ში; ფინანსური ინფორმაციის გავრცელება  
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშ-
ვეობით, ფინანსური ინფორმაცია, რომელიც  
გამოისახება კომპიუტერზე, უსაფრთხო საინ-
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ფორმაციო კომპიუტერული ქსელის მეშვეო-
ბით და ზემოთ ჩამოთვლილ  ყველა მომსახუ-
რებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; 
საფინანსო  მომსახურების შეთავაზება   სა-
ცალო  ვაჭრობის მომსახურების მხარდასაჭე-
რად, რომელიც შემოთავაზებულია  კავშირის 
მობილური საშუალებების მეშვეობით, კერ-
ძოდ,  გადახდის სამსახურები უსადენო საშუ-
ალებების მეშვეობით;  საცალო ვაჭრობის მო-
მსახურების მხარდასაჭერად განკუთვნილი 
საფინანსო მომსახურების შეთავაზება ონ-
ლაინ რეჟიმში  ელექტრონული ქსელების მეშ-
ვეობით;  ფინანსური ანალიზი და კონსულტა-
ციები; დაზღვევა;  ფინანსური საქმიანობა; 
ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; ფინანსური 
მომსახურება;  საბანკო მომსახურება და კრე-
დიტების მომსახურება; საკრედიტო ბარათე-
ბის, სადებეტო ბარათების, ანგარიშსწორების 
ბარათების, გადახის ბარათების და ლიმიტი-
რებული სახსრების მქონე წინასწარი გა-
დახდის ბარათების მომსახურება; საბანკო 
ოპერაციები, გადახდების, დაკრედიტება, დე-
ბეტირება,  ვალის  გადახდევინება,  ფულადი 
სახსრების გაცემა, წინასწარ გადახდილ დე-
პოზიტებში შესვლა,   ლიმიტირებული ფულა-
დი სახსრების მქონე   დეპოზიტებში;  ანგარი-
შების გადახდასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურების შეთავაზება; საკრედიტო ბარათების, 
სადებეტო ბარათების, ანგარიშსწორების ბა-
რათების, გადახდის ბარათების, წინასწარი 
გადახდის ბარათების  და ლიმიტირებული სა-
ხსრების მქონე  ბარათების მომსახურება;  ჩე-
კების ნამდვილობის შემოწმება და ინკასი-
რება, ჩეკების განაღდება;  ბანკომატების მომ-
სახურება; ფინანსური ოპერაციების, ტრანზა-
ქციების დამუშავება, გაფორმება, როგორც 
ონლაინ რეჟიმში  კომპიუტერული მონაცემთა 
ბაზების  ან ტელეკომუნიკაციების მეშვეობით, 
ისე გაყიდვების პუნქტებში; ტექნოლოგიური 
სამსახურები, ფინანსური ტრანზაქციების/ 
ოპერაციებისთვის დოკუმენტების დამუშავე-
ბა/გაფორმება, რომლებსაც ახორციელებენ  
ბარათების მფლობელები ბანკომატების მეშ-
ვეობით;  ბალანსის შესახებ,  ბანკომატით ფუ-
ლის შეტანის ან გამოტანის შესახებ ბარა-
თების მფლობელებისთვის დაწვრილებითი 
ინფორმაციის წარმოდგენა;  ფინანსური ანგა-
რიშსწორების  და ფინანსური ავტორიზაციის 
მომსახურება ფინანსურ-გადახდით  ოპერაცი-
ებთან,  ტრანზაქციებთან დაკავშირებით; მოგ-
ზაურების და ტურისტების დაზღვევა; საგზაო 
ჩეკების და ვაუჩერების  გამოცემა გადამხდე-
ლების აუტენტიფიკაცია; ფინანსური  ინფორ-
მაციის შემოწმება; ფინანსური ჩანაწერების 
ტექნიკური მხარდაჭერა;  ფულადი სახსრების 
გზავნილები ელექტრონული ანგარიშსწორე-
ბის სისტემაში და ვალუტის გადაცვალა;  და-

შორებულ გადახდებთან დაკავშირებული მო-
მსახურება; ლიმიტირებული სახსრების მქონე 
შენახული თანხის ელექტრონული „საფუ-
ლეების“ მომსახურება;  ფულადი სახსრების 
და ვალუტების გადაგზავნასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურების შეთავაზება ელექტრო-
ნული ანგარიშსწორების სისტემაში, ელექ-
ტრონული გადახდების მომსახურება, წინას-
წარი გადახდის სატელეფონო ბარათების მო-
მსახურება;  ფულადი სახსრების გაცემა,  ნაღ-
დი ფულის გაცემა ტრანზაქციების ავტო-
რიზაცია და გასტუმრება;  სადებეტო და საკ-
რედიტო მომსახურების შეთავაზება  რადიო-
სიხშირული საიდენტიფიკაციო მოწყობილო-
ბების (რეტრანსლატორების, ტრანსპოდერე-
ბის) დახმარებით; სადებეტო და საკრედიტო 
მომსახურების შეთავაზება საკომუნიკაციო 
და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობების 
დახმარებით; ჩეკების ნამდვილობის შემოწმე-
ბა;  საგზაო ჩეკების და საგზაო  ვაუჩერების  
გამოცემასთან  და გადახდასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება;  საცალო ვაჭრობის  მომ-
სახურების მხარდასაჭერად ფინანსური მომ-
სახურების შეთავაზება, მობილური ტელესა-
კომუნიკაციო საშუალებების მეშვეობით,  
უსადენო მოწყობილობის მეშვეობით  გადახ-
დების ჩათვლით;  სადებეტო და საკრედიტო 
ტრანზაქციების/ოპერაციების დამუშავება სა- 
ტელეფონო და ტელსაკომუნიკაციო ხაზების 
მეშვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდასაჭერად ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება  ონლაინ რეჟიმში, ქსელების მეშ-
ვეობით ან სხვა ელექტრონული საშუალე-
ბების მეშვეობით, რომლებიც იყენებენ ინ-
ფორმაციას ელექტრონულ-ციფრულ ფორ-
მაში;  სახსრების გადაგზავნასთან  დაკავში-
რებული მომსახურება, კერძოდ,  სახსრების 
უსაფრთხო გადაადგილება,  მათ შორის, ფუ-
ლადი სახსრების ელექტრონულ ფორმაში, 
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით სმარტ-
ბარათების შეღწევის დახმარებით და გადახ-
დის ბარათების მეშვეობით, რომლებშიც  ჩა-
შენებულია მიკროპროცესორი; ვებ-საიტების 
მეშვეობით ანგარიშების გადახდაზე მომ-
სახურების შეთავაზება; საბანკო მომსახურე-
ბა შეთავაზებული  რეალური დროის რეჟიმში, 
ფინანსური მომსახურება შეთავაზებული ტე-
ლეფონით და გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით ან /და ინტერნეტით; ფი-
ნანსური მომსახურება შეთავაზებული გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელით  ან ინტერ-
ნეტით;  მომსახურება უძრავი ქონების სფერო-
ში;  მომსახურება კერძო უძრავი ქონების სფე-
როში; უძრავი ქონების შეფასება;  უძრავ ქო-
ნებაში ინვესტიციების მართვა;  უძრავ ქონე-
ბაში ინვესტირების სფეროში მომსახურება; 
უძრავი ქონების დაზღვევა; დაზღვევა  ქონე-
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ბის/საკუთრების მფლობელებისთვის; ქონება-
სთან, საკუთრებასთან  დაკავშირებული დაზ-
ღვევის სფეროში მომსახურება; ფინანსირება 
უძრავი ქონების სფეროში, უძრავი ქონების 
ობიექტების ფინანსირება;  უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული ოპერაციებისას საბროკერო 
მომსახურება/შუამავლობა; უძრავი ქონების 
შეფასება; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებუ-
ლი ოპერაციების სააგენტოები;  უძრავი ქონე-
ბის ღირებულების შეფასება;  უძრავი ქონების 
მართვა;   უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
ფინანსური ოპერაციების მართვა;  იპოთეკური 
კრედიტების და უძრავი ქონების დაგირავებით 
სესხების შეთავაზება; უძრავი ქონების რემონ-
ტთან, მშენებლობასთან დაკავშირებული ფი-
ნანსური მომსახურება;  ფინანსური საბროკე-
რო მომსახურება უძრავი ქონების სფეროში;  
უძრავ ქონებასთან, შენობებთან და ნაგებო-
ბებთან დაკავშირებული ფინანსური მომსახუ-
რება; უძრავი ქონების შეძენისას შემოთავაზე-
ბული ფინანსური მომსახურება; უძრავი ქონე-
ბის დაგირავების საფუძველზე საკრედიტო 
ხელშეკრულებების  და სესხებთან დაკავში-
რებული შეთანხმებების მომზადება, შედგენა, 
ორგანიზაცია;  უძრავი ქონების ერთობლივი 
მფლობელობის ორგანიზაცია;  უძრავი ქონე-
ბის შესყიდვისთვის  ფინანსური უზრუნველ-
ყოფის ორგანიზაცია; დახმარება უძრავი ქო-
ნების შეძენისას და  უძრავ ქონებაში  კაპი-
ტალდაბანდებებისას; კაპიტალდაბანდება უძ-
რავ ქონებაში; კომერციული მიზნებით გამო-
საყენებელი ქონების სფეროში ინვესტიცია; 
ფინანსური მომსახურება, რომელიც განეკუთ-
ვნება  საკუთრების, უძრავი ქონების  შესყიდ-
ვას; საკუთრების გაყიდვასთან  დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; მიწის მთელი საკუთრების/ 
უძრავი ქონების ფინანსური შეფასება სრული 
საკუთრების უფლებით; არენდით აღებული    
საკუთრების ფინანსური შეფასება; უძრავი 
ქონების არენდაში გაცემის/გაქირავების ორ-
განიზაცია, უძრავი ქონების დაქირავების ორ-
განიზაცია; ქონების ლიზინგი, ქონების დაქი-
რავება; უძრავი ქონების ლიზინგი; მიწის 
მთლიანი საკუთრების და  უძრავი ქონების 
სრული საკუთრების უფლებით ლიზინგი;  ქო-
ნების მართვის მომსახურება, რომელიც განე-
კუთვნება  უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ 
ოპერაციებს;  ქონების ღირებულების  შეფასე-
ბა, განსაზღვრა; ქონების/ საკუთრების ობი-
ექტების  პორტფელის მართვა;  ქონების მართ-
ვა; უძრავი ქონების ფლობასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები და რეკომენდაციები;  
უძრავი ქონების ღირებულების შეფასება/ გან-
საზღვრასთან  დაკავშირებული კონსულტა-
ციები  და რეკომენდაციები;  კორპორატიული 
უძრავი ქონების დარგში კონსულტაციები და 
რეკომენდაციები; კომპიუტერიზებული საინ-

ფორმაციო მომსახურება, რომელიც განეკუთ-
ვნება  უძრავ  ქონებას;  უძრავ ქონებასთან და-
კავშირებული საკონსულტაციო მომსახურე-
ბა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქონების ბა-
ზართან დაკავშირებული ინფორმაციის შეთა-
ვაზება; უძრავი ქონების შეძენასთან დაკავში-
რებული კვლევები;  უძრავი ქონების შერჩე-
ვასათან დაკავშირებული კვლევები; საკრედი-
ტო დაფინანსება და აქტივების სეკიურიტი-
ზაცია; ფინანსური მომსახურების შეთავაზება 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის და ინ-
ტერნეტის მეშვეობით  შეთავაზებისთვის, მო-
წონებისათვის, მონაცემთა შეგროვებისთვის 
და შეძენისთვის მოთხოვნილებების შეთანხ-
მებისთვის; საკონსულტაციო მომსახურება 
საგადასახადო ვალდებულებების შესრუ-
ლებასთან დაკავშირებით, საბანკო მომსახუ-
რებასთან დაკავშირებით, საკრედიტო ბარა-
თებთან, სადებეტო ბარათებთან,  გადახდის 
ბარათებთან  და ბანკომატებით მომსახურე-
ბასთან დაკავშირებით. 
 

38 _ ტელეკომუნიკაციები;  მობილური/ფიჭვუ-
რი მომსახურება; ტელესაკომუნიკაციო მომ-
სახურება ინტერნეტის საფუძველზე; მონა-
ცემთა გადაცემასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება;  ელექტრონული მონაცემების გადა-
ცემა  მონაცემთა დისტანციური დამუშავების 
გლობალური ქსელის მეშვეობით, მათ შორის, 
ინტერნეტის მეშვეობით;  მომსახურება და-
კავშირებული გადაცემასთან, უზრუნველყო-
ფასთან ან ინფორმაციის ასახვასთან კომ-
პიუტერში შენახული მონაცემთა ბანკიდან ან 
ინტერნეტიდან საფინანსო მომსახურების 
სფეროში;  მონაცემთა გადაცემა  ელექტრო-
ნული გამოსახულებების გამოყენების მეშვე-
ობით, რომელთა დამუშავებაც ხდება  სატე-
ლეფონო კავშირის ხაზებით;  ელექტრონული 
ფოსტა,  შეტყობინებების გადაცემა და მიღე-
ბა;  მაუწყებლობა;  მრავალჯერ გამოსაყენე-
ბელი შეღწევის შეთავაზება  უსაფრთხო კომ-
პიუტერიზებულ საინფორმაციო ქსელში ინ-
ფორმაციის ერთობლიობის/ რიგის გადაცე-
მისა და გავრცელებისათვის ფინანსური მომ-
სახურების სფეროში;   კომპიუტერულ მონა-
ცემთა ბაზაში  შეღწევის დროის გაქირავება. 
 

39 _ ტრანსპორტირება; კრუიზების ორგანი-
ზაცია; მანქანების გაქირავება;  მანქანების სა-
დგომისთვის ადგილების გაქირავება; საქონ-
ლის  ადგილზე მიტანა;  საქონლის შენახვა;  
საქონლის ტრანსპორტირება; საქონლის გახ-
ვევა, გარედან შემოხვევა და შეფუთვა; პაკე-
ტირებული ტვირთის ადგილზე მიტანა;  პა-
კეტირებული ტვირთის  განაწილება;  საქონ-
ლის შეფუთვა და შენახვა; გადაყვანებთან, გა-
დაზიდვებთან დაკავშირებული მომსახურება; 
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ტურების ორგანიზაცია; სამოგზაურო ბიურო-
ების მომსახურება ადგილების დაჯავშნას-
თან, დროებით განთავსებასთან/ბინადრობას-
თან დაკავშირებით; კურიერების მომსახურე-
ბა მოგზაურობებთან დაკავშირებით; მოგზაუ-
რობასთან დაკავშირებით გიდების მომსახუ-
რება;  მოგზაურობის მარშრუტების დაჯავშ-
ნა; მოგზაურთა თანხლება;  მოგზაურების/ტუ-
რისტების გადაყვანა;  მოგზაურობების ორგა-
ნიზაცია; მოგზაურობებთან და გადაზიდვებ-
თან, დაჯავშნასთან/დარეზერვებასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება. 
 

42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური  მომსა-
ხურება და კვლევები და მათთან  დაკავშირე-
ბული  დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და 
კვლევები;  კომპიუტერების აპარატურული სა-
შუალებების და კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის  დიზაინი და დამუშავება;  
კონსულტაციები კომპიუტერების აპარატუ-
რული საშუალებების და  კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფის  სფეროში;  კომპი-
უტერული პროგრამირება; მხარდაჭერა და 
კონსულტაციები კომპიუტერული სისტემების, 
მონაცემთა ბაზების  და დანართების   მართ-
ვის საკითხებთან დაკავშირებით;  გრაფიკუ-
ლი დიზაინი  ვებ-გვერდების კომპილაციისთ-
ვის ინტერნეტში; კომპიუტერების აპარატუ-
რულ  საშუალებებთან და კომპიუტერულ 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან  დაკავში-
რებული ინფორმაცია, შემოთავაზებული  ონ-
ლაინ რეჟიმში  გლობალური კომპიუტერული 
ქსელიდან ან ინტერნეტიდან;  ვებ-საიტების 
შექმნა და ტექნიკური მომსახურება/მხარდა-
ჭერა;  მესამე პირებისთვის ვებ-საიტების ჰოს-
ტინგი;  ვებ-გვერდების შექმნა;  მერჩენდაიზე-
რული, სავაჭრო  ფირმების, ვებ-საიტების დი-
ზაინი, შექმნა და ჰოსტინგი; ანგარიშების გა-
დახდის ვებ-საიტების დიზაინი, შექმნა და 
ჰოსტინგი; კომპიუტერთან  და ინტერნეტთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ,  ონ-
ლაინური ელექტრონული მონაცემთა ბაზების  
შეთავაზება გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით ნამდვილობის იდენტიფი-
კაციის და კონტროლის სფეროში;  ფინანსუ-
რი ინფორმაციის მონაცემების დაშიფრვა 
/კოდირება   და გაშიფრვა/ დეკოდირება; ტექ-
ნიკური კონსულტაციები კომპიუტერული 
პროგრამირების, ფინანსური კომპიუტერული 
ქსელების, მონაცემების დამუშავების, უსაფ-
რთხო კავშირის, მონაცემების  დაშიფრვა/ 
კოდირების.  გაშიფრვა/ დეკოდირების და ლო-
კალური ქსელების უსაფრთხოების სფეროში. 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშ-
ვეობით ინფორმაციის გავრცელება, რომე-
ლიც ეხება კომპიუტერულ პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას, კომპიუტერების აპარატურულ 

საშუალებებს, ფინანსურ კომპიუტერულ ქსე-
ლებს და ლოკალურ ქსელებს. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78267 A 
(210) AM 78267 
(220) 2014 08 12 
(731) დაევუნგ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ. 

244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ,  
სეონგნამ-სი, გიეონგი-დო, კორეის  
რესპუბლიკა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

PROFIDEX-1 
(511)     
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები; ვეტერინა-
რული პრეპარატები; მადეზინფიცირებელი 
საშუალებები; სამედიცინო დანიშნულების 
სამედიცინო პრეპარატები; სამედიცინო ან ვე-
ტერინარული დანიშნულების დიეტური საკ-
ვები და ნივთიერებები; სიცხის დამწევი სა-
შუალებები; ტკივილგამაყუჩებელი საშუალე-
ბები (ანალგეტიკები); ანთების საწინააღმდე-
გო საშუალებები; ფარმაცევტული პრეპარა-
ტები საჭმლის მომნელებელი ორგანოების-
თვის; საჭმლის მონელების ხელშემწყობი სა-
შუალებები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
ჭიის წამლები; ანტიბიოტიკები; ანტაციდები; 
მჟავას რეფლუქციის სამკურნალო ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები; წყლულის საწინააღმდე-
გო საშუალებები; მატონიზირებელი საშუა-
ლებები (სამკურნალო პრეპარატები); ნაღვლ-
მდენი საშუალებები; ღვიძლის დაავადებების 
სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; 
ნაღველკენჭოვანი დაავადებების სამკურნა-
ლო ფარმაცევტული პრეპარატები; ღვიძლის 
მოქმედების ხელშემწყობი ფარმაცევტული 
პრეპარატები; საკვები დანამატები; ვიტამინის 
პრეპარატები; მინერალური დანამატები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78269 A 
(210) AM 78269 
(220) 2014 08 12 
(731) დაევუნგ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ. 

244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ,  
სეონგნამ-სი, გიეონგი-დო, კორეის  
რესპუბლიკა  

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ONECEPHINE-1 
 (511)     
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები; ვეტერინა-
რული პრეპარატები; მადეზინფიცირებელი სა-
შუალებები; სამედიცინო დანიშნულების სა-
მედიცინო პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტე-
რინარული დანიშნულების დიეტური საკვები 
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და ნივთიერებები; სიცხის დამწევი საშუალე-
ბები; ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები 
(ანალგეტიკები); ანთების საწინააღმდეგო სა-
შუალებები; ფარმაცევტული პრეპარატები 
საჭმლის მომნელებელი ორგანოებისთვის; 
საჭმლის მონელების ხელშემწყობი საშუალე-
ბები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭიის 
წამლები; ანტიბიოტიკები; ანტაციდები; მჟა-
ვას რეფლუქციის სამკურნალო ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები; წყლულის საწინააღმდეგო 
საშუალებები; მატონიზირებელი საშუალებე-
ბი (სამკურნალო პრეპარატები); ნაღვლმდენი 
საშუალებები; ღვიძლის დაავადებების სამ-
კურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; ნაღ-
ველკენჭოვანი დაავადებების სამკურნალო 
ფარმაცევტული პრეპარატები; ღვიძლის მოქ-
მედების ხელშემწყობი ფარმაცევტული პრე-
პარატები; საკვები დანამატები; ვიტამინის 
პრეპარატები; მინერალური დანამატები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78270 A 
(210) AM 78270 
(220) 2014 08 12 
(731) არვენ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ისტინე  მაჰალესი, ბალაბანდერე ჯადესი   
N14 TR -34460 სარიერ/სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) ლარისა ამირხანიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.17 
(511)     
5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ბავშვთა კვება; 
ლეიკოპლასტირი;   სახვევი მასალა;  კბილის 
დასაბჟენი; კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; სადეზინფექციო საშუალებები; პარა-
ზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები;  
ფუნგიციდები; ჰერბიციდები.   
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78271 A 
(210) AM 78271 
(220) 2014 08 12 
(731) არვენ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ისტინე  მაჰალესი, ბალაბანდერე ჯადესი   
N14 TR -34460 სარიერ/სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) ლარისა ამირხანიანი 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.05 
(511)     
5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ბავშვთა კვება; 
ლეიკოპლასტირი;  სახვევი მასალა;  კბილის 
დასაბჟენი; კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; სადეზინფექციო საშუალებები; პარა-
ზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები;  
ფუნგიციდები; ჰერბიციდები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78272 A 
(210) AM 78272 
(220) 2014 08 12 
(310) UK00003043003 
(320) 2014 02 18 
(330) GB 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)   
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტი 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, რუხი, იისფერი,  

ვერცხლისფერი  
(531) 25.01.01, 25.05.02, 25.07.15, 27.05.23,  

29.01.15 
(511)     
34 _  სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.   
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78273 A 
(210) AM 78273 
(220) 2014 08 12 
(731) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ.) 
No:2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
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(540)   

DATSUN 
(511)     
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები (კონსის-
ტენტური); საზეთი მასალა; მტვრის შთამნთქ-
მელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგე-
ნილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენ-
ზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასა-
ნათებელი პატრუქები და სანთლები, ძრავის 
ზეთები, საზეთი მასალები ავტომობილის 
ტრანსმისიისთვის, კონსისტენტური საზეთე-
ბი, აბუსალათინის ზეთი ტექნიკური მიზნე-
ბისთვის. 
 

7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრა-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთე-
ბები და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთ-
ვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარა-
ღები, განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; 
ინკუბატორები კვერცხებისთვის; ავტომატუ-
რი სავაჭრო აპარატები; მოტორების და ძრა-
ვების ხმის მაყუჩები; საზეთი რგოლები [მან-
ქანის ნაწილები], ცილინდრები მოტორების 
და ძრავებისთვის, დგუშები ცილინდრებისთ-
ვის, ამძრავი ღვედები მოტორების და ძრავე-
ბისთვის, ზეთის მაგროვებლები (კარტერის, 
ვეში), ძრავას ცილინდრის თავის სახურავები, 
ცილინდრის თავის  სახურავები, ძრავას სახუ-
რავები, მუხლა ლილვები, მუხლა შკივები, 
ძრავას კარტერები მანქანებისთვის, ძრავებისა 
და მოტორებისთვის, გამოსაბოლქვი კოლექ-
ტორი ძრავებისთვის, შემშვები კოლექტორე-
ბი, ფილტრები [მანქანის ან ძრავის ნაწილები] 
ფილტრები  ცივი ჰაერის გასუფთავებისთვის, 
ძრავებისთვის ზეთის ფილტრები, ჰაერის გამ-
წმენდები ძრავებისთვის, ვენტილატორები 
ძრავებისა და მოტორებისთვის, ზეთის გამაგ-
რილებლები, ანთების სანთლები შიგაწვის 
ძრავისთვის; შუასადებები ძრავებისთვის, რა-
დიატორები (გამაგრილებლები) მოტორებისა 
და ძრავებისთვის, ანთების მოწყობილობები 
შიგაწვის  ძრავისთვის საჭირხნისები, ტურბო-
კომპრესორები, ელექტროგენერატორები, კო-
მპრესორები (მანქანები), ჰიდროამძრავები  მა-
ნქანების, მოტორების და  ძრავებისათვის, ტუ-
მბოები (მანქანის, მოტორის  ან  ძრავის ნაწი-
ლები), გენერატორები, ალტერნატორები), 
ვენტილები (მანქანათა ნაწილები). 
 

9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი ან აღმწარ-

მოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტუ-
რი მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომ-
პაქტდისკები, DVD და სხვა ციფრული ჩამ-
წერი საშუალებები; მექანიზმები აპარატები-
სათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპა-
რატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის 
დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტე-
რები; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; ცეცხლმქრობები, დამტენები, დამ-
ტენი მოწყობილობები ბატარეებისთვის, დის-
ტანციური მართვის აპარატურა, ბატარეები 
და  ელემენტები, საწვავის, ბატარეები, ურთი-
ერთკავშირის დასამყარებელი აპარატურა, 
ტელეფონის აპარატები, ნავიგაციის აპარატე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, კომ-
პიუტერული პროგრამები, ჩატვირთვადი მუსი-
კალური  ფაილები, ელექტროკაბელები, ელ-
ექტროსადენები, ჩატვირთვადი ელექტრონუ-
ლი პუბლიკაციები, გაქურდვის საწინააღმდე-
გო  გამაფრთხილებელი აპარატურა, მაგნიტე-
ბი, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები 
ავარიის დროს გამოსაყენებლად, ქურდობის 
პრევენციისთვის ელექტრომოწყობილობები, 
სატრანსპორტო საშუალებების ავარიის გა-
მაფრთხილებელი სამკუთხედები, კომპიუტე-
რების ქეისები (ჩანთები), კოდირებული გა-
საღებები, კოდირებული გასაღებებისთვის ქე-
ისები (ჩანთები), ინფორმაციის შესანახი სა-
შუალებების ფუტლარები,  (ჩანთები), ფიჭური 
ტელეფონის აქსესუარები, ფიჭური ტელე-
ფონის ქეისები (ჩანთები), ფიჭური ტელეფო-
ნის ზონრები, კალმები სენსორული პანელი-
სთვის, ფლეშ-მეხსიერება, კომპიუტერული პე-
რიფერიული მოწყობილობები, „თაგვის“ ტი-
პის [მონაცემების დამმუშავებელი მოწყობი-
ლობა] მანიპულატორები, „თაგვის“ ქვესადე-
ბები, სათვალეები (ოპტიკური), სათვალის ბუ-
დეები, სათვალის თოკები (თასმები), ღვედები 
(თასმები) გადასატანი მოწყობილობებისთ-
ვის, დამცავი ჩაფხუტები, პლანშეტური კომპი-
უტერებისთვის ღვედები (თასმები), მობილუ-
რი მოწყობილობებისა და პლანშეტური კომ-
პიუტერებისთვის აქსესუარები, ყურთსასმენე-
ბი, ყურში ჩასადები, ყურთსასმენები, მიკრო-
ფონები, ხმამაღლა მოლაპარაკე სპეციალური 
საშუალებები, მობილური მოწყობილობების-
თვის, მობილური მოწყობილობებისთვის და 
პლანშეტური კომპიუტერებისთვის დისპლეი-
ეკრანების  დამცავები, დეკორატიული დამცა-
ვი საცობები ყურთსასმენის ბუდისთვის მობი-
ლური მოწყობილობებისთვის და პლანშეტუ-
რი კომპიუტერებისთვის, დეკორატიული მაგ-
ნიტები. 
 

25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი, 
ქამრები (ტანსაცმელი), კეპები, თავსაბურავი, 
ცილინდრები, ქუდები, მზისგან დამცავები  
(თავსაბურავი), შარფები, კაშნე-ყელსახვევე-
ბი, ბოა, ყელსახვევები, ჰალსტუხები, ხალა-
თები, კომბინიზონები, სამუშაო ტანსაცმელი, 
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ქურთუკები, ჟაკეტი, ფრენჩი (ტანსაცმელი), 
ნაქსოვები (ტრიკოტაჟის ნაწარმი) (ტანსაცმე-
ლი), პარკა (გრძელი ქურთუკი კაბიშონით), პე-
რანგები, სვიტრები, სპორტული ფუფაიკები, 
კისრის გამათბობლები, მანჟეტები [ტანსაცმე-
ლი], ხელთათმანები [ტანსაცმელი], ხელთათ-
მანები მძღოლებისთვის, ფეხსაცმელები. 
 

28 _ თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიში-
სა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონე-
ლი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაძვისხის მორთულობა, რადიომართვადი სა-
თამაშო  სატრანსპორტო  საშუალებები, სინა-
თლიანი და ბგერიანი, სათამაშოები, მინი-მან-
ქანები (სათამაშოები), პლუშის სათამაშოები, 
სატრანსპორტო  საშუალებების მცირე ზომის 
მოდელები, სასრიალო სათამაშო სატრან-
სპორტო საშუალებები, სათამაშოები და სა-
თამაშო საგნები რეპლიკა-ჩაფხუტების სახით, 
ამოგლეჯილი კორდის მოსაწესრიგებელი 
ხელსაწყოები  (გოლფის საკუთვნო), გოლფის 
ბურთის  ქვესადგამები, გოლფის გორგოლა-
ჭიანი ან უგორგოლაჭო ჩანთები, თხილამურე-
ბი, ბურთები თამაშობებისთვის, ბილიარდის 
მოწყობილობები, პაზლები, შაში [თამაშობე-
ბი], სათამაშო ჭადრაკი, სათამაშო ბანქო, ვი-
დეო სათამაშო მანქანები. 
 

36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები, დაზღვევა უბედური შემთხვევებისგან, 
განვადება-იჯარის სფეროში საბროკერო საქ-
მიანობა, საკრედიტო და საბანკო ბარათებით 
მომსახურებები, ფინანსებთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაცია, ფინანსებთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება, საკრედიტო ბარათების გა-
მოშვება, მეორადი მანქანების შეფასება (ექს-
პერტიზა), ავტომობილების დაზღვევა, ავტო-
მობილებისთვის და მისი ნაწილებისთვის კომ-
პლექსური საგარანტიო მომსახურება, გახანგ-
რძლივებული საგარანტიო-სადაზღვევო მომ-
სახურება, ფაქტორინგი, სესხის გაცემა გირა-
ოთი, სესხები (დაფინანსება), ავტომობილების 
ლიზინგ-ფინანსირება.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78275 A 
(210) AM 78275 
(220) 2014 08 12 
(731) შპს `კანო ინვესტი~    

ვაშლიჯვარი, კორპ.6, ბ.27,  0159, 
თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540) 

 

(591) ლურჯი, ცისფერი, ყვითელი, ღია  
ყვითელი, ოქროსფერი, ყავისფერი, ღია  
ყავისფერი, მწვანე 

(531) 01.03.17, 05.05.04, 25.01.01, 28.19, 29.01.15 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში 
შემავალი სიტყვები "ჰერეთი, HERETI"  არ ექ-
ვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას. 
(511)     
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოს-
ტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78290 A 
(210) AM 78290 
(220) 2014 08 15 
(731) ელემენტოს ტრეიდ ლიმიტედ  

ავლონოს, 1 მარია ჰაუს, კვიპროსი 
(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(591)  შავ-თეთრი 
(531) 05.05.04, 28.05 
(511)     
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და 
საკვები ცხიმები; მზესუმზირის მარცვალი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78300 A 
(210) AM 78300 
(220) 2014 08 18 
(731) შპს `კახა 66~    

შ. ცინცაძის  I შეს., 64, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) ყვითელი, მწვანე, ბორდო, ყავისფერი,  

ბეჟი  
(531) 05.07.02, 07.01.13, 25.01.05, 29.01.15 
(511)     
30 _ პურ-ფურთუშეული; ორცხობილა. 
_____________________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 78315 A 
(210) AM 78315 
(220) 2014 08 19 
(731) პერი ელის ინტერნეშენელ გრუპ  

ჰოლდინგს ლიმიტიდ  
მონტეგიუ სტერლინგ სენტერი, მე-5  
ფლორი, იზი ბეი სტრიტი, ნასო, ბაჰამის 
კუნძულები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

THE HAVANERA CO. 
(511)    
25 _ ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78382 A 
(210) AM 78382 
(220) 2014 08 25 
(731) შალტონ, ინკ.   

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი შტატი ოჰაიო 45202, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

HARDEST WORKING 
COLLECTION 

(511)     
3 _ გაპარსვის შემდგომ გამოსაყენებელი სა-
შუალებები; ანტიპერსპირანტები და დეოდო-
რანტები პირადი გამოყენებისათვის; აბაზანის 
საპნები; სხეულის სპრეები; სხეულის დასაბა-
ნი საშუალებები; თმის მოვლის პრეპარატები; 
გასაპარსი პრეპარატები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78383 A 
(210) AM 78383 
(220) 2014 08 25 
(310) 86278143 
(320) 2014 05 12 
(330) US 
(731) ზე ჯილეტ კომპანი  

უან ჯილეტ პარკ, ბოსტონი, მასაჩუსეტ- 
სი 02127, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

PROSHIELD 
(511)     
8 _  საპარსები (სამართებლები) და საპარსის 
(სამართებლის) პირები; საპარსის (სამართებ-
ლის) პირებისთვის სპეციალურად განკუთვნი-
ლი და მათი შემცველი გამანაწილებლები, კა-
სეტები, დამჭერები და კარტრიჯები; ნაწილე-
ბი და ფიტინგები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 
საქონლისათვის. 
_____________________________________________________ 
 

(260) AM 2015 78406 A 
(210) AM 78406 
(220) 2014 08 29 
(731) ებოტ ლაბორატორის 

100 ებოტ პარკ როადი, ებოტ პარკი,  
ილინოისი 60064, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PEDIASURE 
(511)     
5 _ დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზ-
ნებისათვის; ბავშვებისათვის განკუთვნილი 
ნოყიერი საკვები ნარევები; ბავშვებისათვის 
განკუთვნილი დიეტური და ნოყიერი დანამა-
ტები; თხევადი საკვები დანამატები; ნოყიერი 
საკვები და ნოყიერი დანამატები ბატონების 
სახით; საკვები ნარევები ჩვილი ბავშვებისათ-
ვის; ბავშვთა კვება; ვიტამინები ორსულები-
სათვის; ლაქტაციის პერიოდში გამოსაყენე-
ბელი ვიტამინები.  
 

29 _ რძის ფხვნილები და რძის პროდუქტები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78408 A 
(210) AM 78408 
(220) 2014 08 29 
(731) ეტერბერი აი პი კომპანი (პროპრაიტერი)  

ლიმიტიდ   
ზე ეტერბერი ბილდინგ, ლინვუდ ბრიჯ, 
4 დეივენტრი სტრიტ, ლინვუდ მენორი,  
0081, გაუტენგი, სამხრეთ აფრიკა 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.03.04, 27.05.10, 26.03.03  
(511)     
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
 
37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
_____________________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 78409 A 
(210) AM 78409 
(220) 2014 08 29 
(731) ნოვარტის აგ   

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

ORTANOL 
(511)   
5 _ ადამიანებისათვის განკუთვნილი ფარმა-
ცევტული პრეპარატები, სახელდობრ, პრეპა-
რატები განკუთვნილი კუჭ-ნაწლავებისათვის. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78410 A 
(210) AM 78410 
(220) 2014 08 29 
(731) ნოვარტის აგ   

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

ОРТАНОЛ 
(511)     
5 _ ადამიანებისათვის განკუთვნილი ფარმა-
ცევტული პრეპარატები, სახელდობრ, პრეპა-
რატები განკუთვნილი კუჭ-ნაწლავებისათვის. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78411 A 
(210) AM 78411 
(220) 2014 08 29 
(731) ელჯი ჰაუსის, ლტდ.   

უან აიეფსი ბილდინგ, 10 გუკჯეგეუმი- 
უნგ-რო, იეონგდეუნგპო-გუ, სეული 
150-876, კორეის რესპუბლიკა 

(740) ლარისა ამირხანიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი   
(531) 27.05.17 
(511)     
19 _ ხელოვნური მარმარილო; ხელოვნური 
ქვა; სამშენებლო ქვა; დამუშავებული მარმა-
რილო; მარმარილო მშენებლობისათვის.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78728 A 
(210) AM 78728 
(220) 2014 09 18 
(310) 86345422 
(320) 2014 07 23 
(330) US 
(731) ზე ჯილეტ კომპანი   

უან ჯილეტ პარკ, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

FLEXIBALL 
(511)    
8 _ საპარსები (სამართებლები) და საპარსის 
(სამართებლის) პირები; საპარსის (სამართებ-
ლის) პირებისთვის სპეციალურად განკუთვნი-
ლი და მათი შემცველი გამანაწილებლები, 
კასეტები, დამჭერები და კარტრიჯები; ნაწი-
ლები და ფიტინგები ყველა ზემოთ ჩამოთვლი-
ლი საქონლისათვის. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78754 A 
(210) AM 78754 
(220) 2014 09 19 
(731) დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ.  

კონექტიკუტის შტატის კორპორაცია 
801 მეინ ავენიუ, ნორუოლკი  CT 06851,  
აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი.  
(531) 24.01.09, 24.09.01, 24.01.01, 24.01.03  
(511)     
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78849 A 
 (210) AM 78849 
(220) 2014 09 29 
(731) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ  

ჰოლდინგზ, ინკ.  
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი,  
კენტუკი 40213, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

ICE DREAM 
(511)     
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78850 A 
(210) AM 78850 
(220) 2014 09 29 
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(731) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ  
ჰოლდინგზ, ინკ.   
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი, 
კენტუკი 40213, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

აის დრიმი 
(511)     
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78899 A 
(210) AM 78899 
(220) 2014 09 30 
(731) ქეთევან სალაყაია 

აბაშიძის ქ. 32, თბილისი, საქართველო 
(740) ქეთევან სალაყაია 
(540) 

 
(591) ვარდისფერი, თეთრი  
(531) 25.01.01, 25.01.13, 26.01.20, 26.04.09,  

26.04.10, 29.01.14, 19.03.24, 27.05.24,  
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში 
შემავალი სიტყვა "PATISSERIE"  არ ექვემდე-
ბარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაც-
ვას. 
(511)     
30 _ საკონდიტრო ნაწარმი. 
 

32 _ გაზიანი წყალი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 79030 A 
(210) AM 79030 
(220) 2014 10 09 
(731) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  

საზოგადოება სამრეწველო საწარმო  
`ზიპ~ 
შიროკაიას ქ.107-ა დნეპროძერჟინსკი,  
დნეპროპეტროვსკის ოლქი, 51901,  
უკრაინა 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540)  

Супер Стар 

(511)    
2 _ საღებავი, ოლიფა, ლაქები; დამცავი საშუ-
ალებები, რომლებიც ლითონს კოროზიისგან 
და მერქანს დაშლისგან იცავენ; მღებავი ნივ-
თიერებები; ფერსაჭერი; დაუმუშავებელი ბუ-
ნებრივი ფისები; სამხატვრო-დეკორატიული 
დანიშნულებისა და მხატვრული ბეჭდვისათ-
ვის განკუთვნილი ფურცლოვანი და ფხვიერი 
ლითონები; მღებავი ნივთიერებები; შემკვრე-
ლი ნივთიერებები საღებავებისთვის; ჭიქურე-
ბი (დამფარავები); გრუნტები; ბებკი - გადასაყ-
ვანი საღებავები; საღებარები; ალიზარინის 
საღებარები; ანილინის საღებარები; საღება-
რები ტყავისთვის; ხის მასალისგან დამზადე-
ბული საღებარები; ასლგადამღები მანქანების 
და აპარატების საღებავები (ტონერები); ალუ-
მინის საღებავები; საღებავები აზბესტის; ბაქ-
ტერიციდული საღებარები; ხის საღებავები; 
კერამიკული ნაკეთობებისთვის განკუთვნილი 
საღებავები; საღებავები ცხოველების დაშან-
თვისათვის; წებოვანი საღებავები; ცეცხლგამ-
ძლე საღებავები; ტიფოგრაფიული საღებავე-
ბი; ტმალის საღებავები, შავი ლაქი, ასფალ-
ტის ლაქი, ბიტუმის ლაქები, მობრინჯაოები-
სათვის განკუთვნილი ლაქი, კოპალის ლაქი; 
კოროზიის საწინააღმდეგო ზეთები: დამცავი 
ზეთები ხისათვის; მასტიკები [ბუნებრივი ფი-
სები]; პასტა ტიპოგრაფიული [მელანი]; პიგ-
მენტები; ვარაყი; საფარები [საღებავები]; სა-
ფარები [საღებავები] მუყაოს დაგუდრონები-
სათვის; საფარები [საღებავები] ხისათვის; 
გრუნტის დამცავი საფარები სატრანსპორტო 
საშუალების შასის ჩარჩოებისათვის; აკვრა-
გამძლე საფარები; პოლიტურები; საპრია-
ლებლები; ალუმინის ფხვნილები სამხატვრო-
დეკორატიული დანიშნულებისათვის; ფხვნი-
ლები მობრინჯაოებისათვის; ფხვნილები მო-
ვერცხლისათვის; ანტიკოროზიული პრეპარა-
ტები; დამცავი პრეპარატები ლითონებისათ-
ვის; ფერსაჭერები; ფერსაჭერები ხისათვის; 
ფერსაჭერები ტყავისთვის; გამხსნელი საღე-
ბავებისათვის; გამხსნელი ლაქებისათვის; 
ხსნარი შეთეთრებისათვის; შემასქელებლები 
საღებავებისათვის; სიკატივები [დაშრობის 
დამაჩქარებლები] საღებავებისათვის; შემად-
გენლობა შიდა მოპირკეთებისთვის; შემადგენ-
ლობები ლითონების გამკრთალების თავიდან 
აცილებისათვის; საშუალებები ხის დასაცა-
ვად; ტყვიის სურინჯი; ტერპენტინი [საღება-
ვის გამხსნელი]; ფიქსატივები [ლაქები]; ფიქ-
სატივები [ფიქსატორები] აკვარელის საღება-
ვებისთვის; საღებარების ექსტრაქტები ხის მა-
სალისგან დამზადებული; ემალები [ლაქები]; 
ვერცხლის ემულსიები [პიგმენტები]. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 79031 A 
(210) AM 79031 
(220) 2014 10 09 
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(731) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
საზოგადოება სამრეწველო საწარმო  
`ზიპ~ 
შიროკაიას ქ.107-ა დნეპროძერჟინსკი,  
დნეპროპეტროვსკის ოლქი, 51901,  
უკრაინა 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 

Super Star 
(511)    
2 _ საღებავი, ოლიფა, ლაქები; დამცავი საშუ-
ალებები, რომლებიც ლითონს კოროზიისგან 
და მერქანს დაშლისგან იცავენ; მღებავი ნივ-
თიერებები; ფერსაჭერი; დაუმუშავებელი ბუ-
ნებრივი ფისები; სამხატვრო-დეკორატიული 
დანიშნულებისა და მხატვრული ბეჭდვისათ-
ვის განკუთვნილი ფურცლოვანი და ფხვიერი 
ლითონები; მღებავი ნივთიერებები; შემკვრე-
ლი ნივთიერებები საღებავებისთვის; ჭიქურე-
ბი (დამფარავები); გრუნტები; ბებკი - გადასაყ-
ვანი საღებავები; საღებარები; ალიზარინის 
საღებარები; ანილინის საღებარები; საღება-
რები ტყავისთვის; ხის მასალისგან დამზადე-
ბული საღებარები; ასლგადამღები მანქანების 
და აპარატების საღებავები (ტონერები); ალუ-
მინის საღებავები; საღებავები აზბესტის; ბაქ-
ტერიციდული საღებარები; ხის საღებავები; 
კერამიკული ნაკეთობებისთვის განკუთვნილი 
საღებავები; საღებავები ცხოველების დაშან-
თვისათვის; წებოვანი საღებავები; ცეცხლგამ-
ძლე საღებავები; ტიფოგრაფიული საღებავე-
ბი; ტმალის საღებავები, შავი ლაქი, ასფალ-
ტის ლაქი, ბიტუმის ლაქები, მობრინჯაოები-
სათვის განკუთვნილი ლაქი, კოპალის ლაქი; 
კოროზიის საწინააღმდეგო ზეთები: დამცავი 
ზეთები ხისათვის; მასტიკები [ბუნებრივი 
ფისები]; პასტა ტიპოგრაფიული [მელანი]; 
პიგმენტები; ვარაყი; საფარები [საღებავები]; 
საფარები [საღებავები] მუყაოს დაგუდრონე-
ბისათვის; საფარები [საღებავები] ხისათვის; 
გრუნტის დამცავი საფარები სატრანსპორტო 
საშუალების შასის ჩარჩოებისათვის; აკვრა-
გამძლე საფარები; პოლიტურები; საპრია-
ლებლები; ალუმინის ფხვნილები სამხატვრო-
დეკორატიული დანიშნულებისათვის; ფხვნი-
ლები მობრინჯაოებისათვის; ფხვნილები მო-
ვერცხლისათვის; ანტიკოროზიული პრეპარა-
ტები; დამცავი პრეპარატები ლითონებისათ-
ვის; ფერსაჭერები; ფერსაჭერები ხისათვის; 
ფერსაჭერები ტყავისთვის; გამხსნელი საღე-
ბავებისათვის; გამხსნელი ლაქებისათვის; 
ხსნარი შეთეთრებისათვის; შემასქელებლები 
საღებავებისათვის; სიკატივები [დაშრობის 
დამაჩქარებლები] საღებავებისათვის; შემად-
გენლობა შიდა მოპირკეთებისთვის; შემადგე-
ნლობები ლითონების გამკრთალების თავი-
დან აცილებისათვის; საშუალებები ხის დასა-

ცავად; ტყვიის სურინჯი; ტერპენტინი [საღე-
ბავის გამხსნელი]; ფიქსატივები [ლაქები]; ფი-
ქსატივები [ფიქსატორები] აკვარელის საღე-
ბავებისთვის; საღებარების ექსტრაქტები ხის 
მასალისგან დამზადებული; ემალები [ლა-
ქები]; ვერცხლის ემულსიები [პიგმენტები]. 
_____________________________________________________ 
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(111) M 2015 025779 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 
(260) AM 2014 70882 A 
(220) 2013 08 07 
(732) შპს „გუდაური სქი რესორტ“ 

მაყაშვილის ქ. 31, ძველი თბილისის  
რაიონი, 0105, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025780 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 
(260) AM 2015 73130 A 
(220) 2013 07 18 
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ 

სანაპიროს ქ. 10, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025781 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 
(260) AM 2014 73927 A 
(220) 2013 09 13 
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

„კიევმედპრეპარატი“ 
ულ. საკსაგანსკოგო, 139, კიევი, 01032,  
უკრაინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025782 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 
(260) AM 2014 74104 A 
(220) 2013 09 30 
(732) ჯიანჰუა ვონგ 

ჩენგჯიაკუნ, შანგშუ ვილიჯ, ან'ჯი  
ქაუნთი, ჟეჯიანგის პროვინცია, ჩინეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025783 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 
(260) AM 2014 74105 A 
(220) 2013 09 30 
(732) ჯიანჰუა ვონგ 

ჩენგჯიაკუნ, შანგშუ ვილიჯ, ან'ჯი  
ქაუნთი, ჟეჯიანგის პროვინცია, ჩინეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025784 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 

 
 
 
 
(260) AM 2014 74772 A 
(220) 2013 11 18 
(732) შპს "WORLD MEDICINE" 

ბერბუთის ქ. 10/ ალმასიანის ქ. 19-21,  
0171, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025785 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 
(260) AM 2014 74800 A 
(220) 2013 11 20 
(732) მიდვესტვაკო კორპორეიშენ 

501 საუთ 5 სტრიტი, რიჩმონდი,  
ვირჯინია 23219-0501, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025786 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 
(260) AM 2014 74801 A 
(220) 2013 11 20 
(732) მიდვესტვაკო კორპორეიშენ 

501 საუთ 5 სტრიტი, რიჩმონდი,  
ვირჯინია 23219-0501, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025788 R 
(151) 2015 04 16 
(181) 2025 04 16 
(260) AM 2014 74778 A 
(220) 2013 11 19 
(732) შპს „ბარამბო“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთის რ-ნი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2015 25778 R 
(151) 2015 04 14 
(181) 2025 04 14 
(210) AM 081488 
(220) 2015 03 31 
(732) შპს „მაკნატუნა“  

გუგუნავას ქ. 13 (ნაკვ. N4-3/2), 4600,  
ქუთაისი, საქართველო 

(740) ემზარ სოხაძე 
(540)  

 
(591)  თეთრი, შავი, ლურჯი, წითელი,  

ყვითელი 
(531) 01.03.20-16.03.13-28.19.00-29.01.15- 
(511)  
30 _ ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; საკაზმები; სა-
ნელებლები; მოხალული მზესუმზირა; ბატი-
ბუტი; შვრიის და სიმინდის ფანტელები. 
 

31 _ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები, მარცვლეული, თხილი, მი-
წის თხილი, გოგრის მარცვალი, ნუში, ნიგო-
ზი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2015 25787 R 
(151) 2015 04 15 
(181) 2025 04 15 
(210) AM 081037 
(220) 2015 03 02 
(732) სმითკლაინ ბიჩემ ლიმიტიდ 

980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19.00- 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბს-
ტანციები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2015 25789 R 
(151) 2015 04 17 
(181) 2025 04 17 
(210) AM 081350 
(220) 2015 03 23 
(732) შპს `ტელეკომპანია მაესტრო~ 

ერეკლე ტატიშვილის ქ. 19, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

მაესტრო-24 
MAESTRO-24 
МАЭСТРО-24 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(511)  
38 _ კავშირგაბმულობა. 
_________________________________________ 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 
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lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(260) AM 73494 A* 
(800) 1169531 
(731) GLUTOLIN RENOVIERUNGSPRODUKTE  

GMBH 
Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden,  
Germany 

(540)  

GLUTOLIN 
(591) Black, white 
(511)  
1 – adhesives used in industry; adhesives for do-it-
yourself supplies; adhesives for wall coverings, cei-
ling coverings and floor coverings; adhesives for in-
sulating plates; wallpaper pastes; fixations for floor 
coverings (as far as included in this class); fillers for 
mineral-based foundations or resin-based founda-
tions; wallpaper removing preparations; facade imp-
regnating preparations. 
 

2 – Paints; varnishes; lacquers; dispersion paints; 
full tone paints and tinting paints; ceiling paints and 
wall paints; effect paints; color concentrates; pri-
mers; preservatives against rust; preservatives aga-
inst deterioration of wood. 
 

19 – Building materials (non-metallic); plaster, ce-
ment; mortar; leveling floor compounds; fillers for 
filling cracks, joints or holes in walls, ceilings and 
facades; fillers for smoothening, leveling and repa-
iring uneven surfaces, especially on a plaster basis or 
a cement basis. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 74632 A* 
(800) 1179759 
(731) FARMAK INTERNATIONAL HOLDING  

GMBH 
Mariahilferstrasse 136, A-1150 Vien, Austria 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes; pharmaceutical, 
veterinary, diagnostic preparations for medical pur-
poses; medicinal infusions; ointments for pharma-
ceutical purposes. 
_____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2015 76359 A 
(800) 1194291 
(891) 2013 09 04 
(731) DR. SERTUS İLAÇ  SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ  
vren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K.2 Güneşli,  
Bağcilar İstanbul, TR 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments; medicines for dental purposes, hygienic pro-
ducts for medical purposes including pads, waddings 
for medical purposes, plasters for medical purposes, 
dressings for medical purposes, babies' napkins, pre-
parations for destroying noxious plants, preparations 
for destroying noxious animals, fungicides, deodo-
rants other than for human beings or for animals, air 
deodorising preparations, disinfectants for hygiene 
purposes, antiseptics, detergents for medical pur-
poses. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76361 A 
(800) 1194339 
(891) 2013 12 19 
(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE   

45 place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE,  
FR 

(540)  

SENSINOL 
(511)     
3 – Cosmetic products. 
 

5 – Dermatological products; dermo-cosmetic pro-
ducts for skin hygiene and care. 
_____________________________________________________ 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(260) AM 2015 76362 A 
(800) 1194388 
(891) 2013 09 05 
(731) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY   

"INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI"   
Bul. Shevchenko, 6-b  Donetsk 83015, UA 

(540)  

Фруктовая радуга 
(511)     
30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread; pastry and confectionery; ices; ho-
ney; golden syrup; yeast; baking-powder; salt; mus-
tard; vinegar; sauces (condiments); spices; edible 
ices; peanut confectionery; biscuits; farinaceous 
foods; pastries; bagels; bread rolls; buns; sandwic-
hes; dumplings; waffles; waffle cakes; products of 
puff pastry with fillings; oat cakes; oat flakes; oat-
based food; desserts (confectionery); dragée (confec-
tionery); yeast and non-yeast pastries; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
fruit and berries jellies (confectionery); jelly candy; 
chewing gums, not medical; custard; frozen kefir 
and yogurt (frozen confectionery); marshmallow; 
marshmallow covered with chocolate; cocoa and 
coffee beverages; coffee beverages with milk; cocoa 
with milk; cocoa products; paskha (Easter cake); 
caramels (candy); lozenges (confectionery); cakes; 
ketchup (sauce); royal jelly; peanut brittle; crackers; 
starch products for food; croissants; corn (roasted); 
corn bagels; corn flakes; pita; pita with various fi-
lings; confectionery for decorating Christmas trees; 
liquorice (confectionery); candies; mayonnaise; fari-
naceous food pastes; marzipan; almond cookies; 
almond confectionery; flour-milling products; pan-
cakes; spring rolls; dessert mousses (confectionery); 
muesli; peppermint sweets; pancakes with filings; 
tea-based beverages; chocolate-based beverages; in-
fusions, not medical; donuts; paste; ravioli; cookies; 
glazed chocolate cookies; pies (confectionery); 
pizza; natural sweeteners; chips (cereal products); 
fondants (confectionery); popcorn; praline; ginger-
bread; gingerbread with various fillings; puddings; 
Turkish delight; rice cakes; puddings (confectione-
ry); chocolate puddings (confectionery); petit-beurre 
biscuits; sushi; cakes; petits fours (cakes); almond 
paste; cake paste; puff pastry; fruit, citrus and berry 
ice; halvah; vanilla halvah; halvah made of sesame; 
chocolate halvah; pistachio halvah; halva with 
various additives including nuts, raisins, peanuts, 
dried apricots; candy cake decorations; chocolate 
cake decorations; bakery; sweetmeats (candy); sugar 
confectionery; waffle candies; charlotte; chocolate; 
chocolate-based desserts; chocolate cream; choco-
late dragée with raisins or nuts; chocolate paste; 
chocolate brownies; chocolate candies; chocolate 
bars; chocolate sweets in the form of figurines; cho-
colate beverages with milk; iced tea; iced tea. 
_____________________________________________________ 

(260) AM 2015 76363 A 
(800) 1194389 
(891) 2013 09 04 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ  SANAYİ VE  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K:1 B,  
Zemin 4-5-6, Güneşli Bağcılar İstanbul, TR 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments; medicines for dental purposes, hygienic pro-
ducts for medical purposes including pads, waddings 
for medical purposes, plasters for medical purposes, 
dressings for medical purposes, babies' napkins, pre-
parations for destroying noxious plants, preparations 
for destroying noxious animals, fungicides, deodo-
rants other than for human beings or for animals, air 
deodorising preparations, disinfectants for hygiene 
purposes, antiseptics, detergents for medical pur-
poses. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76372 A 
(800) 1194394 
(891) 2013 10 10 
(731) ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT, S.L.U.   

Polig. Ind. Morea Norte, C/C No:2, E-31191  
BERIAIN (NAVARRA), ES 

(540) 

 
(591) Green, silver, black  
(526) The trademark is protected as a whole. The 
words "POULTRY" and "EQUIPMENT"included 
therein shall not be subject to independent legal pro-
tection. 
(511)     
6 – Poultry cages of metal. 
 

7 – Incubators for poultry; incubators for eggs;  
nesting boxes for domestic fowl. 
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37 – Maintenance of poultry cages of metal, incu-
bators for poultry, incubators for eggs and nesting 
boxes for domestic fowl. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76374 A 
(800) 1194398 
(891) 2013 09 14 
(731) MARINASUN CELLULOSE INDUSTRIES CO.   

Unit:1, T floor, 3rd Building, Eskan Complex,  
Mirdamad Blvd., Valie Asr Ave. Tehran, IR 

(540) 

 
(591) Dark blue, gray and light blue  
(511)    
5 – Sanitary napkins, menstruation tampons, babies' 
diapers. 
 

16 – Napkins of paper, handkerchiefs of paper, toilet 
paper, towels of paper, scented paper, cellulose wi-
pes, tissues of paper for removing make-up. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76487 A 
(800) 1166887 
(891) 2013 07 12 
(731) Fbm  Lazer Estetik Plastik Cerrahi Kliniği  

Sanayi Ticaret Limited Şirketi   
Kale Mah., Şükrüefendi Sokak No:2/2,  
İlkadim/Samsun, TR 

(540) 

 
(591) Blue  
(511)     
44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals, agri-
culture, horticulture and forestry services.   
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76816 A 
(800) 1198189 
(891) 2014 02 19 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo  Firma  

"BERTELSMANN MEDIA MOSCOW"   
Zvyozdny bulvar, d. 21, str. 3, pom. 1, komn.  
5, RU-129085 Moscow, RU 

(540) 

 

(591) Black, white  
(511)   
16 – Newspapers; calendars; maps; geographical 
maps; posters; newsletters; catalogues; books; grap-
hic prints; greeting cards; postcards; periodicals; 
printed publications; printed matter; prospectuses; 
photographs [printed]. 
 
41 – Publication of books; organization of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging 
and conducting of conferences; arranging and con-
ducting of congresses; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
publication of texts, other than publicity texts; pub-
lication of electronic books and journals on-line; 
providing on-line electronic publications, not down-
loadable; videotaping; photography; news reporters 
services; electronic desktop publishing.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76836 A 
(800) 1198247 
(891) 2013 12 10 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG  Wiener  

Versicherung Gruppe   
Schottenring 30,  A-1010 Vienna, AT 

(540) 

 
(591) Green, black and grey  
(511)  
36 – Insurance, financial affairs. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76839 A 
(800) 1198288 
(891) 2014 02 07 
(731) "TM Navigator" Limited   

Dmitrovskoe shosse, d. 107, str. 1, RU-127247  
Moscow, RU 

(540) 

 
(591) Black, white and red  
(511)     
9 – Apparatus and instruments for conducting, swit-
ching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; electric accumulators; remote 
control apparatus; galvanic batteries; solar batteries; 
electric batteries; anode batteries; plugs, sockets and 
other contacts [electric connections]; current recti-
fiers; light-emitting diodes; electric door bells; elec-
tric cables; wire connectors [electricity]; distribution 
boxes [electricity]; junction boxes [electricity]; elec-
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tric converters; electric wires; light dimmers [regula-
tors], electric; electric couplings; transformers; char-
gers for electric batteries; battery chargers; optical 
lamps; galvanic cells. 
 

11 – Apparatus for lighting; light bulbs; electric light 
bulbs; safety lamps; gas lamps; germicidal lamps for 
purifying air; projector lamps; arc lamps; electric 
lights for Christmas trees; electric lamps; chande-
liers; sockets for electric lights; lamp reflectors; 
lamp mantles; lighting apparatus and installations; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; di-
ving lights; ceiling lights; lamps; standard lamps; el-
ectric discharge tubes for lighting; luminous tubes 
for lighting; bicycle lights; electric pocket torches; 
lanterns for lighting. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76854 A 
(800) 1198417 
(891) 2014 02 06 
(731) HUIZHOU OIWAS  SPORTS EQUIPMENT  

CO., LTD.   
Huabianling Industry Zone, XinXuTown,   
Huiyang District, Huizhou City, Guangdong,  
CN 

(540) 

 
(591) Black, grey, white  
(511)     
18 – Animal pelts; handbags; attaché cases; shoulder 
straps; umbrellas; canes; harness straps; school bags; 
travelling bags; rucksacks; backpacks; bags for 
sports; valises; trunks. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76856 A 
(800) 1198428 
(891) 2013 12 20 
(731) ARCHROMA IP GMBH   

Neuhofstrasse 11, CH-4153 Reinach, CH 
(540) 

 
(591) Black, white, grey  
(511)     
1 – Chemicals for use in the textile, paper and emul-
sions industries; chemicals used in the manufacture 
of fabric, textiles, paper and emulsions; emulsions 
resulting from the polymerization of one or more 
monomers; synthetic resin compositions for use in 
the manufacture and processing of leather; chemi-
cals for use in industry; unprocessed artificial resins; 

synthetic resins; chemicals used as dispersing 
agents; chemical products for use in the manufacture 
of paints; chemical products for use in the manu-
facture of varnishes and enamels; solutions for the 
treatment of textiles and fabrics, clothing, apparel, 
home textiles, carpets, sterilized materials and tech-
nical textiles for use in the medical, construction and 
transportation industries; chemical flame retardants 
that are applied to finished products. 
 

2 – Pigments, colorants, dyestuffs, dyes, colors, pa-
ints, enamel paints, varnishes, lacquers. 
 

38 – Telecommunication and communication servi-
ces by electronic means, transfer of data and in-
formation; electronic transmission of requests, offers 
and orders. 
 

42 – Technical and scientific consulting, research, 
development, engineering and testing services con-
cerning textiles and textile goods, cellulose, paper, 
paperboard, non-woven paper substitutes, laminate 
paper, pressurized wood, emulsions, emulsion for-
mulations, resins, pigments, colorants, dyestuffs, 
dyes, colors, paints, enamel paints, varnishes and 
lacquers; laboratory services, namely pigment and 
color analysis; development and design services in 
the field of textiles, paper and emulsions. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76857 A 
(800) 1198455 
(891) 2013 11 18 
(731) SİNTAŞ BOYA VE KİMYA SANAYİİ  

LİMİTED ŞİRKETİ   
Çerkezköy Organize Sanayi, Bölgesi Hızır  
Sokak No:27, Çerkezköy, Tekirdağ, TR 

(540) 

 
(591) Red, white  
(511)     
2 – Raw natural resins, paints, (for motor vehicle 
and industrial purposes) varnishes, lacquers, anti-
rust preparations for preservation; preservatives aga-
inst rust and against deterioration of wood; thinners 
for lacquers; paints; primers; ink [toner] for photoco-
piers, ink for leather; metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists. 
____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76858 A 
(800) 1198459 
(891) 2013 11 18 
(731) SİNTAŞ BOYA VE KİMYA SANAYİİ  

LİMİTED ŞİRKETİ   
Çerkezköy Organize Sanayi, Bölgesi Hızır  
Sokak No:27, Çerkezköy, Tekirdağ, TR 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
2 – Raw natural resins, paints, (for motor vehicle 
and industrial purposes) varnishes, lacquers, anti-
rust preparations for preservation; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; thin-
ners for lacquers; paints; primers; ink (toner) for 
photocopiers, ink for leather; metals in foil and pow-
der form for painters, decorators, printers and artists. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76859 A 
(800) 1198474 
(891) 2014 02 07 
(731) KRAFT FOODS DEUTSCHLAND  

HOLDING GMBH   
4-20, Langemarckstraße, 28199 Bremen, DE 

(540) 
JACOBS SWITCH ON 

(511)     
30 – Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cof-
fee beverages and preparations for such beverages, 
tea. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76864 A 
(800) 1198551 
(891) 2014 01 14 
(731) ADRIATIC SLOVENICA d.d.   

Ljubljanska cesta 3A, SI-6000 KOPER, SI 
(540) 

 
(591) Black and orange  
(511)     
36 – Insurance; financial affairs; real estate affairs; 
pension fund services; pension insurance, retirement 
insurance, private pension insurances; income insu-
rance, annuity insurance underwriting; life insuran-
ce; health insurance; accident insurance; insurance 
of possessions and persons; fire insurance; earth-
quake insurance; insurance underwriting; vehicle, air 
vehicle and water vehicle insurance; home insuran-
ce; real estate insurance; insurance for shows and 
events; liability insurance; insurance of animals; 
goods in transit insurance; insurance information; in-
surance consultancy; insurance brokerage; financial 
evaluation (insurance); credit protection insurance 
and surety insurance; financial loss insurance; life 
insurance with risk investments; insurance represent-
tation services and insurance intermediary services; 
all the aforesaid services also supplied online via a 
computer network and/or the Internet. 
_____________________________________________________ 

(260) AM 2015 76963 A 
(800) 1199491 
(891) 2013 12 18 
(731) PAKSHOO MANUFACTURING &  

CHEMICAL CO   
No:29, The 2nd Alley, Pakistan St., Beheshti  
Ave, Tehran, IR 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
3 – Cosmetics, detergents for household use and 
laundry preparations, shampoos, baby shampoo, bo-
dy shampoo, soap and soap powder, hair masks, air 
freshener, hand washing liquid, water free hand sani-
tizer and toothpastes, dish washing liquids, hair con-
ditioner, fabric softeners for laundry use, bleaching 
preparations, window and glass cleaners, oven cle-
aners, bathroom and faucet cleaner, car cleaners, 
washing machine and detergent powders, laundry 
and dish washer detergent tablets, dishwasher salt 
and powder and liquid supplements, laundry liquids, 
surface cleaners – cream and liquid, carpet sham-
poos-liquid and foam, all purpose liquid cleaner, pi-
pe and drain opener, mouth wash not for medical 
purposes, mouth freshener pills, lime & stain remo-
vers; antiseptic and hand cleaning gels. 
 

35 – Advertising, publicity, business management, 
office functions export services of all aforemen-
tioned goods. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77153 A 
(800) 1180630 
(891) 2014 03 10 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.   

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco pro-
ducts, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco subs-
titutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; mat-
ches.   
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 77160 A 
(800) 1193954 
(891) 2014 03 20 
(731) NOKIAN TYRES PLC.   

Pirkkalaistie 7, Nokia, FI 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
12 – Vehicle tyres and inner tubes; parts, fittings and 
spare parts for vehicles.  
 

35 – Retail and franchising services of vehicles, their 
parts, fittings and spare parts. 
 

37 – Maintenance, repair and installation services of 
vehicles, tyres, their parts, fittings and spare parts. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77173 A 
(800) 1201360 
(891) 2013 08 22 
(731) THE CORPORATE EXECUTIVE BOARD  

COMPANY   
1919 North Lynn Street, Arlington VA 22209,  
US 

(540) 
 

 
 

(591) Blue  
(511)    
16 – Printed matter; instructional and teaching mate-
rial; books; periodical publications; leaflets, forms 
and printed questionnaires; articles of stationery; 
office requisites, other than furniture. 
 

35 – Business management advice and assistance; 
consultancy and expert services all relating to busi-
ness; personnel management advice; data process-
sing, data verification and data management; com-
mercial and personnel information services; employ-
ment and personnel consultancy and management 
services; arranging and conducting business and 
commercial conferences and seminars; statistical 
studies and provision of statistical information, all 
relating to personnel and recruitment; testing of 
individuals to determine employment skills; consul-
tancy services relating to the assessment, develop-
ment and application of human resource; business 
information and advisory services; preparations of 
reports, all relating to the foregoing; analysis of mar-
ket research data and statistics; business advisory 
services in the field of corporate best practices, sales 
professional development, support and management; 
business advisory services, consultancy and infor-
mation; business data analysis; conducting business 
and market research surveys. 

41 – Educational, instructional and training services, 
all relating to business, personnel, vocational testing 
and guidance, personality testing, psychological exa-
mination and career advice; arranging and conduc-
ting educational and training conferences and semi-
nars; production of sound and video recordings; le-
ase, hire and rental of instructional and teaching ma-
terials; information services and preparation of re-
ports, all relating to the foregoing; educational servi-
ces, namely, conducting classes, seminars, lectures, 
workshops, in the field of corporate best practices, 
sales professional development, support and mana-
gement and distribution of course material in con-
nection therewith; educational services, namely, de-
veloping curriculum for others in the field of cor-
porate best practices, sales professional develop-
ment, support and management; educational servi-
ces, namely, developing, arranging, and conducting 
educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of corporate best 
practices, sales professional development, support 
and management; educational services, namely, pro-
viding on-line classes, seminars, lectures, workshops 
in the field of corporate best practices, sales pro-
fessional development, support and management ca-
reer advice; career and vocational counselling. 
 

42 – Providing temporary use of online non-downlo-
adable software in the field of personnel, vocational 
testing and guidance, personality testing and psycho-
logical examination.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77174 A 
(800) 1201480 
(891) 2014 03 10 
(731) FORMULA ONE LICENSING B.V.  

Beursplein 37,  NL-3011 AA Rotterdam, NL 
(540)  

HISTORIC FORMULA ONE 
(511)     
41 – Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77176 A 
(800) 1201508 
(891) 2014 01 24 
(731) Limited Liability Company  

"INTERNET COMPANY MAIL.RU"  
Leningradsky pr-kt, d. 39, str. 79,  RU-125167 
 Moscow, RU 

(540) 

 
(591) Black, white  
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(511)     
9 – Video cassettes; video game cartridges; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only me-
mory]; magnetic data media; optical data media; 
computer software, recorded; computer programmes 
[programs], recorded; computer game software; co-
mputer programs [downloadable software]; compu-
ter operating programs, recorded; downloadable 
image files; downloadable music files; animated 
cartoons; USB flash drives. 
 

16 – Almanacs; atlases; posters; pamphlets; book-
lets; newsletters; newspapers; engravings; magazi-
nes [periodicals]; periodicals; printed publications; 
graphic representations; calendars; geographical 
maps; catalogues; books; comic books; lithographs; 
graphic prints; greeting cards; postcards; printed 
matter; prospectuses; manuals [handbooks]; photog-
raphs [printed]. 
 

28 – Arcade video game machines; video game ma-
chines; gaming machines for gambling; amusement 
machines, automatic and coin-operated; jigsaw puz-
zles; toys; mobiles [toys]; parlor games; board ga-
mes; games; building games; playing cards; scale 
model kits [toys]; portable games with liquid crystal 
displays; apparatus for games. 
 

35 – Rental of advertising space; computerized file 
management; demonstration of goods; opinion po-
lling; marketing studies; business investigations; 
marketing research; news clipping services; updating 
of advertising material; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purpo-
ses; shop window dressing; data search in computer 
files for others; commercial or industrial manage-
ment assistance; presentation of goods on communi-
cation media, for retail purposes; auctioneering; 
sales promotion for others; production of advertising 
films; rental of advertising time on communication 
media; publicity material rental; publication of pub-
licity texts; radio advertising; bill-posting; dissemi-
nation of advertising matter; direct mail advertising; 
advertising; on-line advertising on a computer net-
work; advertising by mail order; television adverti-
sing; compilation of information into computer da-
tabases; systemization of information into computer 
databases; publicity columns preparation; adminis-
trative processing of purchase orders; public rela-
tions. 
 

38 – News agencies; television broadcasting; cable 
television broadcasting; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; information 
about telecommunication; providing user access to 
global computer networks; providing access to data-
bases; providing internet chatrooms; providing tele-
communications connections to a global computer 
network; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; transmission of greeting cards 

online; message sending; computer aided transmis-
sion of messages and images; transmission of digital 
files; electronic mail; providing online forums; ren-
tal of access time to global computer networks; radio 
broadcasting; communications by fiber [fibre] optic 
networks; cellular telephone communication; com-
munications by computer terminals; communica-
tions by telephone; paging services [radio, telephone 
or other means of electronic communication]; tele-
conferencing services; voice mail services; telep-
hone services. 
 

41 – Booking of seats for shows; videotaping; gamb-
ling; publication of books; education information; 
recreation information; entertainment information; 
health club services [health and fitness training]; 
night clubs; layout services, other than for adverti-
sing purposes; videotape editing; game services pro-
vided on-line from a computer network; providing 
on-line electronic publications, not downloadable; 
practical training [demonstration]; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; pro-
viding recreation facilities; arranging and conducting 
of colloquiums; arranging and conducting of con-
ferences; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging and conducting of seminars; or-
ganization of competitions [education or entertain-
ment]; operating lotteries; television entertainment; 
videotape film production; rental of videotapes; ren-
tal of sound recordings; publication of electronic 
books and journals online; publication of texts, other 
than publicity texts; radio entertainment; entertainer 
services; entertainment; writing of texts, other than 
publicity texts; news reporters services; party plan-
ning [entertainment]; providing casino facilities 
[gambling]; club services [entertainment or educa-
tion]; teaching; recording studio services; photograp-
hy; production of shows. 
 

42 – Computer system analysis; recovery of compu-
ter data; computer virus protection services; installa-
tion of computer software; information technology 
[IT] consultancy; consultancy in the design and de-
velopment of computer hardware; computer softwa-
re consultancy; updating of computer software; ma-
intenance of computer software; providing search 
engines for the internet; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; com-
puter system design; computer rental; rental of com-
puter software; hosting computer sites [web sites]; 
server hosting; duplication of computer programs; 
computer software design; creating and maintaining 
web sites for others; computer programming. 
 

45 – Missing person investigations; personal backg-
round investigations; dating services. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77219 A 
(800) 1201883 
(891) 2014 02 13 
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(731) HAITEC Aircraft Maintenance GmbH   
Maintenance Hangar 900, 55483 Hahn- 
Flughafen, DE 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
37 – Servicing, maintenance and repair of planes, 
aircrafts and flying machines. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77239 A 
(800) 1202047 
(891) 2013 12 06 
(731) BYSTRONIC LASER AG   

Industriestrasse 21, CH-3362 Niederönz, CH 
(540)  

BYSTRONIC XCITE 
(511)     
7 – Bending machines; bending presses; stamping 
machines; presses (machines for industrial use); stra-
ighteners; deep-drawing presses; molding machines; 
drills; drilling heads (parts of machines); chisels for 
machines; engraving machines; milling machines; 
punching machines; stamping machines; saws (ma-
chines); cutting machines; cutting machines (cut-
ters); lathes; electric generators; coils for machines; 
control apparatus for machines, motors or engines; 
controllers (parts of machines); filtering machines; 
filters (parts of machines, motors or engines); pumps 
(machines); pumps (parts of machines, motors or en-
gines); pump diaphragms; sludge collectors (machi-
nes); vacuum pumps (machines); guides for machi-
nes; bearings (machine parts); machine housings; 
machine wheels; machine stands; tables for machi-
nes; axles for machines; tools (parts of machines); 
tool holders (parts of machines); roller bearings; 
chucks (parts of machines); machine bearings; gas-
operated cutting torches; plasma cutting and welding 
machines; gas-operated welding apparatus; gas-ope-
rated welding machines; glass-working machines; 
machine tools for glass processing, namely for the 
manufacture of structural glazing and glazing and 
glass plates for land vehicles and aircraft; glass cut-
ting machines; lifting platform; lifting apparatus; 
elevating apparatus; loading equipment, namely for 
installations for transport and storage of raw mate-
rials and semi-finished and finished parts; automatic 
magazines; mechanical storage installations; hydrau-
lic motors and engines; hydraulic drives for machi-
nes, motors and engines; pneumatic drives for ma-
chines, motors and engines; cylinders for machines; 
cylinder pistons; electric arc cutting apparatus; elec-
tric arc welding apparatus; welding apparatus (elec-
tric); welding machines (electric); automatic welding 
machines (electric); machines for the textile indus-

try; sugar making machines; machines for making 
pasta; machines for the food industry; metal prces-
sing machines; machine tools; robots (machines); 
machine tools for beam machining of workpieces; 
water jet cutting machines; laser cutting machines; 
laser welding machines; accessories and auxiliary 
equipment (machines and machine parts) for beam 
machining of workpieces, spare parts for these 
items; parts and accessories of the above machines 
and tools, insofar as included in this class, in par-
ticular machine tools, handling equipment; spare 
parts for machines. 
 

40 – Information about material processing; milling; 
engraving; cutting; water jet cutting; laser cutting; 
laser engraving; metal machining; sawing; sanding; 
welding; water jet machining; water treatment; cus-
tom assembling of materials (for others); identifying 
and marking; rental of machines for material machi-
ning; providing information in the field of material 
processing, especially of machine-specific informa-
tion, on the Internet and on screen. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77241 A 
(800) 1202153 
(891) 2013 11 07 
(731) BIERJET GMBH   

Pummerinplatz 3, A-4490 St. Florian, AT 
(540)  

BIERJET 
(511)     
7 – Dispensing system, filling machines, automatic 
dispensers, beer pumps, vending machines. 
 

20 – Sideboards (furniture), furniture, counters, bars, 
pub furniture. 
 

32 – Beers.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77247 A 
(800) 1201402 
(891) 2013 12 05 
(731) WHIRLPOOL POLSKA S.A.   

Gen.T.Bora – Komorowskiego 6, PL-51-210  
Wrocław, PL 

(540)  

POLAR 
(511)     
7 – Motors including electric motors (except for land 
vehicles); electrically driven pumps included in this 
class excluding pump equipment for steam; comp-
ressors for refrigeration and air conditioning; appli-
ances and installations for washing food, linen and 
textiles, namely clothes washing machines, dishwas-
hers, machines for washing glasses, machine for 
washing vegetables, dry cleaning machines, spin 
dryer, ironing machines, pressing and ironing ma-
chines; components and accessories for washing 
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machines and for dishwashers; installations for pre-
paring and processing food; components and acces-
sories for machines and installations for preparing 
and cooking food and beverages; components food 
waste disposals; food waste and trash compactors; 
small portable appliances namely blenders, mixers, 
food grinders, juicers, parts and fitting relative to 
these products. 
 

11 – Appliances and apparatus for heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, freezing, drying, 
air conditioning, air purifying, ventilating, water 
supply, including electric toaster ovens, electric 
toasters, electric hot beverage making machines, el-
ectric coffee makers, electric waffle makers, electric 
ice cream makers, electric food warming units, food 
warming drawers, clothes drying machines; washba-
sins and sinks; electric cooking ranges and ovens, 
gas cooking ranges and ovens, range and microwave 
hoods; cook-tops; hot plates; microwave ovens; ref-
rigerators; freezers; combination refrigerator-free-
zers; refrigerator ice cube making machines; tempe-
rature controlled wine cellars, hot water dispensers, 
water supply units for dispensing cold water and ice 
from refrigerators and filtered water from domestic 
water filtration units; parts and attachments for all of 
the above goods; whereby appliances and apparatus 
for refrigerating and/or freezing excluding cryocoo-
lers, stirling coolers other than for installation in ref-
rigerating equipment for food and drinks and exclu-
ding cryocoolers, stirling coolers for cooling tele-
communications components and high-temperature 
superconductors. 
 

37 – Installation, repair and maintenance of motors 
including electric motors (except for land vehicles), 
electrically driven pumps, compressors for refrigera-
tion and air conditioning, electromechanical applian-
ces, clothes washing machines, clothes drying ma-
chines, dishwashers, food waste disposals, food was-
te and trash compactors, appliances and apparatuses 
for heating, cooking, drying, refrigerating, freezing, 
microwave ovens, cooker hoods, air purifying, ven-
tilating and water supply installations. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77250 A 
(800) 1202303 
(891) 2014 02 11 
(731) OCEANIC S.A.  

ul. Łokietka 58, PL-81-736 Sopot, PL 
(540) 

 
(591) Blue, white and yellow  
(511)     
3 – Cosmetics. 
 

5 – Pharmaceutical preparations. 
_____________________________________________________ 

(260) AM 2015 77251 A 
(800) 1202331 
(891) 2013 11 07 
(731) BIERJET GMBH   

Pummerinplatz 3, A-4490 St. Florian, AT 
(540)  

BEERJET 
(511)     
7 – Dispensing system, filling machines, automatic 
dispensers, beer pumps, vending machines. 
 

20 – Sideboards (furniture), furniture, counters, bars, 
pub furniture. 
 

32 – Beers.   
____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77252 A 
(800) 1202332 
(891) 2013 11 27 
(731) WEBZEN INC.  

242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,  
(Sampyeong-Dong, Pangyo Digital, Contents  
Park B Dong), Gyeonggi-do, KR 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
9 – Downloadable computer game software; compu-
ter software, recorded; game software, recorded; 
downloadable electronic books; animated cartoons; 
exposed slide films; exposed cinematographic film. 
 

41 – Production of DVD (Digital Versatile Disk) 
animated cartoons; distribution of animated films; 
game services provided on-line from a computer 
network; providing amusement arcade services; holi-
day camp services [entertainment]; provision of play 
facilities for children. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77301 A 
(800) 1202878 
(891) 2013 11 27 
(731) ETI GIDA  SANAYI VE TICARET  

ANONIM SIRKETI   
Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde,  
ESKISEHIR, TR 

(540) 

 
(591) Brown, red and white  
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(511)     
30 – Biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers, 
cakes, pastry and bakery products, chocolate bars, 
tarts, pies, breakfast cereals, bread, popcorn and rice 
crisp. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77303 A 
(800) 1202935 
(891) 2013 12 13 
(731) INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE  ET  

DU VIN   
Domaine de l'Espiguette, F-30240 LE GRAU  
DU ROI; 
INSTITUT NATIONAL DE LA  
RECHERCHE AGRONOMIQUE   
147, rue de l'Université, F-75007 PARIS, FR 

(540) 

 
(591) Brown, green  
(511)     
44 – Agricultural, horticultural and forestry services; 
tree surgery; landscape design; plant nurseries; sele-
ction, propagation and production of plants namely 
agricultural, horticultural and forestry services. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77332 A 
(800) 1203113 
(891) 2014 02 27 
(731) AVON PRODUCTS, INC.  

World Headquarters, 777 Third Avenue,   
New York NY 10017, US 

(540)  

AVON ULTRA SEXY PINK 
(511)    
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries; 
skin care preparations; skin moisturizers; body and 
beauty care preparations; powders, creams and lo-
tions, all for the face, hands and body; cosmetic 
suntan preparations; soaps; shower and bath pre-
parations; beauty masks; talcum powder, nail polish; 
nail polish remover; enamel for nails; false nails; 
adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye ma-
keup remover, eye shadow, eye liner, mascara, lip-
stick, lip liner, lipgloss; make-up foundation; blus-
her; tissues impregnated with cosmetic lotions; cot-
ton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; preparations for cleaning, mois-
turising, colouring and styling the hair; preparations 
for cleaning the teeth; shaving and aftershave prepa-
rations; perfumes, fragrances, toilet waters, eau de 
cologne; deodorants and anti-perspirants for perso-
nal use; essential oils (cosmetic). 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77335 A 
(800) 1203163 
(891) 2014 02 27 

(731) ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK   
GMBH & CO. BETRIEBS KG   
Türkenstrasse 89, 80799 München, DE 

(540)  

AMIRA 
(511)     
9 – Film, photo and cinematographic apparatus and 
cameras; camera equipment, namely light shades, 
flashlights, filters, tripods, suspensions and moun-
tings, lenses, objectives, object filters, light filters, 
self timers, photographic shutters, blimps, panorama 
heads, viewfinders; film and video recorders; film 
and video editing devices; apparatus for analyzing 
film and video shots; accessories for the aforemen-
tioned goods as far as included in class 9; adapted 
cases for carrying the aforementioned goods. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77363 A 
(800) 1203514 
(891) 2013 11 22 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo   

"STARODVORSKIE KOLBASY"   
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir,  
RU 

(540)  

Вязанка 
(511)     
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats; ajvar [preserved pep-
pers]; aloe vera prepared for human consumption; 
alginates for culinary purposes; anchovy; peanuts, 
processed; albumen for culinary purposes; white of 
eggs; beans, preserved; soya beans, preserved, for 
food; bouillon; ginger jam; ham; fatty substances for 
the manufacture of edible fats; toasted laver; edible 
birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved; 
gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies; 
yolk of eggs; coconut fat; bone oil, edible; lard for 
food; suet for food; fruit-based snack food; charcu-
terie; raisins; caviar; processed fish spawn; yoghurt; 
sauerkraut; kefir [milk beverage]; isinglass for food; 
clams, not live; milk shakes; black pudding; meat, 
tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, tinned; 
bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; 
prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm 
chrysalis, for human consumption; kumys [kumyss] 
[milk beverage]; spiny lobsters, not live; lecithin for 
culinary purposes; salmon; onions, preserved; mar-
garine; piccalilli; marmalade; peanut butter; choco-
late nut butter; colza oil for food; coconut butter; 
corn oil; sesame oil; flaxseed oil for culinary purpo-
ses; palm oil for food; palm kernel oil for food; 
sunflower oil for food; coconut oil; butter; shellfish, 
not live; almonds, ground; animal marrow for food; 
mussels, not live; albumin milk; soya milk [milk 
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substitute]; fishmeal for human consumption; vege-
table mousses; fish mousses; fruit pulp; meat, pre-
served; milk beverages, milk predominating; potato 
fritters; olives, preserved; lobsters, not live; coconut, 
desiccated; nuts, prepared; tomato purée; liver pâté; 
pectin for culinary purposes; liver; pickles; jams; 
powdered eggs; kimchi [fermented vegetable dish]; 
food products made from fish; prostokvasha [soured 
milk]; poultry, not live; pollen prepared as foodstuff; 
cranberry sauce [compote]; apple purée; crayfish, 
not live; crustaceans, not live; fish, preserved; salted 
fish; vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines; 
pork; herrings; processed seeds; processed sunflower 
seeds; cream [dairy products]; whipped cream; fat-
containing mixtures for bread slices; tomato juice for 
cooking; vegetable juices for cooking; salted meats; 
sausages; sausages in batter; preparations for making 
bouillon; preparations for making soup; tripe; soups; 
vegetable soup preparations; whey; cheese; tahini 
[sesame seed paste]; tofu; sea-cucumbers, not live; 
truffles, preserved; tuna fish; oysters, not live; milk 
ferments for culinary purposes; rennet; fish fillets; 
dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit preser-
ved 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; snail eggs for consumption. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77366 A 
(800) 1203550 
(891) 2014 01 24 
(731) Otkrytoe akcionernoe obschestvo   

"RUSSKIJ PRODUCT"   
1, Permskaya str., RU-107143 Moscow, RU 

(540) 

 
(591) Red, yellow, white, blue, green, brown and  

pale blue  
(526) The trademark is protected as a whole. The 
words ®, "РУССКИЙ ПРОДУКТ", "ГЕРКУЛЕС" 
included therein shall not be subject to independent 
legal protection. 
(511)     
30 – Gruel, namely gruel from oatmeal flakes; oat 
flakes. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77375 A 
(800) 1203638 

(891) 2013 12 17 
(731) S.I.T. SORDINA IORT  TECHNOLOGIES  

SPA   
Galleria del Pozzo Rosso, 13, I-36100 
Vicenza, IT 

(540)  

LIAC 
(511)     
10 – Surgical and medical apparatus and instru-
ments, in particular operating tables, surgical and 
medical apparatus and instruments; orthopedic artic-
les; suture materials.  
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply; sterilizers, sanitary apparatus and insta-
llations. 
 

37 – Installation services, maintenance, servicing 
and repair of operating tables, surgical and medical 
apparatus and instruments, sterilizers, installation of 
sanitary apparatus. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77377 A 
(800) 1203650 
(891) 2013 11 22 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo   

"STARODVORSKIE KOLBASY"   
ul. Poliny Osipenko, 41,  RU-600009  
Vladimir, RU 

(540) 

 
(591) White, dark-brown, yellow and red-wine  

coloured  
(526) The trademark is protected as a whole. The 
word "Мясной Продукт В Лучших ДЕРЕВЕНС-
КИХ ТРАДИЦИЯХ" included therein shall not be 
subject to independent legal protection. 
(511)    
29 – Charcuterie; black pudding. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77378 A 
(800) 1203656 
(891) 2014 01 16 
(731) TORREFAZIONE POLI S.R.L.   

Via Galvani, 2, Curnasco, I-24048  
TREVIOLO (BG), IT 

(540) 
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(591) White, black and red  
(511)     
30 – Coffee, coffee capsules, coffee beans and pow-
der, coffee blends, decaffeinated coffee, coffee ext-
racts; waffles. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77383 A 
(800) 824195 
(891) 2014 03 17 
(731) IMI International Management Institute   

Switzerland Ltd.  
Seeacherweg 1, CH-6047 Kastanienbaum, CH 

(540) 

 
(591) Black, white,   
(511)     
35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 

41 – Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 
____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77385 A 
(800) 972704 
(891) 2013 12 20 
(731) DSM IP Assets B.V.   

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
5 – Veterinary products; food supplements and food 
ingredients for medical purposes; vitamins and vita-
min preparations; food for babies. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77387 A 
(800) 1166496 
(891) 2014 03 05 
(731) MERIAL   

29, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON, FR 
(540) 

NEXGARD 
(511)     
5 – Veterinary products; veterinary preparations. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77388 A 
(800) 1168724 
(891) 2014 04 24 
(731) RODELER LIMITED   

Samos Business Center, 2nd floor,  
67 Spyrou Kyprianou Street, Potamos  
Yermasoyla, CY-4043 Limassol, CY 

(540)  

24OPTION.COM 
(511)    
36 – Financial affairs. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77390 A 
(800) 1180932 
(891) 2014 03 11 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.   

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco pro-
ducts, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco subs-
titutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; mat-
ches. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77391 A 
(800) 1184215 
(891) 2014 01 21 
(731) CROSSFIT, INC.   

1500 Green Hills Road, Suite 201, Scotts  
Valley CA 95066, US 

(540)  

CROSSFIT 
(511)     
16 – Paper goods and printed matter, namely, a se-
ries of books, written articles, handouts and work-
sheets in the fields of fitness, nutrition, sports and 
exercise; printed instructional, educational, and te-
aching materials in the fields of fitness, nutrition, 
sports and exercise; magazines in the fields of fit-
ness, nutrition, sports and exercise; general feature 
magazines; exercise books; posters; bumper stickers. 
 

28 – Exercising equipment, namely, weight lifting 
bars, dumbbells, medicine balls, climbing ropes, nets 
for sports, exercise bars; fitness machines and equ-
ipment, namely, rowing machines; exercise weights; 
gymnastic apparatus. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77407 A 
(800) 1203873 
(891) 2014 03 19 
(731) ENTREMATIC GROUP AB   

Gamla Flygplatsvägen 2, SE-423 37  
Torslanda, SE 
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(540)  

DITEC 
(511)     
9 – Electronic sensors for opening, closing and 
stopping of doors for entry and exit. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77409 A 
(800) 1203887 
(891) 2014 04 10 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV   

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, BE 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
3 – Facial care products, namely, facial wash, facial 
scrub, facial moisturizer, pre-moistened cosmetic 
wipes; body wash. 
 
5 – Medicated skin care preparations for the treat-
ment of acne. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77411 A 
(800) 1203914 
(891) 2014 04 03 
(731) LODESTAR ANSTALT   

(a Liechtenstein company) 
Lova-Center, PO Box 1150, FL-9490 Vaduz,  
LI 

(540) 

TARTAN ARMY 
(511)     
33 – Alcoholic beverages (except beer); rum; whis-
key; vodka; gin; distilled beverages; distilled spirits; 
liqueurs; cocktails. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77412 A 
(800) 1203934 
(891) 2014 03 24 
(731) MOZILLA FOUNDATION  

313 East Evelyn Avenue, Mountain View CA  
94041, US 

(540)  

FIREFOX 
(511)     
9 – Mobile phones; handheld mobile digital electro-
nic devices for the sending and receiving of telep-
hone calls, electronic mail, and other digital data, for 
use as a digital format audio player, and for use as a 
handheld computer, personal digital assistant, elec-
tronic organizer, electronic notepad, and camera; 

operating system software; software for use in 
developing, executing, and running other software 
on mobile communication devices, computers, com-
puter networks, and global communication net-
works; graphical user interface software; application 
development tool software; software for accessing, 
organizing, and managing multiple software applica-
tions, sold as an integral component of computer 
operating system and graphical user interface soft-
ware. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77413 A 
(800) 1203937 
(891) 2014 03 25 
(731) APPLE INC.    

1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, US 
(540) 

 
(591) Green and white  
(511)     
9 – Computer software for creating spreadsheets, 
tables, graphs, and charts, and for organizing, analy-
zing, and transmitting data, for home, education, bu-
siness, and developer use. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77414 A 
(800) 1203947 
(891) 2013 11 13 
(731) Anton & Völkl Patente UG  

(haftungsbeschränkt) & Co. KG  
Salzhub 16 (Gewerbegebiet), 83737  
Irschenberg, DE 

(540)  

TVI 
(511)     
7 – Machines for the food industry; meat processing 
machines; cutters (machines); portioning machines; 
inserting machines; tray dispensers. 
 

11 – Freezers. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77415 A 
(800) 1203967 
(891) 2013 10 22 
(731) MERKUR GAMING GMBH   

Borsigstraße 26, 32312 Lübbecke, DE 
(540)  

Gemblitz 
(511)     
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, checking (supervision), life-saving and teac-
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hing apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, DVDs and other di-
gital recording media; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers; com-
puter software; fire-extinguishing apparatus; musical 
juke boxes and parts for the aforesaid automatic ma-
chines; automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; mecha-
nisms for coin-operated apparatus; computer and 
video games software; games software for use on 
any computer platform, including electronic enter-
tainment and games consoles; programs for compu-
ter games; computer games; video games (software); 
computer games provided through a global computer 
network or supplied by means of multi-media elec-
tronic broadcast or through telecommunications or 
electronic transmission or via the internet; computer 
games, electronic game programs, electronic enterta-
inment, leisure and recreational software, computer 
and video game software, all provided in the form of 
storage media; programs for operating electric and 
electronic apparatus for games, amusement and/or 
entertainment purposes; automatic lottery machines; 
computer software for computer games on the inter-
net; online games (software); computer software in 
the form of an app for mobile devices and compu-
ters; calculating apparatus in coin-operated machines 
and parts for the aforesaid goods; apparatus for re-
cording, transmission, processing or reproduction of 
data, including sound or images, including parts for 
all the aforesaid goods, except radio sets, television 
receivers, hi-fi systems, video recorders, telephone 
apparatus, fax machines and telephone answering 
machines; computer hardware and software for casi-
no and amusement arcade games, for gaming ma-
chines, slot machines or video lottery gaming machi-
nes or games of chance via the internet; electric, el-
ectronic, optical or automatic apparatus, for identi-
fying data carriers, identity cards and credit cards, 
bank notes and coins; electric, electronic or optical 
alarm and monitoring installations, including video 
cameras and apparatus for image transmission and 
image processing; data processing equipment and 
computers, including data processing apparatus and 
computers being components for data networks and 
parts facilitating data network communications; el-
ectric wiring harnesses; circuit boards, printed cir-
cuit boards (electronic components) and combina-
tions thereof, being assemblies and parts for appa-
ratus, included in this class. 
 

28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for Chris-
tmas trees; gaming apparatus (including coin-ope-
rated apparatus); coin-operated arcade games (ma-
chines); games for amusement arcades (included in 

this class); coin-operated video gaming apparatus; 
video games adapted for use with external screens or 
monitors only; casino fittings, namely roulette tab-
les, roulette wheels; coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for ga-
ming arcades, with or without a prize payout; el-
ectronic or electrotechnical gaming apparatus, auto-
matic gaming machines, gaming machines, slot ma-
chines operated by coins, tokens, banknotes, tickets 
or by means of electronic, magnetic or biometric 
storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a 
prize payout; automatic gaming machines and ga-
ming machines, in particular for commercial use in 
casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; coin-operated gaming machines and/or elec-
tronic money-based gaming apparatus (machines), 
with or without prizes; housings adapted for gaming 
machines, gaming apparatus and automatic gaming 
machines, operated by means of coins, tokens, tic-
kets or by means of electronic, magnetic or biome-
tric storage media, in particular for commercial use 
in casinos and gaming arcades, with or without a 
prize payout; electronic games; electronic game en-
tertainment apparatus and accessories; video output 
game machines; drawing apparatus for prize games 
and lotteries, draws or raffles; housings of metal, 
plastic and/or wood for coin-operated automatic ma-
chines; apparatus for games (including video ga-
mes), other than adapted for use with external scre-
ens or monitors only; electropneumatic and electric 
pulling machines (gaming machines); gaming tables, 
in particular for table football, billiards, sliding 
games; quoits (playthings) and darts; electric, elec-
tronic or electromechanical apparatus for bingo ga-
mes, lotteries or video lottery games and for betting 
offices, networked or unnetworked; LCD games 
consoles; automatic gaming machines; including all 
the aforesaid automatic machines, machines and 
apparatus operating in networks; apparatus and 
devices for accepting and storing money, being fit-
tings for the aforesaid automatic machines, included 
in this class. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; rental of automatic 
slot machines and entertainment machines for ca-
sinos; arranging and conducting games; gambling; 
operating lotteries; electronic games services pro-
vided by means of the Internet, including via smart-
phone applications; online game services provided 
via a computer network; provision of entertainment 
and/or educational content for apps for mobile de-
vices and computers; conducting quizzes by means 
of smartphone applications; providing casino fa-
cilities (gambling), betting offices; operating gaming 
establishments, arcades and/or online internet ca-
sinos and betting platforms; gambling services via 
the internet. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 77416 A 
(800) 1203971 
(891) 2013 12 04 
(731) NEXI ENTERTAINMENT B.V   

Barnsteenstraat 80, NL-2403 CA Alphen aan  
den Rijn, NL 

(540)  

NEXI 
(511)     
9 – Computer games, computer programs and com-
puter software; computer discs; computers, compu-
ter hardware and firmware, all for use in the gaming 
industry; diskettes, semiconductor data memories; 
data carriers for computer programs; keyboards and 
computer joysticks and play apparatus; games soft-
ware and video games software recorded and enco-
ded on CD-ROMs or DVD-ROMs; computer game 
cartridges. 
 

28 – Games and playthings, video games; video ga-
me amusement apparatus; television games; electro-
nic games and apparatus for electronic games adap-
ted for use with television receivers or video repro-
duction apparatus; amusement machines. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; none of the afore-
said services in relation to retail services or franchise 
services relating to the retail of consumer goods and 
not in connection with apparatus and instruments for 
conduction, switching, transforming, accumulating, 
regulation or controlling electricity. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77417 A 
(800) 1203981 
(891) 2013 11 19 
(731) ZBOM CABINETS CO., LTD   

No:19, Lianshui Road, Luyang Industry 
District, Hefei, Anhui, CN 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
20 – Cupboards; sideboards; furniture; chests of dra-
wers; containers, not of metal [storage, transport]; 
work benches; picture frames; works of art of wood 
and bamboo; works of art of lacquer; registration 
plates, not of metal; doors for furniture; indoor win-
dow blinds [shades] [furniture]; washstands [fur-
niture]. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77418 A 
(800) 1203990 
(891) 2013 12 24 
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyou   

"Nauchno-proizvodstvennaya  kompaniya  
"PHARMASOFT"   
ul. Avtozavodskaya, 22, RU-115280 Moscow,  
RU 

(540)  

ФАРМАСОФТ 
(511)     
3 – Cosmetic creams; shampoos; shampoos for pets; 
dentifrices; mouth washes, not for medical purposes; 
denture polishes; preparations for cleaning dentures; 
floss for dental care. 
 

5 – Balms for medical purposes; aseptic cotton; anti-
septic cotton; wart pencils; lotions for veterinary 
purposes; lotions for pharmaceutical purposes; oint-
ments for pharmaceutical purposes; dressings, medi-
cal; surgical dressings; drugs for medical purposes; 
medicines for veterinary purposes; sticking plasters 
for medical purposes; eyepatches for medical purpo-
ses; bacterial preparations for medical and veterinary 
use; bacteriological preparations for medical and ve-
terinary use; veterinary preparations; preparations 
for the treatment of burns; pharmaceutical prepara-
tions; sanitary napkins; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; suppositories; vulnerary 
sponges; chemico-pharmaceutical preparations; che-
mical preparations for pharmaceutical purposes; ad-
hesives for dentures; dental mastics; teeth filling 
material; medicines for dental purposes; preparations 
to facilitate teething; mouthwashes for medical pur-
poses; dental cements; medical plate for gum treat-
ment (terms too vague in the opinion of the Interna-
tional Bureau – Rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations).  
 

21 – Toothbrushes. 
 

35 – Sales promotion for others; procurement servi-
ces for others [purchasing goods and services for ot-
her businesses]; advertising. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77419 A 
(800) 1204020 
(891) 2014 03 12 
(731) SHENZHEN MOTOMA POWER CO., LTD.   

12/F, Shenmao Building, Xinwen Road,  
Futian, Shenzhen, 518000 Guangdong, CN 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
9 – Accumulators, electric, for vehicles; batteries, el-
ectric, for vehicles; accumulator jars; battery jars; 
batteries for lighting; anode batteries; high tension 
batteries; galvanic batteries; photovoltaic cells; solar 
batteries; batteries, electric; galvanic cells; accumu-
lators, electric; battery chargers. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 77421 A 
(800) 1204052 
(891) 2014 04 01 
(731) GREY GLOBAL GROUP LLC 

a Delaware Limited Liability Company  
200 Fifth Avenue, New York NY 10010 (US),  
US 

(540)  
GREY FAMOUSLY 

EFFECTIVE SINCE 1917 
(511)     
35 – Advertising agency services; marketing servi-
ces; marketing communication services; market re-
search services; public relations services; direct mail 
advertising services; direct marketing services; busi-
ness marketing services; development of marketing 
strategies and concepts for others; creating corporate 
and brand identities for others; brand strategy con-
sultation services in the field of brand creation and 
development; business research services, namely, 
providing analysis of data in the field of brand 
strategy; sales promotion services, namely, promo-
ting the goods and services of others, arranging and 
conducting promotional marketing events for others; 
media planning, namely, media planning, namely, 
advising clients on times, venues, and media in 
which to advertise their products and services based 
on media analysis of the market for that media and 
securing of advertising media space and airtime for 
others; conducting market and media research servi-
ces for others for marketing and advertising purpo-
ses; internet advertising services.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77423 A 
(800) 1204084 
(891) 2013 05 15 
(731) PEKER YÜZEY TASARIMLARI SANAYI  

VE TICARET ANONIM SIRKETI 
Organize Sanayi Bölgesi, 4 Kisim, Emlakdere  
Mahallesi, Ahmet Nazif Zorlu Bulvari, No:22,  
Manisa, TR 

(540) 

 
(591) Purple  
(526) The trademark is protected as a whole. The 
word "Quartz surfaces" included therein shall not be 
subject to independent legal protection. 
(511)     
19 – Materials for constructing, coating, repairing 
roads, namely, asphalt, pitch and tar, bitumen 
asphalt, sand, gravel, slag stone, mixtures of sand 
and sand stones, non-agricultural lime for use in 
construction, slag-lime cement, gypsum; blocks of 
concrete, plaster and colored plaster for building 

purposes, articles of artificial stone for building pur-
poses; natural stone and stone tile; rock materials 
used in building flooring, roofing, countertops, vani-
ty tops, tabletops, desktops, walls, cladding and fi-
replaces; non-metal partitions for building, namely, 
toilet compartment partitions; non-metal fireplace 
surrounds, fireplace mantels; shaped building, cons-
truction and road construction building, construction 
materials made of concrete, gypsum, earthen, clay, 
sand, natural stone, artificial stone, wooden, plastic 
or synthetic materials; poles, barriers; non-luminous, 
non-mechanical signs not of metal; monuments of 
stone, concrete or marble; statues of stone, concrete 
or marble; natural or synthetic non-metallic surface 
coatings for building purposes in the form of plates 
or strips (heat-adhesive); glass blocks for building, 
glass bricks, glass tiles, glass panes, glass panels for 
building construction purposes; prefabricated swim-
ming pools not of metal; aquarium sand. 
 

20 – Furniture, display stands and boards, index ca-
binets, medicine cabinets, writing and drawing 
desks, service carts, deck chairs, counters (tables) 
not of metal, work benches, vice benches, furniture 
chests, mailboxes, fixed towel dispensers (not of 
metal), coat hangers, coat stands; mirrors; beehives, 
comb foundations for beehives, sections of wood for 
beehives; playpens for babies, high chairs for babies, 
bassinettes, infant walkers; vehicle plates not of me-
tal, signs, signboards of wood or plastics, display 
boards, picture frames, picture frame brackets, mol-
dings (moldings) for picture frames, identity plates, 
not of metal; nameplates, not of metal; registration 
plates, not of metal; number plates, not of metal; 
wooden barrels, casks, kegs, liquid containers, wood 
boxes, boxes for transportation purposes, chests, 
transport palettes, packaging containers of plastic, 
plastic barrels, reservoirs, neither of metal nor of 
masonry; boxes, non-metal valves for containers, 
taps for casks (not of metal); handles, stalks, stems, 
buttons for tools and instruments, of wood, wood 
substitute materials or synthetic materials, latches 
not of metal, bottle closures, not of metal; bottle 
caps, not of metal; corks for bottles, cork bands, 
window fittings, not of metal; door fittings, not of 
metal; locks, not of metal; racks, door handles, not 
of metal; drawer rails; casters, not of metal; bolts, 
not of metal; screws, not of metal; dowels, not of 
metal; pipe or cable clips, plugs (dowels) not of 
metal; works of art in this class, of wood, wax, plas-
ter or plastic; sculptures, busts; mannequins, mobiles 
(decoration), wall plaques made of plastic or wood 
(furniture), stuffed animals; baskets, bakers' bread 
baskets, hamper baskets, reed baskets, fishing bas-
kets; kennels, nesting boxes, cushions, beds for hou-
sehold pets; portable steps (ladders), not of metal, of 
wood or plastic; mobile boarding stairs not of metal 
for passengers; curtain holders, not of textile ma-
terial; curtain hooks, curtain rails, curtain rings, cur-
tain rods, curtain rollers, curtain tie-backs, bamboo 
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curtains, indoor window blinds (shades), slatted in-
door blinds, bead curtains for decoration. 
 

35 – Advertising agencies services, marketing and 
publicity bureaus services including commercial or 
advertisement exhibition and trade fair organization 
services; providing office functions; business mana-
gement; business administration; import and export 
agencies; business investigations, evaluations, expert 
appraisals, information and research of industrial 
and commercial goods, auctioneering; the bringing 
together, for the benefit of others, of articles of ar-
tificial stone for building purposes; natural stone and 
stone tile; rock materials used in building flooring, 
roofing, countertops, vanity tops, tabletops, desk-
tops, walls, cladding and fireplaces; non-metal par-
titions for building, namely, toilet compartment par-
titions; non-metal fireplace surrounds, fireplace 
mantels; building materials (non-metallic), non- 
metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and 
bitumen, non-metallic transportable buildings, mo-
numents, not of metal, furniture, mirrors, picture fra-
mes, goods (not included in other classes) of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, wha-
lebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods; such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, through mail order catalogues or by means 
of electronic media, for example, through web sites 
or television shopping programmes.   
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77424 A 
(800) 1204087 
(891) 2014 01 22 
(731) EGIS Gyógyszergyár Zrt.   

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, HU 
(540) 

SARTEG 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77425 A 
(800) 1204088 
(891) 2014 01 22 
(731) EGIS Gyógyszergyár Zrt.   

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, HU 
(540)  

RAMZUVA 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77426 A 
(800) 1204089 
(891) 2014 01 22 

(731) EGIS Gyógyszergyár Zrt.   
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, HU 

(540)  

RAMROS 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77427 A 
(800) 1204090 
(891) 2014 01 22 
(731) EGIS Gyógyszergyár Zrt.  

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, HU 
(540)  

RASUREL 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use, not 
including respiratory products or pharmaceuticals 
for the treatment of respiratory illnesses. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77499 A 
(800) 1204823 
(891) 2014 03 12 
(731) SAMUEL BAGDASAROV 

9 rue Barbes F-92130 Issy-Les-Moulineaux, FR; 
HASAN YEŞIL  
78 rue de Loigny la Bataille,    F-28150 Voves,  
FR; 
ÖZGÜR YEŞIL 
19 rue de la Libération, F-28300 Mainvilliers, FR  

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
25 – Clothing, namely jackets [clothing]; dresses; 
gloves [clothing]; shirts; stuff jackets [clothing]; 
short-sleeve shirts; trousers; overcoats; ponchos; 
parkas; mittens; pelerines; suits; tee-shirts; jumper 
dresses; overalls; vests; coats; denim jackets; de-
nims, jeans; footwear, namely lace boots; boots; 
socks; football shoes; studs for football boots; sports 
shoes; boots for sports; slippers; half-boots; foot-
wear; shoes; headgear, namely skull caps; berets; 
scarfs; bandanas [neckerchiefs]; hats; caps [head-
wear]. 
____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77500 A 
(800) 1204826 
(891) 2014 02 04 
(731) ORIFLAME COSMETICS S.A.   

24, Avenue Emile Reuter,  L-2420  
LUXEMBOURG, LU 

(540)  

ORIFLAME IMAGINATION 
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(511)     
3 – Perfumes for women.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77502 A 
(800) 1204852 
(891) 2014 02 28 
(731) ASTEOS EOOD.  
15 Trakia Str., BG-1527 Sofia, BG 
(540) 

 
(591) Gray, black, yellow and white  
(526) The trademark is protected as a whole. The 
words PREMIUM; SPECIAL CIGARETTES; TO-
BACCO SERIOUSLY DAMAGES HEALTH. Inc-
luded therein shall not be subject to independent 
legal protection. 
(511)    
34 – Tobacco; cigarettes; cigars; cigarillos. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77509 A 
(800) 1204936 
(891) 2013 08 23 
(731) SMITHKLINE BEECHAM LIMITED   

980 Great West Road, Brentford, Middlesex  
TW8 9GS, GB 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
1 – Chemicals used in pharmaceutical industry; pro-
tein for food. 
 

3 – Cleaning, polishing, scouring and abrasive pre-
parations; soaps; perfumery; essential oils; cosme-
tics; shampoos for the scalp and hair; non-medicated 
skincare and cleansing preparations; skin creams, 
skin and hair lotions, gels, ointments, cold cream; 
skin preparations; preparations for sun protection; 
dentifrices and mouthwashes not for medical purpo-
ses; breath fresheners; dental gels; toothpaste; tooth 
bleaching preparations, tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations and accelerators, cos-

metic tooth stain removal preparations; non-me-
dicated toilet preparations; oral care preparations; 
medicated bleaching preparations; preparations for 
cleaning, washing, polishing, deodorizing and steri-
lizing dentures. 
 

5 – Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances; therapeutic agents (medical); adhesive 
patches for medical purposes; adhesive patches for 
surgical purposes; adhesive patches incorporating a 
pharmaceutical preparation; vaccines; vitamins, mi-
nerals and food supplements; dietary preparations; 
dietetic substances including foods and drinks adap-
ted for medical use; foods for infants and invalids; 
weight loss preparations; medicated oral care pre-
parations; medicated chewing gum and lozenges for 
dental hygiene; denture adhesives, denture fixatives; 
smoking cessation preparations. 
 

9 – Scientific apparatus and instruments; computer 
software to enable healthcare professionals to access 
information on new products and services. 
 

10 – Surgical and medical apparatus and instru-
ments; dental care apparatus; dental trays; nasal di-
lators. 
 

16 – Printed matter; periodicals, books, stationery; 
instructional and teaching materials (except appara-
tus); printed educational materials, namely, brochu-
res, leaflets; booklets featuring information concer-
ning pharmaceutical products, vaccines, medical 
diseases and disorders and related treatments; prin-
ted publications, magazines, newsletters, catalogues, 
instructional and teaching materials, advertising and 
promotional material for use in relation to fitness, 
athletes, sports and body building. 
 

21 – Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for 
dental purposes, toothpicks, toothpick holders (not 
of precious metal) and plastic containers for holding 
toothbrushes; drinking vessels, cups, food and drink 
shakers, food and drink containers and bottles. 
 

29 – Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables and fruit and vegetable based products; 
jellies, jams, compotes; milk and milk products (inc-
luding food preparations prepared from milk); edible 
oils and fats; soya and whey based products. 
 

35 – Promotional and advertising services; provision 
of the aforementioned services on-line, via cable 
and/or the Internet; the provision of customer infor-
mation on pharmaceutical, medical, healthcare and 
fitness products through an on-line computer net-
work. 
 

41 – Educational services relating to pharmaceutical, 
diagnostic, vaccines, proprietary medicines, health, 
medical, food, drink, toiletries and cosmetic indus-
tries; education, providing of training, entertainment, 
sporting and cultural activities relating to sporting 
events and personal sports training; educational ser-
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vices and providing of training in relation to smo-
king control and smoking cessation; educational 
services relating to weight loss, diet, nutrition and 
fitness; sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific research for medical purposes. 
 

44 – Medical, hygienic and beauty care; healthcare 
services; provision of medical information and ser-
vices; information provided to patients and health-
care professionals concerning pharmaceutical pro-
ducts, vaccines, medical diseases and disorders and 
related treatments via the Internet; gene and cell 
therapy; medical counselling services; medical and 
health care services. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77510 A 
(800) 1204966 
(891) 2014 01 24 
(731) WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST  

International House, 39-45 Bermondsey  
Street,  London SE1 3XF, GB 

(540)  

Wine & Spirit Education 
Trust 

(511)    
9 – Pre-recorded magnetic data carriers featuring in-
formation about alcoholic beverages; compact discs 
featuring information about alcoholic beverages; 
downloadable electronic publications in the nature 
of manuals, newsletters, magazine articles, presen-
tation packs and books in the field of alcoholic be-
verages; electronic publications (downloadable), na-
mely books, magazines and manuals featuring in-
formation about alcoholic beverages recorded on 
computer media; photographic slide transparencies 
featuring information about alcoholic beverages, and 
pre-recorded video tapes featuring alcoholic beve-
rages. 
 

16 – Printed matter and publications, namely news-
letters featuring the promotion of wine and spirits 
and the wine and spirit trade, wards, charts, emb-
lems, forms guides for wine and spirit appreciation, 
invitations, seminar notes, and survey answer sheets; 
printed instructional and teaching materials, namely, 
lesson plans, plastic overhead transparencies, paper 
and plastic overhead transparencies, course books, 
reference and text books and manuals, assessment 
material, examination papers, paper awards, certifi-
cates, diplomas, scholarships certificates and paper 
badges, all for the promotion of wine and spirit ap-
preciation and the wine and spirit trade. 
 

36 – Provision of scholarships and bursaries. 
 

41 – Provision of teaching and instructional services 
relating to the wine and spirit trade both direct and 
through interactive electronic media; the publication 
of course material therefor; publication and issuing 

of printed matter; organisation of lectures, classes, 
seminars and tutorials for education purposes; 
arranging congresses and meetings; provision of 
awards, certificates, diplomas. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77567 A 
(800) 1205486 
(891) 2014 03 27 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo   

"PIVZAVOD OLIVARIA"   
30, oul. Kisseleva, 220002 Minsk, BY 

(540) 

 
(591) Red, yellow, white, light blue, blue, black, green  
(511)     
32 – Beer. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77588 A 
(800) 1205581 
(891) 2014 02 18 
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY  

GMBH   
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am  
Rhein, DE 

(540)  

GIALARN 
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations; dietetic food and 
substances adapted for medical use; dietary supple-
ments for humans. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77590 A 
(800) 1205594 
(891) 2014 04 01 
(731) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG  

S.A.R.L.  
Société de droit luxembourgeois  67, 
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,    
 L-1331 Luxembourg, LU 

(540)  

ВИТАЖИНАЛЬ 
(511)     
5 – Pharmaceutical products, sanitary products for 
medical purposes, dietetic substances for medical 
use, nutritional supplements for medical use, vitamin 
preparations for medical use.  
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 77591 A 
(800) 1205625 
(891) 2014 04 16 
(731) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD   

Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, CH 
(540) 

PAHUMAN 
(511)    
16 – Printed matter (printing products); pamphlets; 
printed publications; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus). 
 

41 – Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 
 

44 – Medical consultation; medical services. 
____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77592 A 
(800) 1205628 
(891) 2014 03 21 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo   

"NIZHEGORODSKY MASLO-ZHIROVOY  
KOMBINAT"   
11, sh. Zhirkombinata, RU-603950 g. Nizhny  
Novgorod, RU 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)   
29 – Fish fillets; preparations for making soup; her-
rings; onions, preserved; mussels, not live; game, 
not live; albumin milk; kefir [milk beverage]; co-
conut butter; piccalilli; smetana [sour cream]; pork; 
edible oils; poultry, not live; seaweed extracts for fo-
od; hummus [chickpea paste]; tofu; buttercream; 
milk shakes; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; sunflower oil for food; ham; sauerkraut; 
fruit peel; fruit pulp; potato chips; pickles; tuna fish; 
seeds, prepared; tomato paste; corn oil; lecithin for 
culinary purposes; vegetable salads; preparations for 
making bouillon; ryazhenka [fermented baked milk]; 
prostokvasha [soured milk]; fruit salads; margarine; 
croquettes; alginates for culinary purposes; dates; 
food products made from fish; fish mousses; potato 
flakes; milk; snail eggs for consumption; ginger jam; 
aloe vera prepared for human consumption; vegetab-
les, cooked; butter; truffles, preserved; crystallized 
fruits; fish roe, prepared; salmon; meat, tinned [can-
ned (Am.)]; peas, preserved; albumen for culinary 
purposes; sausages in batter; cream [dairy products]; 
sea-cucumbers, not live; bouillon; soya beans, 
preserved, for food; soya milk [milk substitute]; 
eggs; vegetables, preserved; beans, preserved; sesa-
me oil; koumiss [kumiss] [milk beverage]; rennet; 
olive oil for food; sausages; lobsters, not live; salted 
fish; fish, not live; cheese; processed sunflower 
seeds; compotes; fruits, tinned [canned (Am.)]; ve-
getable mousses; coconut oil; prawns, not live; vege-
tables, dried; meat jellies; almonds, ground; liver 

pâté; meat; bouillon concentrates; milk ferments for 
culinary purposes; palm kernel oil for food; jams; 
fruit-based snack food; colza oil for food; mar-
malade; yoghurt; edible fats; whey; fruit jellies; bone 
oil, edible; flaxseed oil for culinary purposes; ajvar 
[preserved peppers]; spiny lobsters, not live; white 
of eggs; fish, preserved; vegetables, tinned [canned 
(Am.)]; tomato purée; coconut fat; mushrooms, pre-
served; raisins; crustaceans, not live; jellies for food; 
powdered eggs; bacon; lentils, preserved; fish, tin-
ned [canned (Am.)]; caviar; tahini [sesame seed pas-
te]; meat extracts; fruit, stewed; apple purée; choco-
late nut butter; shellfish, not live; vegetable soup 
preparations; oysters, not live; salted meats; tomato 
juice for cooking; vegetable juices for cooking; an-
chovy; shrimps, not live; suet for food; lard; non-
alcoholic egg nog mixes; soups; gelatine; fat-con-
taining mixtures for bread slices; toasted laver; liver; 
animal marrow for food; curd; meat, preserved; 
peanut butter; yolk of eggs; pectin for culinary pur-
poses; gherkins; palm oil for food; nuts, prepared; 
black pudding; charcuterie; tripe; clams, not live; 
milk products; fruit preserved in alcohol; peanuts, 
processed; cranberry sauce [compote]; fish meal for 
human consumption; coconut, desiccated; whipped 
cream; fruit chips; kimchi [fermented vegetable 
dish]; low-fat potato chips; olives, preserved; potato 
fritters; pollen prepared as foodstuff; isinglass for 
food; condensed milk; sardines; edible birds' nests; 
milk beverages, milk predominating; fruit, preser-
ved; crayfish, not live; trepangs, not live; preserved 
garlic; silkworm chrysalis, for human consumption; 
frozen fruits. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77594 A 
(800) 1205637 
(891) 2014 03 17 
(731) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH   

Sandhofer Str. 116  68305 Mannheim, DE 
(540)  

ACCU-CHEK SUPRA 
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary products; in-vitro 
diagnostics for medical purposes; test strips for 
determining levels of blood glucose. 
 

10 – Medical and surgical instruments, devices and 
apparatus including accessories included in this 
class; blood glucose meters including accessories 
included in this class; lancets devices and lancets for 
medical purposes; insulin pumps and infusion sets 
including accessories included in this class.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77603 A 
(800) 383302 
(891) 2014 03 14 
(731) Akzo Nobel Chemicals B.V.   

Stationsstraat 77, NL-3811 MH  
AMERSFOORT, NL 
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(540)  

DISSOLVINE 
(511)     
1 – Chemical products for industrial use, namely 
descaling agents. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77604 A 
(800) 545599 
(891) 2014 05 23 
(731) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE   

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.   
Viale Amelia 70, I-00181 ROMA, IT 

(540)  

MOMENT 
(511)     
5 – Analgesic products. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77607 A 
(800) 815129 
(891) 2014 05 21 
(731) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI   

FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.   
Viale Amelia, 70, I-00181 ROMA, IT 

(540)  

MOMENTACT 
(511)     
5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary pro-
ducts; dietetic substances for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
dental fillings and dental impressions; disinfectants; 
products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77611 A 
(800) 881066 
(891) 2014 05 21 
(731) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE   

ANGELINI FRANCESCO  A C.R.A.F. S.p.A.   
Viale Amelia, 70, I-00181 ROMA, IT 

(540)  

MOMENTINO 
(511)   
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic substances 
for medical use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77613 A 
(800) 927327 
(891) 2014 05 05 
(731) FLINEX HOLDING AG    

Neuhofstrasse 5A, CH-6340 Baar, CH 

(540)  

MEMO 
(511)    
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; depilatories, shaving products, dentifrices; 
lipstick, cosmetic creams, lotions for cosmetic use, 
hair sprays, sprays for cosmetic use; balsamic 
preparations for cosmetic use, oils for perfumes and 
scents, oils for toilet purposes, ethereal essences, flo-
wer extracts (perfumery), sunscreens (cosmetic pre-
parations for skin tanning); dentifrices and non-
medicated mouth care products; cleaning products 
for cosmetic use, cosmetic bath preparations, bath 
salts, not for medical purposes, cosmetics, cosmetic 
sets, make-up removing products, scented water, 
shampoos, nail care products, make-up, beauty 
masks, cosmetic preparations for slimming purposes, 
tissues impregnated with cosmetic lotions. 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods ma-
de of or coated with these materials not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; amulets (jewellery), 
fancy key rings, medals, pins (jewellery), bracelets 
(jewellery), boxes of precious metal, unwrought or 
beaten gold, necklaces (jewellery), coins, pins for 
ties and ornaments, pearls (jewellery), watches, 
cases for watches, alarm clocks. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77638 A 
(800) 1203748 
(891) 2014 05 22 
(731) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.  

High Tech Campus 5, NL-5656 AE  
Eindhoven, NL 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
7 – Appliances for household purposes not included 
in other classes, electric blenders, can openers, food 
processors, fruit presses, mills and mixers (machi-
nes); electric knives; kitchen appliances for food not 
included in other classes; electric dust removing 
apparatus for cleaning purposes, including vacuum 
cleaners; vacuum cleaner hoses, vacuum cleaner 
bags and other parts of vacuum cleaners; ironing 
machines and ironing presses; parts of the aforesaid 
goods. 
 

8 – Hand tools and implements (hand-operated); ra-
zors; electric and non-electric hair clippers and hair 
trimmers; scissors to trim hair; nail clippers; depila-
tion appliances, also serving as nose cleaners; elec-
tric or non-electric hair-removing tweezers; electric 
or non-electric nail files; electric or non-electric 
manicure and pedicure sets; punches for making 
holes in teats (hand tools); tongs for picking up teats 

 
 #8  2015 04 27 

 
61 



  
 
 

sasaqonlo niSnebi 

and other objects from a sterilizer; electric irons and 
steam irons; electric hair stylers; parts of the afo-
resaid goods. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, sig-
nalling, checking (supervision), life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
television apparatus; control apparatus and computer 
software programs for lighting systems, not included 
in other classes; light-emitting diodes (LEDs), LED 
modules fully or partially consisting of integrated 
LEDs, oleds, polymer light-emitting diodes; optical 
control apparatus, thermal control apparatus; appara-
tus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recor-
ding media; data processing equipment, computers; 
computer software; computer mice, data entry appa-
ratus, trackballs, touch pads and joysticks; remote 
controls and peripheral control devices for personal 
computers, for media center PC, pointing devices 
and electronic, infrared and laser pointers, laser sen-
sors, as well as apparatus combining aforesaid fun-
ctionalities; detectors, chips; operating software for 
the aforesaid goods; alarms; scales for babies; DECT 
monitors, thermometers and electronic thermome-
ters, other than for medical purposes, included soot-
her thermometers; anti-radiation garment; downloa-
dable electronic publications, provided online from 
databases or on the internet, storage media, interac-
tive compact discs and cd-roms; records, tapes, 
discs, cassettes, cartridges, cards and other similar 
carriers, all containing or for recording sound, video, 
data, images, games, text, programs or information; 
all the aforesaid goods for or relating to babies, 
young children, pregnant women, breast-feeding 
mothers and young mothers; computer software 
programs and software applications for mobile 
phones and other handheld mobile digital electronic 
devices, mobile apps; computer programs for ac-
cessing, browsing and searching online databases, 
computer software and firmware, namely operating 
system programs, data synchronization programs, 
and application development computer software 
programs for personal and handheld computers; 
spectacle frames, eyeglasses, sunglasses; fridge 
magnets; monitoring apparatus, electric; baby mo-
nitors; audio monitors; digital video monitors; mo-
nitors (hardware); chargers for electric batteries; bat-
tery chargers; batteries and rechargeable batteries; 
rechargeable battery pack; central processing unit 
for baby monitor; electric connections for baby mo-
nitor; electrical power extension cords; charger stand 
for parent unit; parts of baby monitors; bath and 
room thermometers; digital photograph frames; 
stress meters not for medical use; parts of the afo-
resaid goods. 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; clothes especially for operating 
rooms; lights and lamps for medical, curative, sur-
gical, dental and veterinary use; artificial limbs, eyes 
and teeth; electric blankets for medical use; ultra-
violet and infrared irradiation apparatus, devices and 
instruments for medical use; x-ray apparatus, tubes, 
installations and instruments for medical use; hea-
ring instruments; feeding bottles; teats and soothers, 
including pacifiers, also chains, clips and other si-
milar holders therefor; teething rings; spoons and 
medical feeders for administering medicines; incu-
bators for medical purposes; breast pumps; nursing 
appliances for use in breast feeding, namely, breast 
shields and nipple protectors; thermometers for me-
dical use; condoms; incubators for babies; commode 
chairs for babies and children; massage apparatus, 
electric or non-electric, body and breast massage ap-
paratus; gloves for massage; vibration generating ap-
paratus for massage; pregnancy support belt; babies 
bottles; disposable feeding bottles; disposable babies 
bottles; nipple shields; icepack for medical purposes; 
breast milk storage bottles, pouches and other 
similar containers, that also can be frozen or heated; 
dummies for babies; ear and forehead thermometers 
for medical use; medical apparatus for removing 
nasal mucous, namely, external nasal dilators, nasal 
aspirators, nasal irrigation vessels and naval lavage 
vessels; lasers for medical and cosmetic treatment of 
the face and the skin; skin rejuvenating apparatus, 
namely, portable laser systems, consisting of a 
handheld laser for use in cosmetic, medical and 
dermatological treatment of the face and the skin; 
dental instruments and tools for dental bleaching, or 
whitening, namely dental curing lights, curing dental 
bite trays, intra-oral dental lights, and polymeriza-
tion apparatus for dental purposes; parts of the 
aforesaid goods. 
 

11 – Installations, apparatus and instruments for lig-
hting, heating, steam generating, cooking, refrigera-
ting, freezing, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes; electric lamps; humidifying and 
dehumidifying installations, apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for air conditio-
ning; toasters and hot water tanks; installations for 
liquefying gases; apparatus and instruments for steri-
lizing; heaters and warmers for feeding bottles, fo-
odstuffs, liquids and solids; steam generating appa-
ratus to generate steam for ironing purposes, for 
domestic use; air purifiers and humidifiers; hot water 
bottles; electric fryers and low-fat fryers; electric 
hair dryers; electric coffee makers; garment stea-
mers; coolers for breast milk; parts of the aforesaid 
goods. 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
toothbrushes, finger toothbrush; apparatus for cle-
aning teeth and gums, for home use; flossing instru-
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ments for dental care; apparatus which use water and 
air for dental care, for home use; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; glassware, 
porcelain and earthenware not included in other clas-
ses, including figurines and statuettes; cups and ves-
sels adapted for feeding babies and children; spouts 
for cups, adapted for feeding babies and children; 
cups for food; containers for use in the sterilization 
of babies' feeding bottles and closures for such 
containers; milk powder dispensers; heat insulated 
containers for household use, including heat insula-
ted containers for baby feeding bottles; baby food 
containers; non-spill covers or caps for use with 
cups; baths and potties for babies; bowls and buc-
kets; drinking vessels; boxes, money boxes; boxes 
and holders for household use, including for storing, 
freezing, preserving, transporting and heating of 
breast milk; thermal and isothermic household con-
tainers to keep bottles and cups warm or cool, inc-
luding insulated containers; insulated and vacuum 
flasks and vacuum bottles; parts of the aforesaid 
goods. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77642 A 
(800) 1205812 
(891) 2014 02 18 
(731) Oleksandr Stanislavovych BOZHKO 

prov. Novyi, 12, s. Potash, Mankivskii r-n,  
Cherkaska obl. 20100, UA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
11 – Heat accumulators; hot air apparatus; heating 
elements; hot plates; radiator caps; stoves [heating 
apparatus]; heating installations; heating installa-
tions [water]; heating apparatus; heating apparatus, 
electric; radiators [heating]; radiators, electric; cen-
tral heating radiators. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77643 A 
(800) 1205816 
(891) 2014 02 19 
(731) KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   
Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, No:3/A-B, 
Maslak Şişli İstanbul, TR 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
3 – Bleaching and cleaning preparations, perfumery; 
cosmetics; fragrances; deodorants for human beings 
or for animals, soaps, dental care products, abrasive 

preparations; emery cloth; sandpaper; pumice stone; 
abrasive pastes, polishing preparations for leather, 
vinyl, metal and wood. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77716 A 
(800) 1177474 
(891) 2014 05 21 
(731) APPLE INC.  

1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, US 
(540) 

 
(591) Red, orange, yellow, green, blue, purple and 
pink  
(511)    
9 – Computer software for organizing, storing, 
sharing, and viewing images, sold as a feature of 
computers and handheld mobile digital electronic 
devices comprised of mobile phones, digital audio 
and video players, handheld computers, personal 
digital assistants, and electronic personal organizers. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77717 A 
(800) 1177889 
(891) 2014 05 22 
(731) APPLE INC.   

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, US 
(540) 

 
(591) Yellow, blue, red, gray, pink, green, and white  
(511)     
9 – Computer software for use in searching, 
transmitting, storing, accessing, finding, organizing 
and viewing geographic locations, and for providing 
traffic information, travel route planning, driving 
and walking directions, customized mapping of 
locations, electronic map display, and destination 
information. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77718 A 
(800) 1184265 
(891) 2014 03 03 
(731) BIOFARMA   

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,  
FR 
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(540)  

STATRIAM 
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medicine; dietetic food and substances 
for medical or veterinary use; food for babies; food 
supplements for humans and animals; materials for 
dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77719 A 
(800) 1202906 
(891) 2014 05 19 
(731) MACHINE ZONE, INC.   

555 Hamilton Avenue, Palo Alto CA 94301,  
US 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
9 – Downloadable video game software for use on 
wireless devices; computer game software downlo-
adable from a global computer network. 
 

41 – Entertainment services, namely, providing tem-
porary use of non-downloadable video games; enter-
tainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual items in the nature of charac-
ters, heroes, legions, troops, weapons, tools, buil-
dings, land, vehicles, clothing, currency, gifts, and 
prizes, for use in virtual environments created for 
entertainment purposes; providing an internet web-
site portal in the field of computer games and ga-
ming; entertainment services, namely, providing 
virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure, or 
entertainment purposes. 
 

42 – Computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in 
competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage 
in social networking, and improve their talent; pro-
viding a website featuring non-downloadable soft-
ware tools for use in tracking performance of com-
puter games. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77729 A 
(800) 1206527 
(891) 2013 12 23 
(731) COMEDY CLUB PRODUCTION IP   

(Cyprus) LIMITED   
Theklas Lysioty, 29,  Cassandra Centre, 3rd  
floor, CY-3030 Limassol, CY 

(540) 

 
(591) Red, white  
(511)     
9 – Abacuses; accumulator boxes; accumulator jars; 
accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; acid hydrometers; acidimeters for batteries; 
acoustic conduits; acoustic couplers; acoustic [so-
und] alarms; actinometers; adding machines; aerials; 
aerometers; electronic agendas; air analysis appara-
tus; alarm bells, electric; alarms; fire alarms; alco-
holmeters; alidades; altimeters; ammeters; ampli-
fiers; amplifying tubes; amplifying valves; anemo-
meters; animated cartoons; anode batteries; anodes; 
answering machines; antennas; anticathodes; anti-
dazzle shades; anti-glare glasses; anti-glare visors; 
anti-interference devices [electricity]; anti-theft war-
ning apparatus; apertometers [optics]; armatures [el-
ectricity]; asbestos clothing for protection against 
fire; asbestos gloves for protection against accidents; 
asbestos screens for firemen; apparatus and instru-
ments for astronomy; lenses for astrophotography; 
audiovisual teaching apparatus; automated teller 
machines [atm]; protective suits for aviators; azi-
muth instruments; precision balances; balances 
[steelyards]; balancing apparatus; meteorological 
balloons; bar code readers; barometers; batteries, 
electric; batteries, electric, for vehicles; batteries for 
lighting; battery boxes; battery chargers; battery jars; 
beacons, luminous; signal bells; bells [warning devi-
ces]; betatrons; binoculars; blinkers [signalling lig-
hts]; blueprint apparatus; fire boats; boiler control 
instruments; encoded identification bracelets, mag-
netic; branch boxes [electricity]; breathing appara-
tus, except for artificial respiration; breathing appa-
ratus for underwater swimming; bullet-proof wais-
tcoats; marking buoys; signalling buoys; buzzers; 
cabinets for loudspeakers; coaxial cables; cables, 
electric; junction sleeves for electric cables; calcu-
lating disks; calculating machines; calibrating rings; 
calipers; camcorders; cinematographic cameras; ca-
meras [photography]; capacitors; capillary tubes; en-
coded magnetic cards; carpenters' rules; carriers for 
dark plates [photography]; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; eyeglass 
cases; cases fitted with dissecting instruments [mic-
roscopy]; pince-nez cases; cash registers; cassette 
players; cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; 
cell phone straps; cell switches [electricity]; cente-
ring apparatus for photographic transparencies; cent-
ral processing units [processors]; eyeglass chains; 
chargers for electric batteries; chemistry apparatus 
and instruments; dna chips; chips [integrated cir-
cuits]; choking coils [impedance]; megaphones; me-
rcury levels; wires of metal alloys [fuse wire]; metal 
detectors for industrial or military purposes; mete-
orological instruments; meters; metronomes; micro-
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meter gauges; micrometer screws for optical instru-
ments; micrometers; microprocessors; containers for 
microscope slides; microscopes; microtomes; milage 
recorders for vehicles; mirrors for inspecting work; 
mirrors [optics]; modems; money counting and sor-
ting machines; monitoring apparatus, electric; moni-
tors [computer hardware]; monitors [computer prog-
rams]; mouse [data processing equipment]; mouse 
pads; coin-operated musical automata [juke boxes]; 
nautical apparatus and instruments; naval signalling 
apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; navigational instruments; needles 
for record players; neon signs; nets for protection 
against accidents; safety nets; nose clips for divers 
and swimmers; notebook computers; electronic no-
tice boards; fire hose nozzles; objectives [lenses] 
[optics]; observation instruments; octants; ohmme-
ters; optical apparatus and instruments; optical cha-
racter readers; optical condensers; optical data me-
dia; optical discs; optical fibers [fibres] [light con-
ducting filaments]; optical glass; optical goods; op-
tical lamps; optical lanterns; optical lenses; oscillog-
raphs; ovens for laboratory use; oxygen transvasing 
apparatus; ozonisers [ozonators]; parking meters; 
particle accelerators; pedometers; peepholes [magni-
fying lenses] for doors; electronic pens [visual dis-
play units]; computer peripheral devices; periscopes; 
personal stereos; petrol gauges; phonograph records; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; 
drying apparatus for photographic prints; glazing 
apparatus for photographic prints; frames for photo-
graphic transparencies; photometers; phototelegrap-
hy apparatus; photovoltaic cells; apparatus and ins-
truments for physics; pince-nez; pince-nez chains; 
pince-nez cords; pince-nez mountings; pipettes; pla-
ne tables [surveying instruments]; planimeters; 
plates for batteries; DVD players; plotters; plugs, 
sockets and other contacts [electric connections]; 
plumb bobs; plumb lines; pocket calculators; light-
emitting electronic pointers; polarimeters; precision 
measuring apparatus; pressure gauges; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires [tyres]; 
pressure indicator plugs for valves; pressure indica-
tors; pressure measuring apparatus; printed circuits; 
printers for use with computers; prisms [optics]; 
probes for scientific purposes; processors [central 
processing units]; computer programs [downloadab-
le software]; computer game programs; projection 
apparatus; projection screens; protection devices 
against x-rays, not for medical purposes; protection 
devices for personal use against accidents; protective 
helmets; protective helmets for sports; protective 
masks; voltage surge protectors; protractors [measu-
ring instruments]; electronic publications, down-
loadable; punched card machines for offices; push 
buttons for bells; pyrometers; quantity indicators; 
photographic racks; radar apparatus; radio pagers; 
radiological apparatus for industrial purposes; radio-
logy screens for industrial purposes; radios; vehicle  

radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; 
railway traffic safety appliances; range finders; re-
aders [data processing equipment]; telephone recei-
vers; apparatus for changing record player needles; 
record players; apparatus for recording distance; 
reducers [electricity]; reflecting discs for wear, for 
the prevention of traffic accidents; refractometers; 
refractors; regulating apparatus, electric; light regu-
lators [dimmers], electric; relays, electric; shutter re-
leases [photography]; remote control apparatus; el-
ectric installations for the remote control of in-
dustrial operations; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of railway points; electro-dyna-
mic apparatus for the remote control of signals; re-
sistances, electric; respirators for filtering air; respi-
rators, other than for artificial respiration; respiratory 
masks, other than for artificial respiration; resuscita-
tion mannequins [teaching apparatus]; retorts; re-
torts' stands; revolution counters; rheostats; riding 
helmets; road signs, luminous or mechanical; rods 
for water diviners; rods [surveying instruments]; ru-
lers [measuring instruments]; rules [measuring ins-
truments]; saccharometers; safety tarpaulins; salino-
meters; satellite navigational apparatus; satellites for 
scientific purposes; scales; lever scales [steelyards]; 
scanners [data processing equipment]; screens for 
photoengraving; screens [photography]; screw-tap-
ping gauges; semi-conductors; sextants; sheaths for 
electric cables; shoes for protection against acci-
dents, irradiation and fire; shutters [photography]; 
sighting telescopes for firearms; signal lanterns; sig-
nalling panels, luminous or mechanical; signalling 
whistles; signals, luminous or mechanical; transmit-
ters of electronic signals; signs, luminous; simulators 
for the steering and control of vehicles; sirens; 
apparatus for measuring the thickness of skins; slide 
calipers; slide projectors; slide-rules; slides [photo-
graphy]; slope indicators; smart cards [integrated 
circuit cards]; smoke detectors; sockets, plugs and 
other contacts [electric connections]; socks, electri-
cally heated; computer software, recorded; solar 
batteries; solderers' helmets; solenoid valves [elec-
tromagnetic switches]; sonars; sound alarms; sound 
locating instruments; sound recording apparatus; 
sound recording carriers; sound recording discs; 
sound recording strips; sound reproduction appara-
tus; sound transmitting apparatus; sounding appara-
tus and machines; sounding leads; sounding lines; 
spark-guards; speaking tubes; spectacle cases; spec-
tacle frames; spectacles [optics]; spectrograph appa-
ratus; spectroscopes; speed checking apparatus for 
vehicles; speed indicators; speed measuring appa-
ratus [photography]; speed regulators for record 
players; spherometers; spirit levels; spools [photo-
graphy]; goggles for sports; sprinkler systems for 
fire protection; stage lighting regulators; apparatus 
to check stamping mail; stands for photographic 
apparatus; starter cables for motors; steelyards [lever 
scales]; steering apparatus, automatic, for vehicles; 
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step-up transformers; stereoscopes; stereoscopic ap-
paratus; stills for laboratory experiments; styli for 
record players; sulphitometers; sunglasses; surve-
ying apparatus and instruments; surveying chains; 
surveying instruments; surveyors' levels; switch-
boards; switchboxes [electricity]; switches, electric; 
tachometers; tape recorders; magnetic tape units for 
computers; demagnetizing apparatus for magnetic 
tapes; taximeters; teaching apparatus; teeth protec-
tors; telegraph wires; telemeters; telephone appara-
tus; telephone wires; portable telephones; teleprin-
ters; teleprompters; telerupters; telescopes; telety-
pewriters; television apparatus; automated teller ma-
chines; temperature indicators; terminals [electrici-
ty]; test tubes; testing apparatus not for medical pur-
poses; theft prevention installations, electric; theodo-
lites; thermionic tubes; thermionic valves; thermo-
meters, not for medical purposes; thermostats; ther-
mostats for vehicles; thread counters; identification 
threads for electric wires; ticket dispensers; time 
clocks [time recording devices]; time recording ap-
paratus; time switches, automatic; automatic indica-
tors of low pressure in vehicle tires; tone arms for 
record players; totalizators; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; transformers [electricity]; tran-
sistors [electronic]; transmitters [telecommunica-
tion]; transmitting sets [telecommunication]; trans-
parencies [photography]; transparency projection ap-
paratus; transponders; triodes; tripods for cameras; 
electric discharge tubes, other than for lighting; au-
tomatic indicators of low pressure in vehicle tyres; 
urinometers; vacuum gauges; vacuum tubes [radio]; 
variometers; vehicle breakdown warning triangles; 
verniers; bullet-proof vests (am.); video cassettes; 
video game cartridges; video recorders; video 
screens; video telephones; videotapes; viewfinders, 
photographic; viscosimeters; voltage regulators for 
vehicles; voltmeters; voting machines; waling glas-
ses; walkie-talkies; washing trays [photography]; 
water level indicators; wavemeters; weighbridges; 
weighing apparatus and instruments; weighing ma-
chines; weights; whistle alarms; wind socks for in-
dicating wind direction; wire connectors [electrici-
ty]; masts for wireless aerials; wires, electric; work-
men's protective face-shields; wrist rests for use with 
computers; x-ray apparatus not for medical purpo-
ses; x-ray films, exposed; x-ray photographs, other 
than for medical purposes; x-ray tubes not for me-
dical purposes; chronographs [time recording appa-
ratus]; apparatus for editing cinematographic film; 
cinematographic film, exposed; circuit breakers; cir-
cuit closers; cleaning apparatus for phonograph re-
cords; cleaning apparatus for sound recording discs; 
clinometers; clothing especially made for laborato-
ries; clothing for protection against accidents, irra-
diation and fire; clothing for protection against fire; 
coils, electric; electromagnetic coils; holders for el-
ectric coils; mechanisms for coin-operated appara-
tus; coin-operated mechanisms for television sets; 

collectors, electric; electric apparatus for commuta-
tion; commutators; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only me-
mory]; comparators; directional compasses; compas-
ses [measuring instruments]; computer keyboards; 
computer memory devices; computer operating pro-
grams, recorded; computer programmes [programs], 
recorded; computers; condensers [capacitors]; con-
ductors, electric; lightning conductors; electricity 
conduits; connections, electric; connections for elec-
tric lines; connectors [electricity]; contact lenses; 
containers for contact lenses; contacts, electric; cont-
rol panels [electricity]; converters, electric; copper 
wire, insulated; correcting lenses [optics]; cosmog-
raphic instruments; counterfeit [false] coin detectors; 
mechanisms for counter-operated apparatus; coun-
ters; couplers [data processing equipment]; coup-
lings, electric; covers for electric outlets; crash test 
dummies; crucibles [laboratory]; cupels [laboratory]; 
current rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps [pho-
tography]; darkrooms [photography]; magnetic data 
media; data processing apparatus; decompression 
chambers; densimeters; densitometers; detectors; di-
agnostic apparatus, not for medical purposes; diaph-
ragms [acoustics]; diaphragms for scientific appara-
tus; diaphragms [photography]; dictating machines; 
diffraction apparatus [microscopy]; light dimmers 
[regulators], electric; discharge tubes, electric, other 
than for lighting; disk drives for computers; disks, 
magnetic; distance measuring apparatus; distance re-
cording apparatus; distillation apparatus for scien-
tific purposes; distribution boards [electricity]; dis-
tribution boxes [electricity]; distribution consoles 
[electricity]; divers' masks; diving suits; dog whist-
les; dosage dispensers; dosimeters; drainers for use 
in photography; dressmakers' measures; drying racks 
[photography]; ducts [electricity]; dynamometers; 
ear plugs for divers; editing appliances for cinema-
tographic films; egg timers [sandglasses]; egg-cand-
lers; electric door bells; electric loss indicators; 
materials for electricity mains [wires, cables]; elect-
rified fences; electrified rails for mounting spot 
lights; electrolysers; electronic pocket translators; el-
ectronic tags for goods; magnetic encoders; enlar-
ging apparatus [photography]; epidiascopes; ergo-
meters; exposure meters [light meters]; eyeglass 
cords; eyeglass frames; eyeglasses; eyepieces; ins-
truments containing eyepieces; facsimile machines; 
false coin detectors; apparatus for fermentation [la-
boratory apparatus]; fibre optic cables; film cutting 
apparatus; films, exposed; filters for respiratory 
masks; filters for ultraviolet rays, for photography; 
filters [photography]; fire beaters; fire blankets; fire 
engines; fire escapes; fire extinguishing apparatus; 
fire hose; flash-bulbs [photography]; flashing lights 
[luminous signals]; flashlights [photography]; floppy 
disks; fluorescent screens; fog signals, non-explo-
sive; food analysis apparatus; apparatus to check 
franking; frequency meters; furnaces for laboratory 
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use; furniture especially made for laboratories; fuse 
wire; fuses; galena crystals [detectors]; galvanic bat-
teries; galvanic cells; galvanometers; garments for 
protection against fire; gas testing instruments; gaso-
line gauges; gasometers [measuring instruments]; 
gauges; glass covered with an electrical conductor; 
graduated glassware; global positioning system [gps] 
apparatus; gloves for divers; gloves for protection 
against accidents; gloves for protection against x-
rays for industrial purposes; gradient indicators; 
grids for batteries; hands free kits for phones; head 
cleaning tapes [recording]; headphones; heat regu-
lating apparatus; heliographic apparatus; hemline 
markers; high tension batteries; high-frequency ap-
paratus; holograms; horns for loudspeakers; hourg-
lasses; hydrometers; hygrometers; identification she-
aths for electric wires; identity cards, magnetic; 
igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; 
electric apparatus for remote ignition; inclinometers; 
incubators for bacteria culture; inductors [electrici-
ty]; integrated circuit cards [smart cards]; integrated 
circuits; intercommunication apparatus; interfaces 
for computers; inverters [electricity]; invoicing ma-
chines; ionization apparatus not for the treatment of 
air or water; juke boxes for computers; juke boxes, 
musical; junction boxes [electricity]; kilometer re-
corders for vehicles; knee-pads for workers; labora-
tory trays; lactodensimeters; lactometers; magic lan-
terns; lasers, not for medical purposes; appliances 
for measuring the thickness of leather; lens hoods; 
letter scales; levelling instruments; levelling staffs 
[surveying instruments]; levels [instruments for de-
termining the horizontal]; life belts; life buoys; life 
jackets; life nets; life saving apparatus and equip-
ment; life-saving rafts; light-emitting diodes [led]; 
lighting ballasts; lightning arresters; lightning con-
ductors [rods]; limiters [electricity]; locks, electric; 
logs [measuring instruments]; loudspeakers; magne-
tic tapes; magnetic wires; magnets; decorative mag-
nets; magnifying glasses [optics]; manometers; mari-
ne compasses; marine depth finders; marking gauges 
[joinery]; material testing instruments and machines; 
mathematical instruments; measures; measuring ap-
paratus; measuring devices, electric; measuring glas-
sware; measuring instruments; measuring spoons. 
 

16 – Absorbent sheets of paper or plastic for food-
stuff packaging; address plates for addressing ma-
chines; address stamps; addressing machines; adhe-
sive bands for stationery or household purposes; 
adhesive tape dispensers [office requisites]; adhesive 
tapes for stationery or household purposes; adhesi-
ves [glues] for stationery or household purposes; ad-
vertisement boards of paper or cardboard; albums; 
almanacs; announcement cards [stationery]; aquarel-
les; architects' models; arithmetical tables; artists' 
watercolor [watercolour] saucers; atlases; conical 
paper bags; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; bags for microwave cooking; 
garbage bags of paper or of plastics; balls for ball- 

point pens; bibs of paper; loose-leaf binders; binding 
strips [bookbinding]; biological samples for use in 
microscopy [teaching materials]; blackboards; blot-
ters; blueprints; bookbinding apparatus and machi-
nes [office equipment]; bookbinding cloth; bookbin-
ding cords; bookbinding material; bookbindings; 
bookends; booklets; bookmarkers; books; bottle en-
velopes of cardboard or paper; bottle wrappers of 
cardboard or paper; paper bows; boxes for pens; 
boxes of cardboard or paper; plastic bubble packs 
for wrapping or packaging; cabinets for stationery 
[office requisites]; calculating tables; calendars; 
canvas for painting; carbon paper; cardboard; card-
board articles; cardboard tubes; cards; cases for 
stamps [seals]; catalogues; chalk for lithography; 
chalk holders; marking chalk; chaplets; charcoal 
pencils; chart pointers, non-electronic; charts; hol-
ders for checkbooks [cheque books]; chromolithog-
raphs [chromos]; chromos; cigar bands; clipboards; 
clips for offices; money clips; cloth for bookbinding; 
coasters of paper; paper coffee filters; comic books; 
compasses for drawing; composing frames [prin-
ting]; composing sticks; inking ribbons for computer 
printers; paper tapes and cards for the recordal of 
computer programmes; copying paper [stationery]; 
cords for bookbinding; correcting fluids [office re-
quisites]; correcting ink [heliography]; correcting 
tapes [office requisites]; covers of paper for flower 
pots; covers [stationery]; cream containers of paper; 
credit card imprinters, non-electric; paper cutters 
[office requisites]; decalcomanias; diagrams; docu-
ment files [stationery]; document holders [statione-
ry]; document laminators for office use; drawer li-
ners of paper, perfumed or not; drawing boards; dra-
wing instruments; drawing materials; drawing pads; 
drawing pens; drawing pins; drawing sets; drawing 
squares; drawing t-squares; duplicators; inking 
sheets for duplicators; painters' easels; elastic bands 
for offices; electrocardiograph paper; electrotypes; 
embroidery designs [patterns]; engraving plates; 
engravings; envelope sealing machines, for offices; 
envelopes [stationery]; writing board erasers; erasing 
products; erasing shields; etching needles; etchings; 
fabrics for bookbinding; face towels of paper; files 
[office requisites]; filter paper; filtering materials 
[paper]; finger-stalls [office requisites]; flags of pa-
per; flower-pot covers of paper; flyers; folders for 
papers; folders [stationery]; forms, printed; fountain 
pens; franking machines for office use; french 
curves; galley racks [printing]; geographical maps; 
terrestrial globes; glue for stationery or household 
purposes; gluten [glue] for stationery or household 
purposes; graining combs; graphic prints; graphic 
representations; graphic reproductions; greeting 
cards; gummed cloth for stationery purposes; gum-
med tape [stationery]; gums [adhesives] for statione-
ry or household purposes; hand labelling appliances; 
handbooks [manuals]; handkerchiefs of paper; hand-
rests for painters; handwriting specimens for co-
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pying; hat boxes of cardboard; hectographs; histo-
logical sections for teaching purposes; holders for 
stamps [seals]; passport holders; house painters' rol-
lers; humidity control sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; hygienic paper; index cards 
[stationery]; indexes; indian inks; ink; ink sticks; ink 
stones [ink reservoirs]; inking pads; inking ribbons; 
inking sheets for document reproducing machines; 
inkstands; inkwells; isinglass for stationery or hou-
sehold purposes; jackets for papers; perforated cards 
for jacquard looms; paper knives [office requisites]; 
labels, not of textile; ledgers [books]; letter trays; 
letters [type]; lithographic stones; lithographic works 
of art; lithographs; luminous paper; magazines [pe-
riodicals]; manifolds [stationery]; manuals [hand-
books]; marking pens [stationery]; mats for beer 
glasses; modelling clay; molds for modelling clays 
[artists' materials]; moulds for modelling clays [ar-
tists' materials]; modelling materials; modelling pas-
te; modelling wax, not for dental purposes; moiste-
ners for gummed surfaces [office requisites]; moiste-
ners [office requisites]; apparatus for mounting pho-
tographs; musical greeting cards; napkins of paper 
for removing make-up; table napkins of paper; 
newsletters; newspapers; nibs; nibs of gold; note 
books; numbering apparatus; numbers [type]; oblite-
rating stamps; office perforators; office requisites, 
except furniture; oleographs; packaging material ma-
de of starches; packing paper; pads [stationery]; wri-
ting pads; paint boxes [articles for use in school]; 
paint trays; paintbrushes; painters' brushes; paintings 
[pictures], framed or unframed; palettes for painters; 
pamphlets; pantographs [drawing instruments]; pa-
per; paper clasps; electro-cardiograph paper; paper 
for recording machines; paper knives [cutters] [offi-
ce requisites]; paper ribbons; paper sheets [statio-
nery]; paper shredders for office use; waxed paper; 
paper-clips; paperweights; parchment paper; pastels 
[crayons]; pastes for stationery or household purpo-
ses; patterns for dressmaking; patterns for making 
clothes; pen cases; pen clips; pen wipers; pencil hol-
ders; pencil lead holders; pencil leads; pencil shar-
peners, electric or non-electric; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; pencils; penhol-
ders; pens [office requisites]; periodicals; photo-
engravings; photograph stands; photographs [prin-
ted]; pictures; placards of paper or cardboard; place 
mats of paper; plans; plastic cling film, extensible, 
for palletization; plastic film for wrapping; plastics 
for modelling; portraits; postage meters for office 
use; postage stamps; postcards; posters; printed mat-
ter; printed publications; printed timetables; printers' 
blankets, not of textile; printers' reglets; printing 
blocks; printing sets, portable [office requisites]; 
printing type; prints [engravings]; prospectuses; pun-
ches [office requisites]; paper for radiograms; rollers 
for typewriters; rosaries; rubber erasers; drawing 
rulers; square rulers; watercolor [watercolour] sau-
cers for artists; school supplies [stationery]; scrap-

books; scrapers [erasers] for offices; sealing compo-
unds for stationery purposes; sealing machines for 
offices; sealing stamps; sealing wafers; sealing wax; 
seals [stamps]; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; sheets of reclaimed cellulose 
for wrapping; shields [paper seals]; signboards of 
paper or cardboard; silver paper; slate pencils; song 
books; spools for inking ribbons; stamp pads; stamp 
stands; stamps [seals]; stands for pens and pencils; 
staples for offices; stapling presses [office requisi-
tes]; stationery; steatite [tailor's chalk]; steel letters; 
steel pens; stencil cases; stencil plates; stencils; sten-
cils [stationery]; stickers [stationery]; table linen of 
paper; tablecloths of paper; tablemats of paper; tags 
for index cards; tailors' chalk; teaching materials 
[except apparatus]; thumbtacks; tickets; tissues of 
paper for removing make-up; toilet paper; towels of 
paper; tracing cloth; tracing needles for drawing 
purposes; tracing paper; tracing patterns; trading 
cards other than for games; transfers [decalcoma-
nias]; transparencies [stationery]; trays for sorting 
and counting money; type [numerals and letters]; 
typewriter keys; typewriter ribbons; typewriters, 
electric or non-electric; vignetting apparatus; viscose 
sheets for wrapping; artists' watercolor saucers; wa-
tercolors [paintings]; artists' watercolour saucers; 
watercolours [paintings]; wood pulp board [statione-
ry]; wood pulp paper; wrappers [stationery]; wrap-
ping paper; wristbands for the retention of writing 
instruments; writing brushes; writing cases [sets]; 
writing cases [stationery]; writing chalk; writing ins-
truments; writing materials; writing or drawing 
books; writing paper; writing slates; writing tablets. 
 

35 – Commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; administrative pro-
cessing of purchase orders; advertising; advertising 
agencies; advertising by mail order; updating of ad-
vertising material; dissemination of advertising ma-
tter; rental of advertising space; commercial infor-
mation and advice for consumers [consumer advice 
shop]; cost price analysis; telephone answering for 
unavailable subscribers; business appraisals; arran-
ging newspaper subscriptions for others; arranging 
subscriptions to telecommunication services for ot-
hers; business management of performing artists; 
business management assistance; auctioneering; bill-
posting; book-keeping; professional business consul-
tancy; business information; business inquiries; bu-
siness investigations; business management and or-
ganization consultancy; business management con-
sultancy; business management of hotels; business 
management of sports people; business organization 
consultancy; commercial or industrial management 
assistance; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; price comparison servi-
ces; compilation of statistics; compilation of infor-
mation into computer databases; systemization of 
information into computer databases; data search in 
computer files for others; demonstration of goods; 
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direct mail advertising; distribution of samples; do-
cument reproduction; economic forecasting; emplo-
yment agencies; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; organization of fas-
hion shows for promotional purposes; computerized 
file management; import-export agencies; commer-
cial information agencies; invoicing; personnel ma-
nagement consultancy; marketing; marketing rese-
arch; marketing studies; modelling for advertising or 
sales promotion; news clipping services; office ma-
chines and equipment rental; on-line advertising on a 
computer network; opinion polling; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
outdoor advertising; outsourcing services [business 
assistance]; payroll preparation; personnel recruit-
ment; photocopying services; word processing; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; production of ad-
vertising films; psychological testing for the selec-
tion of personnel; public relations; publication of 
publicity texts; publicity; publicity agencies; publici-
ty columns preparation; publicity material rental; 
writing of publicity texts; radio advertising; radio 
commercials; relocation services for businesses; ren-
tal of advertising time on communication media; 
rental of photocopying machines; rental of vending 
machines; business research; sales promotion for 
others; secretarial services; shop window dressing; 
shorthand; sponsorship search; drawing up of state-
ments of accounts; tax preparation; telemarketing 
services; television advertising; television commer-
cials; transcription; typing. 
 

36 – Accident insurance underwriting; accommoda-
tion bureaux [apartments]; actuarial services; finan-
cial analysis; antique appraisal; apartment house ma-
nagement; renting of apartments; art appraisal; 
jewellery appraisal; numismatic appraisal; real estate 
appraisal; stamp appraisal; bail-bonding; banking; 
home banking; brokerage; brokerage of carbon 
credits; business liquidation services, financial; capi-
tal investments; charitable fund raising; check 
[cheque] verification; clearing, financial; clearing-
houses, financial; rent collection; organization of 
collections; financial consultancy; insurance consul-
tancy; credit bureaux; credit card services; issuance 
of credit cards; customs brokerage; debit card ser-
vices; debt collection agencies; deposits of valuab-
les; real estate agencies; real estate management; 
financial evaluation [insurance, banking, real estate]; 
financial evaluation of standing timber; financial 
evaluation of wool; repair costs evaluation [financial 
appraisal]; exchanging money; factoring; fiduciary; 
financial information; financial management; finan-
cial sponsorship; financing services; fire insurance 
underwriting; fiscal assessments; fund investments; 
electronic funds transfer; guarantees; health insuran-
ce underwriting; hire-purchase financing; housing 
agents; insurance information; instalment loans; in-
surance brokerage; insurance underwriting; capital 

investment; issue of tokens of value; issuing of tra-
vellers' checks [cheques]; jewelry appraisal; lease-
purchase financing; leasing of farms; leasing of real 
estate; lending against security; life insurance under-
writing; loans [financing]; marine insurance under-
writing; mortgage banking; mutual funds; pawnbro-
kerage; provident fund services; real estate brokers; 
rental of offices [real estate]; renting of flats; retire-
ment payment services; safe deposit services; sa-
vings bank services; securities brokerage; stock exc-
hange quotations; stocks and bonds brokerage; sure-
ty services; trusteeship; financial valuation of 
standing timber; fiscal valuations. 
 

38 – Rental of access time to global computer net-
works; cable television broadcasting; radio broad-
casting; television broadcasting; cellular telephone 
communication; providing internet chatrooms; com-
munications by computer terminals; communica-
tions by fiber [fibre] optic networks; communica-
tions by telegrams; communications by telephone; 
computer aided transmission of messages and ima-
ges; electronic bulletin board services [telecommu-
nications services]; electronic mail; facsimile trans-
mission; transmission of greeting cards online; in-
formation about telecommunication; message sen-
ding; news agencies; paging services [radio, telep-
hone or other means of electronic communication]; 
providing access to databases; providing telecom-
munication channels for teleshopping services; pro-
viding telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to global 
computer networks; rental of facsimile apparatus; 
rental of message sending apparatus; rental of mo-
dems; rental of telecommunication equipment; rental 
of telephones; satellite transmission; telecommuni-
cations routing and junction services; teleconferen-
cing services; transmission of telegrams; telegraph 
services; telephone services; telex services; trans-
mission of digital files; voice mail services; wire 
service; wireless broadcasting. 
 

41 – Academies [education]; providing amusement 
arcade services; amusement parks; amusements; ani-
mal training; arranging and conducting of colloqu-
iums; arranging and conducting of concerts; arran-
ging and conducting of conferences; arranging and 
conducting of congresses; arranging and conducting 
of seminars; arranging and conducting of sympo-
siums; arranging and conducting of workshops [tra-
ining]; arranging of beauty contests; boarding 
schools; booking of seats for shows; bookmobile 
services; publication of books; calligraphy services; 
holiday camp services [entertainment]; sport camp 
services; providing casino facilities [gambling]; 
rental of cine-films; cinema presentations; circuses; 
club services [entertainment or education]; coaching 
[training]; organization of competitions [education 
or entertainment]; organization of sports competi-
tions; conducting fitness classes; correspondence co-
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urses; disc jockey services; discotheque services; 
rental of skin diving equipment; dubbing; videotape 
editing; education information; religious education; 
educational examination; educational services; elec-
tronic desktop publishing; entertainer services; en-
tertainment; entertainment information; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of fashion shows for entertainment pur-
poses; film production, other than advertising films; 
gambling; game services provided on-line from a 
computer network; games equipment rental; provi-
ding golf facilities; vocational guidance [education 
or training advice]; gymnastic instruction; health 
club services [health and fitness training]; recreation 
information; instruction services; sign language in-
terpretation; language interpreter services; layout 
services, other than for advertising purposes; lending 
libraries; mobile library services; presentation of live 
performances; operating lotteries; microfilming; mo-
delling for artists; rental of motion pictures; rental of 
movie projectors and accessories; movie studios; 
movie theatre presentations; providing museum faci-
lities [presentation, exhibitions]; music composition 
services; music-halls; news reporters services; night 
clubs; nursery schools; orchestra services; organiza-
tion of balls; organization of shows [impresario ser-
vices]; party planning [entertainment]; personal trai-
ner services [fitness training]; photographic repor-
ting; photography; physical education; practical tra-
ining [demonstration]; production of music; produc-
tion of radio and television programmes; production 
of shows; videotape film production; providing kara-
oke services; providing on-line electronic publica-
tions, not downloadable; providing sports facilities; 
publication of electronic books and journals on-line; 
publication of texts, other than publicity texts; rental 
of radio and television sets; radio entertainment; 
rental of video cassette recorders; recording studio 
services; providing recreation facilities; rental of 
audio equipment; rental of camcorders; rental of 
lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of show scenery; rental of sound 
recordings; rental of sports equipment, except vehic-
les; rental of sports grounds; rental of stadium 
facilities; rental of stage scenery; rental of tennis 
courts; rental of video cameras; rental of videotapes; 
scriptwriting services; timing of sports events; sub-
titling; teaching; television entertainment; writing of 
texts, other than publicity texts; theatre productions; 
ticket agency services [entertainment]; toy rental; 
translation; tuition; videotaping; vocational retrai-
ning; zoological garden services. 
 

42 – Analysis for oil-field exploitation; architectural 
consultation; architecture; authenticating works of 
art; bacteriological research; biological research; 
calibration [measuring]; chemical analysis; chemical 
research; chemistry services; cloud seeding; consul-
tancy in the design and development of computer 
hardware; computer programming; duplication of 

computer programs; computer rental; computer 
software consultancy; computer software design; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer software; 
computer system analysis; computer system design; 
computer virus protection services; construction dra-
fting; consultancy in the field of energy-saving; con-
version of data or documents from physical to elec-
tronic media; cosmetic research; creating and main-
taining web sites for others; data conversion of 
computer programs and data [not physical conver-
sion]; design of interior decor; industrial design; 
packaging design services; dress designing; digitiza-
tion of documents [scanning]; engineering; research 
in the field of environmental protection; quality eva-
luation of standing timber; quality evaluation of 
wool; underwater exploration; weather forecasting; 
geological prospecting; geological research; geologi-
cal surveys; handwriting analysis [graphology]; hos-
ting computer sites [web sites]; scientific laboratory 
services; land surveying; material testing; mechani-
cal research; meteorological information; monitoring 
of computer systems by remote access; oil prospec-
ting; oil-field surveys; oil-well testing; packaging 
design; physics [research]; technical project studies; 
providing search engines for the internet; provision 
of scientific information, advice and consultancy in 
relation to carbon offsetting; quality control; recove-
ry of computer data; rental of computer software; 
rental of web servers; research and development of 
new products for others; styling [industrial design]; 
surveying; land surveys; technical research; textile 
testing; urban planning; quality valuation of standing 
timber; vehicle roadworthiness testing; water ana-
lysis. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77730 A 
(800) 1206544 
(891) 2014 04 01 
(731) INFOSEC COMMUNICATION   

4 rue de la Rigotière, F-44700 ORVAULT, FR 
(540) 

 
(591) Black, silver, green  
(511)     
9 – Inverter units. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77731 A 
(800) 1206580 
(891) 2013 09 14 
(731) MARINASUN CELLULOSE INDUSTRIES  

CO.   
No:1, T floor, 3rd Building, Eskan Complex,     
Mirdamad Blvd., Valie Asr Ave., Tehran, IR 
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(540) 

 
(591) Blue, light blue, white  
(511)    
5 – Sanitary napkins, babies' diapers of paper and 
cellulose. 
 

16 – Napkins of paper, handkerchiefs of paper, toilet 
paper, towels of paper, scented paper; all the afore-
mentioned goods of cellulose and paper. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77732 A 
(800) 1206583 
(891) 2013 12 03 
(731) DEEPAK MITTAL   

6, Industrial Estate, Jalandhar Road,  
Hoshiarpur (Punjab) – 146001, IN 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)     
12 – Tractors, motor land vehicles parts and fittings 
thereof, included in this class. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77735 A 
(800) 1206629 
(891) 2014 03 18 
(731) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.   

C/Manuel Pombo Angulo, n°24, Planta 2,  
Ofic. 13, E-28050 Madrid, ES 

(540) 

 
(591) White, black, red, orange, yellow and silver  
(511)     
29 – Edible oils. 
_____________________________________________________ 

(260) AM 2015 77736 A 
(800) 1206640 
(891) 2014 03 18 
(731) KIA MOTORS CORPORATION  

(Yangjae-dong), 12, Heolleung-ro, Seocho-gu,   
Seoul 137-938, KR 

(540) 
 

 

(591) Green 
(511)     
12 – Passenger cars [automobiles]; lorries; buses; 
vans. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77737 A 
(800) 1206646 
(891) 2014 04 22 
(731) SHANDONG HENGYU TECHNOLOGY  

GROUP   
Economic Development Zone,  Guangrao  
Town, Dongying City,  257335 Shandong  
Province, CN 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
12 – Motorcycle wheels; automobile tires; tires, so-
lid, for vehicle wheels; pneumatic tires; bicycles; in-
ner tubes for vehicles. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77738 A 
(800) 1206647 
(891) 2014 04 22 
(731) HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD   
No:4288 Tiandu Road, Economic and Technology  
Zone, Hefei,  Anhui, CN 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
11 – Germicidal lamps for purifying air; gas lamps; 
microwave ovens [cooking apparatus]; refrigerators; 
desiccating apparatus; heat accumulators; taps 
[cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; hot air 
bath fittings; disinfectant apparatus; radiators, 
electric. 
____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 77739 A 
(800) 1206660 
(891) 2014 04 30 
(731) BROOKSBURNETT INVESTMENTS LTD  

SOFIAS TSIROU, 9 TOULLA, COURT 3,  
2ND FL., FLAT OFFICE 22, CY-3021  
LIMASSOL, CY 

(540)  

ARGENTOVIVO 
(511)     
25 – Clothing, footwear and headgear for men, wo-
men and children, namely, belts, coats, raincoats, 
waistcoats, blouses and pullovers, jackets, trousers, 
dresses, suits, swimsuits, shirts and chemises, t-
shirts, sweaters, underwear, hosiery, socks and stoc-
kings, tights, gloves, ties, scarves, hats and caps, 
leather shoes, rubber shoes, low shoes, sandals, 
straw shoes, slippers, sport shoes, shoe soles, shoe 
liner, bath sandals, bath slippers, boots, lace shoes, 
half boots, outsole, shoe upper. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77748 A 
(800) 1206732 
(891) 2013 12 31 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY  

12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938,  
KR 

(540) 

 
(591) Blue, black, red  
(511)    
28 – Toys [playthings]; ornaments for Christmas tre-
es except illumination articles and confectionery; 
fairground ride apparatus; dolls; rattles [playthings]; 
mobiles (toys); building blocks [toys]; toy sets; pup-
pets; model vehicles for children; rocking horses; 
theatrical masks; toy clocks and watches; toy musi-
cal instruments; toy furniture; playing balls; scooters 
(toys); toy houses; slides (playthings); toy vehicles; 
paper toys; carnival masks; spinning tops (toys); 
plastic toys; scale model kits (toys); apparatus for 
games; games; parlor games; puzzles; play balloons; 
computer games apparatus; sporting articles other 
than golf articles and climbing articles; swings; knee 
guards (sports articles). 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77749 A 
(800) 1206737 
(891) 2013 11 27 
(731) ETI GIDA  SANAYI VE TICARET  

ANONIM SIRKETI   
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cad., Eskisehir,  
TR 

(540) 
 

 
 

(591) Black, blue, white and red  
(511)     
30 – Biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers, 
cakes, pastry and bakery products, chocolate bars, 
tarts, pies, breakfast cereals, bread, popcorn and rice 
crisps. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77751 A 
(800) 1206783 
(891) 2014 03 18 
(731) KIA MOTORS CORPORATION 

(Yangjae-dong), 12, Heolleung-ro,  Seocho-gu,    
Seoul 137-938, KR 

(540) 

 
(591) Green  
(511)     
12 – Passenger cars [automobiles]; lorries; buses; 
vans. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77753 A 
(800) 1206826 
(891) 2014 04 10 
(731) Fyfe Co. LLC   

8380 Miralani Drive, San Diego CA 92126,  
US 

(540)  

FYFE 
(511)    
37 – Reinforcement of buildings, and other commer-
cial or public building structures of masonry, conc-
rete, steel and wood, namely, planning of installa-
tion, laying out of installation, and supervising of 
installation of reinforcement materials on buildings, 
pipes, bridges, structural columns, structural beams, 
structural slabs, structural walls, pipes, tanks, chim-
neys, structural connections, transportation infras-
tructure, water transmission facilities, waterfront 
structures, water storage facilities, and water treat-
ment facilities. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77754 A 
(800) 1206836 
(891) 2014 02 13 
(731) ENTSOG AISBL  EUROPEAN NETWORK  

OF TRANSMISSION SYSTEM  
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OPERATORS FOR GAS   
Avenue de Cortenbergh 100, Second Floor,    
B-1000 Brussels, BE 

(540) 

 
(591) Green, Grey and Blue  
(511)     
35 – Assistance and consultancy services in the field 
of business management of companies in the energy 
sector; commercial lobbying services; assistance and 
consultancy relating to international business rep-
resentation services. 
 

36 – Consultancy concerning financing of energy 
projects; financial consultancy in the energy sector. 
 

40 – Production of energy. 
 

41 – Education and training services, all relating to 
the energy sector; organising and conducting inter-
national conventions, congresses, conferences and 
seminars; publication of books and printed matter; 
provision of advice and information relating to the 
aforementioned services provided by an association 
towards its members in the field of energy; educa-
tional events organised and conducted by an inter-
national association towards its members. 
 

42 – Technological advisory services relating to the 
use of energy; developing of integrated energy con-
cepts; energy auditing; research in the field of ener-
gy; technological consulting services in the field of 
alternative energy generation; geophysical explora-
tion for the gas industry; provision of technological 
consultancy to the gas industry. 
 

45 – Political lobbying services; advisory services 
relating to legal regulations; compilation of legal re-
gulatory information; provision of legal information 
and advisory services provided by an international 
association towards its members, the public, govern-
mental and non-governmental bodies, administration 
bodies and other interested parties in the field of 
energy. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77755 A 
(800) 1206855 
(891) 2014 03 19 
(731) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.   

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031  
ABANO TERME (PD), IT 

(540)  

IAL-SYSTEM ACP 
(511)    
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-

sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth, dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles; suture materials. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77756 A 
(800) 1206858 
(891) 2013 10 09 
(731) SOFAR SPA   

Via Firenze, 40, I-20060 TREZZANO ROSA  
(MI), IT 

(540) 
 

 

(591) Black, white  
(511)     
5 – Food supplements. 
 

35 – Advertising, on-line sale; customer care servi-
ces; Internet advertising and business information 
services; organization of online sales to the public 
via the Internet, on-line or via Internet sale services 
and retail and whole sales services of goods for ot-
hers; business management for sales via the Internet; 
providing information to consumers via the Internet. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77758 A 
(800) 1206864 
(891) 2013 12 31 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY   

12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938, 
KR 

(540) 

 
(591) Blue, red, black  
(511)     
35 – Commercial intermediary services in the field 
of automobiles; commercial intermediary services in 
the field of parts and accessories for automobiles; 
retail and wholesale of automobiles, and related 
sales administration; retail and wholesale of parts 
and accessories for automobiles, and related sales 
administration; marketing services; rental of adver-
tisement space and advertising material; bill-posting; 
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organization of trade fairs for commercial or adver-
tising purposes; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; demonstration of 
goods; sales promotion for others; advertising servi-
ces by means of mobile telephones; on-line adver-
tising on a computer network: compilation of statis-
tics; compilation of information into computer data-
bases; import-export agencies; rental of office ma-
chines and equipment; online auction services. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77759 A 
(800) 1206866 
(891) 2013 12 31 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY  

12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938, 
 KR 

(540) 

 
(591) Black, blue, red  
(511)    
25 – Clothing; footwear; caps (headwear); sports-
wear; sport shirts; sports overcoats; outerclothing; 
overcoats excluding clothing used exclusively for 
sports and Korean traditional clothes; children's clot-
hing; underwear; sleeping garments; winter gloves; 
ear muffs (clothing); masks for the protection aga-
inst the cold (clothing); socks; sashes for wear; wa-
terproof clothing; belts for clothing; athletic uni-
forms.   
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77762 A 
(800) 1206909 
(891) 2014 03 17 
(731) ASH-D ICECEK GIDA OTOMOTIV  

TEMIZLIK  SANAYI VE TICARET  
ANONIM SIRKETI  
Halaskargazi Cad. No:364/1 Sisli,  
ISTANBUL, TR 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making be-
verages. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77763 A 
(800) 1206949 
(891) 2014 05 30 

(731) BEIERSDORF AG   
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, DE 

(540) NIVEA ORIGINAL CARE 
(511)     
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cos-
metic lip care preparations. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77838 A 
(800) 1152997 
(891) 2014 06 10 
(731) S. TOUS, S.L.   

Carretera de Vic, El Guix, 3, E-08243  
MANRESA (Barcelona), ES 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
3 – Perfumes, soaps and creams for the body. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78043 A 
(800) 1209052 
(891) 2014 04 22 
(731) ANDRII ZDESENKO 

kv. 23, bud. 1, vul. Novokrims'ka,  m.  
Dnipropetrovs'k 49055, UA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
3 – Cotton sticks for cosmetic use; deodorants [per-
fumery]; stain removers; detergents other than those 
used in manufacturing operations and for medical 
use; eau de Cologne; laundry detergents; lotions for 
cosmetic use; laundry soaking preparations; cotton 
wool for cosmetic use; soaps; deodorant soaps; tis-
sues impregnated with cosmetic lotions; cloths imp-
regnated with a detergent for cleaning. 
 

16 – Hand towels of paper; absorbent sheets of paper 
or plastic for foodstuff packaging; sheets of recla-
imed cellulose for wrapping; humidity control sheets 
of paper or plastic for foodstuff packaging; table 
linen of paper; handkerchiefs of paper; toilet paper; 
parchment paper; extensible plastic cling film for 
palletization; plastic film for wrapping; bags for 
microwave cooking; bags [envelopes, pouches] of 
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paper or plastics, for packaging; garbage bags of pa-
per or of plastics; tissues of paper for removing 
make-up; table napkins of paper; face towels of pa-
per; tablecloths of paper. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78044 A 
(800) 1209072 
(891) 2014 05 13 
(731) SHIYAN CHITIAN MOTOR CO., LTD.   

No:2 Heilongjiang Road, Shiyan Hubei, CN 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
12 – Lifting cars (lift cars); sprinkling trucks; motor 
buses; trailers (vehicles); hose carts; military vehic-
les for transport; tilting-carts; automobiles; vehicle 
chassis; hydraulic system for vehicles. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78045 A 
(800) 1209077 
(891) 2014 03 05 
(731) SANOFI  

54 rue La Boétie, F-75008 Paris, FR 
(540)  

GLYROGO 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, diseases of the central and 
peripheral nervous system, respiratory, gynecolo-
gical, rheumatic, urological, gastro-enterological, 
infectious, ophthalmological, dermatological, autoi-
mmune, genital, endocrine and intestinal diseases, 
diseases of the blood, internal medicine diseases, di-
abetes, cancer and allergies; vitamins; hormones; 
vaccines; food supplements. 
 

10 – Medical apparatus, syringes, injection pens for 
pharmaceutical substances. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78054 A 
(800) 1209090 
(891) 2014 05 23 
(731) Open-Type Joint Stock Company  

"CONFECTIONARY CONCERN  
BABAYEVSKY"   
d. 7, ul. Malaya Krasnoselskaya, RU-107140 
 Moscow, RU 

(540) 

WHITE SWAN 

(511)     
30 – Confectionery made of sugar, namely Turkish 
delight, pastilles [confectionery], marshmallows, 
chocolate paste, chocolate paste with milk, caramels 
[candy], candy, halvah, sweets, chocolate, pralines, 
waffles; cocoa; sugar; ice cream; honey; flour and 
preparations made from cereals; pastries.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78055 A 
(800) 1209102 
(891) 2013 04 22 
(731) MEHTAP MUTFAK EŞYALARI  SANAYİ  

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   
Akpınar Mahallesi, Kanuni Caddesi, No:2, 
Samandıra, Kartal-İstanbul , TR 

(540) 
 

(591) Black, white  
(511)    
8 – Table cutlery made of precious or non-precious 
metals or coated therewith, namely, knives, spoons 
and forks; non-electric egg and cheese slicers, non-
electric pizza cutters, non-electric vegetable and fruit 
peelers; side arms, not including firearms, namely 
swords, daggers, hunting knives; hand tools for per-
sonal use, namely, electric and non-electric razors, 
razor blades, electric hair removing devices, scis-
sors, eyelash curlers; pedicure and manicure imple-
ments, namely, nail scissors, nail files, cuticle pus-
hers, tweezers; cases for manicure instruments; elec-
tric hair curling irons, electric hair straightening 
irons; manually operated hand tools, namely, adzes, 
saws, planes, gardening shears and scissors, pipe 
wrenches, spanners, spatulas, scythes, hatchets, ha-
mmers, mauls, hand operated pumps, hand operated 
tools for applying paint to surfaces, chisels, screw-
drivers, drills, sharpening stones, shovels, sharpe-
ning wheels for knives and blades, socket sets, 
socket wrenches, pliers, pincers, hand jacks, crow-
bar, non electric soldering irons; irons, namely, el-
ectric and steam irons. 
 

21 – Cleaning tools and equipments (non-electric); 
brushes (other than painting brushes), brushes with 
cleaning purposes, materials used in brush-making, 
namely, sponges, steelwool and wool wastes; dus-
ting and cleaning clothes, gloves for washing dishes, 
non-electric polishing machines, carpet beaters, car-
pet sweepers, pads for cleaning, electric brushes, 
except parts of machines; toothbrushes, electric toot-
hbrushes, dental floss, shaving brushes, hairbrushes, 
combs; non-electrical small hand tools for home and 
kitchen use, namely, mixers, blenders, coffee and 
spice mills, fruit and vegetable presses, grinders, 
graters; household and kitchen utensils and conta-
iners made of glass, porcelain, ceramics, ordinary 
metal, plastic and synthetic and other materials, inc-
luded in this class; metal money boxes, buckets, 
waste baskets, sauce pots, plates, paper plates and 
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drinking glasses, trays, coffee pots, non-electric, 
strainers, basting spoon (ladles) for kitchen use, mi-
xing spoons (kitchen utensils), spatulas, washtubs, 
bowls, egg cups, cake molds, pitchers, food keeping 
boxes, coasters, not of paper and other than table 
linen, toilet paper holders, baby baths, ice molds and 
ice buckets; heat insulated containers for beverages, 
flasks, fitted picnic baskets (including dishes), bread 
boxes, bread baskets, bread cutting boards, all afore-
mentioned goods are not of precious metal or coated 
therewith (including of synthetic materials); clothes 
pegs, vases; non-electric cooking utensils, namely, 
grills, griddles (cooking utensils), non-electric auto-
claves, hot pots, not electrically heated, grills; bott-
les, jars, demijohns; corkscrews, shoehorns, tooth-
picks, drinking straws; ironing boards, ironing board 
covers, laundry drying racks; cages for pets, litter 
boxes (trays) for pets, drinking and feeding troughs 
for animals, bird baths, perches for bird cages; aqu-
ariums; indoor terrariums for animal and plant cul-
tivation; ornaments made of glass, porcelain, cera-
mics or terra-cotta; sculptures, works of art of por-
celain, terra-cotta or glass; mouse traps, insect traps, 
fly catchers, fly swatters, toilet utensils, electric de-
vices for attracting and killing insects; perfume 
burners, perfume atomizers, perfume sprayers and 
vaporizers, sold empty, cosmetic utensils (non-el-
ectric), make-up removing appliances, powder puffs, 
toilet cases; nozzles for sprinkler hose, nozzles for 
watering cans, watering devices, roses for watering 
cans; glass, unworked or semi-worked (except buil-
ding glass), mosaics of powdered glass for decora-
tion, not for building; glass wool other than for in-
sulation and textile; non-metallic cups given at the 
sport contests made of glass, porcelain, ceramics, or-
dinary metal, plastic and synthetic and other mate-
rials, included in this class. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; the bringing together, for the benefit 
of others, of hand tools and implements (hand-ope-
rated), cutlery, side arms, razors, household or kitc-
hen utensils and containers, combs and sponges, 
brushes (except paint brushes), brush-making mate-
rials, articles for cleaning purposes, steelwool, un-
worked or semi worked glass (except glass used in 
building), glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; all the aforementioned re-
tail services may be provided by retail stores, who-
lesale outlets, through mail order catalogues or by 
means of electronic media, including, through web 
sites or television shopping programmes.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78056 A 
(800) 1209104 
(891) 2013 08 19 
(731) PIPEDREAM PRODUCTS, INC. 

21350 Lassen St., Chatsworth, CA 91311, US 

(540)  

PIPEDREAM 
(511)    
3 – Perfume, soaps, body lotions, massage oil, mas-
sage lotions, shower gel, massage cream, dusting 
powder, bubble bath and kits comprised of one or 
more of each of the aforementioned goods. 
 

5 – Water-based personal lubricants, water based 
non-medicated personal lubricant jellies, jams, butter 
and puddings all for use on the skin (terms con-
sidered too vague by the International Bureau – rule 
13.2.b of the Common Regulations). 
 

10 – Electric and non-electric massage devices, na-
mely, devices for massaging or vibrating portions of 
the face and body and pacifiers for massaging the 
lips; devices for aiding in copulation and masturba-
tion, namely, reproduction of parts of the male and 
female anatomy, penises, vaginas, pumps, rings, 
clamps, stimulators, vibrators, dildos, dongs, butt 
plugs, sleeves on vibrators sold together with the 
massaging devices, harnesses, masturbators, nipple 
clippers, body prostheses, electrical appliances for 
massaging the body, kits comprised of two or more 
of these products; love dolls and condoms and mini-
ature condoms; pacifiers for use by adults. 
 

28 – Toy trinkets, namely, squirt guns, toy pacifiers, 
plastic fruit, plastic vegetables, pacifiers, false nose 
and glasses, and windup toys (terms considered too 
vague by the International Bureau – rule 13.2.b of 
the Common Regulations); dolls and action figures, 
play figures; party favors in the nature of small toys; 
sexually humorous novelties, namely, action figures, 
play figures, mechanical action toys, water squirting 
toys, and ring toss games; playing cards; playing 
cards consisting of a custom deck adult playing card 
game; dice, consisting of a custom adult dice game; 
board games; lottery cards and lottery tickets, con-
sisting of a custom adult lottery game; adult party 
game consisting of a poster and paper game pieces.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78057 A 
(800) 1209122 
(891) 2013 12 25 
(731) LAARA INTERPRAISEZ LIMITED   

Sheikh Zayed Road, Suite 1003, P.O. Box  
No:712241, Khalid Al Attar Tower, Dubai, AE 

(540)  

DR. CLEAN 
(511)     
21 – Toothbrushes; toothbrushes, electric; floss for 
dental purposes; toothpicks; gloves for household 
purposes; gardening gloves; rubber gloves.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78058 A 
(800) 1209126 
(891) 2013 12 11 
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(731) Limited Liability Company   
"GEKSA-NETKANIE MATERIALI" 
3, Tsentralnaya Street, Goljovo, Krasnogorsk  
region, RU-143405 Moscow, RU 

(540) 
 

(591) Black, white  
(511)    
17 – Shock-absorbing buffers of rubber; compressed 
air pipe fittings, not of metal; asbestos; cellulose 
acetate, semi-processed; balata; asbestos paper; pa-
per for electrical capacitors; insulating paper; insu-
lating paper, including paper with a layer of me-
tallized polymer film; cotton wool for packing [caul-
king]; mineral wool [insulator]; insulating felt; plas-
tic fibers [fibres], not for textile use; carbon fibers 
[fibres], other than for textile use; asbestos fibers 
[fibres]; guttapercha; foam supports for flower ar-
rangements [semi-finished products]; dielectrics [in-
sulators]; floating anti-pollution barriers; lute; in-
sulators; insulators for railway tracks; insulators for 
electric mains; insulators for cables; asbestos mill 
boards; liquid rubber; synthetic rubber; gum, raw or 
partly processed; valves of india-rubber or vulcani-
zed fiber [fibre]; clack valves of rubber; rings of rub-
ber; water-tight rings; insulating paints; insulating 
varnish; latex [rubber]; insulating tape and band; 
adhesive bands, other than stationery and not for 
medical or household purposes; adhesive bands, ot-
her than stationery and not for medical or household 
purposes, including adhesive bands on tissue basis, 
adhesive bands on the aluminum base with silicone 
paper, adhesive polypropylene metallized bands; 
adhesive polyethylene bands, mesh reinforced; self-
adhesive tapes, other than stationery and not for 
medical or household purposes; asbestos sheets; vis-
cose sheets, other than for wrapping; foil of regene-
rated cellulose, other than for wrapping; insulating 
oils; insulating oil for transformers; reinforcing ma-
terials, not of metal, for pipes; weatherstripping co-
mpositions; caulking materials; brake lining mate-
rials, partly processed; soundproofing materials; in-
sulating materials; insulating refractory materials; 
padding materials of rubber or plastics; rubber ma-
terial for recapping tires [tyres]; non-conducting ma-
terials for retaining heat; boiler composition to pre-
vent the radiation of heat; packing [cushioning, stuf-
fing] materials of rubber or plastics; sealant compo-
unds for joints; sealant compounds for joints inc-
luding butyl rubber tape for joints; filtering materials 
[semi-processed foams or films of plastic]; composi-
tions to prevent the radiation of heat; bags [enve-
lopes, pouches] of rubber, for packaging; pipe 
muffs, not of metal; rubber sleeves for protecting 
parts of machines; asbestos packing; clutch linings; 
soldering threads of plastic; threads of plastic ma-
terials, not for textile use; threads of rubber, not for 
use in textiles; elastic threads, not for use in textiles; 
stops of rubber; insulating gloves; plastic substances,  

semi-processed; insulating plaster; plastic sheeting 
for agricultural purposes; plastic film other than for 
wrapping; anti-dazzle films for windows [tinted 
films]; asbestos coverings; bark coverings for sound 
insulation; asbestos cloth; rubber stoppers; expan-
sion joint fillers; cylinder jointings; washers of rub-
ber or vulcanized fiber [fibre]; pipe gaskets; draught 
excluder strips; joint packings; rubber solutions; 
mica, raw or partly processed; acrylic resins [semi-
finished products]; artificial resins [semi-finished 
products]; junctions, not of metal, for pipes; subs-
tances for insulating buildings against moisture; che-
mical compositions for repairing leaks; glass wool 
for insulation; fiberglass for insulation; asbestos 
fabrics; fiberglass fabrics for insulation; insulating 
fabrics; flexible tubes, not of metal; hoses of textile 
material; connecting hose for vehicle radiators; wa-
terproof packings; bands of rubber for unscrewing 
jar lids; foils of metal for insulating; ebonite [vul-
canite] molds [moulds]; asbestos slate; slag wool 
[insulator]; watering hose; canvas hose pipes; cords 
of rubber; asbestos safety curtains; ebonite [vulca-
nite]. 
 

19 – Asbestos cement; asphalt; concrete; bitumen; 
building paper; busts of stone, concrete or marble; 
binding agents for making briquettes; binding ma-
terial for road repair; stained-glass windows; felt for 
building; geotextiles; gypsum; clay; gravel; granite; 
coal tar; parquet floor boards; memorial plaques, not 
of metal; roofing shingles; wood for making hous-
ehold utensils; veneer wood; moldable wood; jalo-
usies, not of metal; roof gutters, not of metal; street 
gutters, not of metal; agglomerated bagasses of cane 
[building material]; calcareous stone; lime; fences, 
not of metal; works of stonemasonry; works of art of 
stone, concrete or marble; stone; artificial stone; bu-
ilding stone; gravestones; reeds, for building; gre-
enhouse frames, not of metal; framework, not of me-
tal, for building; building cardboard [asphalted]; 
wood pulp board, for building; paperboard for buil-
ding; quartz; caissons for construction work under 
water; bricks; fire burrs; water-pipe valves, not of 
metal or plastic; cement posts; cask wood; mooring 
bollards, not of metal; drain traps [valves], not of 
metal or plastic; buildings, not of metal; buildings, 
transportable, not of metal; door casings, not of me-
tal; door frames, not of metal; stringers [parts of 
staircases], not of metal; silica [quartz]; roofing, not 
of metal; manhole covers, not of metal; xylolith; 
chicken-houses, not of metal; building timber; ma-
nufactured timber; sawn timber; wood, semi-wor-
ked; staircases, not of metal; road marking sheets 
and strips of synthetic material; reinforcing mate-
rials, not of metal, for building; bituminous products 
for building; tar; road coating materials; materials 
for making and coating roads; fireclay; pitch; bu-
ilding materials, not of metal; building materials, not 
of metal, including materials in the form of non-
woven laminated linen for protection against mois-
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ture and condensate; building materials, not of me-
tal, in the form of woven polypropylene linen, inclu-
ding laminated linen, for protection against moisture 
and condensate; building materials, not of metal, in 
the form of woven, non-woven or foamed polyethy-
lene canvas with a layer of metallized polypropylene 
film, reflecting thermal radiation, for protection 
against moisture and condensate; refractory cons-
truction materials, not of metal; masts [poles], not of 
metal; raw chalk; calcareous marl; mosaics for bu-
ilding; marble; slate powder; porches, not of metal, 
for building; tombs, not of metal; flashing, not of 
metal, for building; roof flashing, not of metal; per-
ches; duckboards, not of metal; wall claddings, not 
of metal, for building; moldings, not of metal, for 
cornices; coatings [building materials]; grave or 
tomb enclosures, not of metal; tomb or grave enclo-
sures, not of metal; laths, not of metal; wood pane-
ling; wall linings, not of metal, for building; palings, 
not of metal; crash barriers, not of metal, for roads; 
latticework, not of metal; trellises, not of metal; win-
dows, not of metal; olivine for building; shuttering, 
not of metal, for concrete; poles, not of metal, for 
electric power lines; props, not of metal; branching 
pipes, not of metal; fair huts; tombs [monuments], 
not of metal; monuments, not of metal; wainscotting, 
not of metal; signalling panels, non-luminous and 
non-mechanical, not of metal; building panels, not of 
metal; parquet flooring; partitions, not of metal; 
lintels, not of metal; casement windows, not of me-
tal; aquarium sand; silver sand; sand, except foundry 
sand; sandstone for building; planks [wood for 
building]; tarred strips, for building; platforms, pre-
fabricated, not of metal; floor tiles, not of metal; ti-
les, not of metal, for building; paving slabs, not of 
metal; cement slabs; grave slabs, not of metal; scaf-
folding, not of metal; asphalt paving; wood paving; 
paving blocks, not of metal; luminous paving; maca-
dam; fireproof cement coatings; bituminous coatings 
for roofing; roof coverings, not of metal; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells; wooden floor 
boards; cladding, not of metal, for building; mant-
lepieces; door panels, not of metal; floors, not of me-
tal; sills, not of metal; porphyry [stone]; ceilings, not 
of metal; floating docks, not of metal, for mooring 
boats; cork [compressed]; grout; asbestos mortar; 
tanks of masonry; scantlings [carpentry]; furrings of 
wood; vinyl siding; pilings, not of metal; pigsties, 
not of metal; insect screens, not of metal; vaults, not 
of metal [burial]; schists; blinds [outdoor], not of 
metal and not of textile; shutters, not of metal; safety 
glass; glass granules for road marking; insulating 
glass [building]; window glass, for building; window 
glass, except glass for vehicle windows; building 
glass; plate glass [windows], for building; tombstone 
stelae, not of metal; stables, not of metal; adverti-
sement columns, not of metal; posts, not of metal; 
hips for roofing; stair-treads [steps], not of metal; 
tombstone plaques, not of metal; greenhouses, trans-

portable, not of metal; terra cotta; penstock pipes, 
not of metal; water-pipes, not of metal; gutter pipes, 
not of metal; ducts, not of metal, for ventilating and 
air-conditioning installations; drain pipes, not of 
metal; chimneys, not of metal; rigid pipes, not of 
metal [building]; sandstone tubes; turnstiles, not of 
metal; tufa; angle irons, not of metal; lengthening 
pieces, not of metal, for chimneys; bicycle parking 
installations, not of metal; plywood; foundry molds 
[moulds], not of metal; cement for blast furnaces; 
cement for furnaces; magnesia cement; cement; 
pantiles; slate; roofing slates; slag [building mate-
rial]; clinker stone; railroad ties, not of metal; ve-
neers; clinker ballast; concrete building elements; 
letter boxes of masonry. 
 

24 – Velvet; household linen; diapered linen; bath li-
nen, except clothing; bed linen; bed linen, including 
disposable bed linen; table linen, not of paper; buc-
kram; dimity; felt; damask; table runners; drugget; 
shower curtains of textile or plastic; curtains of 
textile or plastic; net curtains; banners; canvas for 
tapestry or embroidery; bolting cloth; crepon; fur-
niture coverings of textile; fabrics for textile use; 
filtering materials of textile; wall hangings of textile; 
non-woven textile fabrics; plastic material [substi-
tute for fabrics]; textile material; sleeping bags [she-
eting]; pillowcases; mattress covers; bed blankets; 
handkerchiefs of textile; travelling rugs [lap robes]; 
coasters [table linen]; linings [textile]; hat linings, of 
textile, in the piece; curtain holders of textile mate-
rial; bed covers; bed covers of paper; coverings of 
plastic for furniture; towels of textile; hemp cloth; 
gummed cloth, other than for stationery; printers' 
blankets of textile; cloth; door curtains; bed clothes; 
sheets [textile]; eiderdowns [down coverlets]; was-
hing mitts; shrouds; glass cloths [towels]; napkins, 
of cloth, for removing make-up; face towels of tex-
tile; tablemats, not of paper; place mats, not of pa-
per; table napkins of textile; mosquito nets; calico; 
oilcloth for use as tablecloths; tablecloths, not of pa-
per; billiard cloth; ticks [mattress covers]; tick [li-
nen]; lingerie fabric; fabric, impervious to gases, for 
aeronautical balloons; jute fabric; fabric for foot-
wear; ramie fabric; rayon fabric; esparto fabric; fi-
berglass fabrics, for textile use; adhesive fabric for 
application by heat; linen cloth; upholstery fabrics; 
hemp fabric; lining fabric for shoes; traced cloths for 
embroidery; chenille fabric; printed calico cloth; bu-
nting; knitted fabric; cotton fabrics; silk fabrics for 
printing patterns; woollen cloth; elastic woven ma-
terial; fabric; fabric of imitation animal skins; hair-
cloth [sackcloth]; cheese cloth; tulle; flags, not of 
paper; flannel [fabric]; sanitary flannel; trellis 
[cloth]; covers for cushions; fitted toilet lid covers of 
fabric; covers [loose] for furniture; pillow shams; 
labels of cloth. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 78059 A 
(800) 1209214 
(891) 2014 01 20 
(731) VELVET CARE SP. Z O.O.  

Klucze-Osada 3 PL-32-310 Klucze, PL 
(540) 
 

 

(591) Dark blue, white and light blue  
(511)    
3 – Impregnated cosmetic cloths; moist cosmetic 
cloths; cloth impregnated with a detergent; impreg-
nated cosmetic wipes; moist cosmetic wipes for 
personal hygiene; cosmetic wipes for sanitary pur-
poses; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
swabs (toiletries); cleaning and polishing prepara-
tions; cosmetic wipes; baby wipes. 
 

5 – Sanitary towels, panty liners; sanitary tampons; 
wipes for sanitary purposes other than toiletries; pa-
per pant diapers; disposable nappies; disposable nap-
kins for babies. 
 

16 – Paper articles including: filter paper; table linen 
of paper; handkerchief of paper; paper filters for 
coffee; envelopes (stationery); stationery paper; tab-
lecloths of paper; toilet paper; towels of paper; table 
napkins of paper; napkins of paper for removing 
make-up; table napkins of paper; tablemats of paper; 
bibs of paper; adhesive tapes for stationery and ho-
usehold purposes; toilet tissues; table napkins of 
paper; tissues of paper; kitchen paper towels; clea-
ning tissues; sanitary paper products being hand 
towels of paper; facial tissues of paper; facial towels 
of paper; moisture absorbent paper tissues especially 
facial tissues of paper; toilet tissues; refuse bags for 
used babies napkins; disposable paper towels for 
babies. 
 

21 – Disposable cleaning cloths of non-woven fab-
rics; rags for cleaning; scouring pads; containers for 
household or kitchen use; boxes for dispensing paper 
towels. 
 

35 – Wholesale and retail sales of: impregnated 
cloths, moist cloths, cloth impregnated with a deter-
gent, impregnated wipes, moist wipes for personal 
hygiene, wipes for sanitary purposes, tissues impreg-
nated with cosmetic lotions, swabs (toiletries), cle-
aning and polishing preparations, sanitary, towels, 
panty, liners, sanitary paper articles including, filter 
paper, table linen of paper, handkerchief of paper, 
paper filters for coffee, confetti, envelopes (statio-
nery), stationery paper, tablecloths of paper, toilet 
paper, paper pant diapers, disposable nappies, towels 
of paper, table napkins of paper, napkins of paper for 
removing make-up, table napkins of paper, table-
mats of paper, bibs of paper, adhesive tapes for sta-
tionery and household purposes, toilet tissues, cos-

metic wipes, table napkins of paper, tissues of paper, 
kitchen paper towels, cleaning tissues, baby wipes, 
sanitary paper products, facial tissues of paper, facial 
towels of paper, moisture absorbent paper tissues 
especially facial tissues, toilet tissues, disposable 
napkins for babies, refuse bags for used babies nap-
kins, disposable towels for babies, disposable cloths 
of non-woven fabrics, rags for cleaning, scouring 
pads, containers for household or kitchen use, boxes 
for dispensing paper towels. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78060 A 
(800) 1209217 
(891) 2014 02 24 
(731) VELVET CARE SP. Z O.O.   

Klucze-Osada 3, PL-32-310 Klucze, PL 
(540) 
 

 
 

(591) Black, grey and white  
(511)     
3 – Impregnated cosmetic cloths; moist cosmetic 
cloths, cloth impregnated with a detergent except 
cleaning cloths and dusters, impregnated cosmetic 
wipes, moist cosmetic wipes for personal hygiene, 
cosmetic wipes for sanitary purposes, tissues imp-
regnated with cosmetics lotion, swabs (toiletries), 
cleaning and polishing preparations; cosmetic wipes, 
baby wipes. 
 

5 – Sanitary towels, panty liners, sanitary tampons, 
wipes for sanitary purposes other than toiletries; 
paper pant diapers, disposable nappies, disposable 
napkin for babies. 
 

16 – Paper articles including: filter paper, table linen 
of paper, handkerchief of paper, paper filters for 
coffee, envelopes (stationery), stationery paper, tab-
lecloths of paper, toilet paper, towels of paper, table 
napkins of paper, napkins of paper for removing 
make-up, tablemats of paper, serviettes of paper, 
bibs of paper, adhesive tapes for stationery and ho-
usehold purposes, toilet tissues, paper towels, paper 
tissues, kitchen towels of paper, paper cloths, sa-
nitary paper products being hand towels of paper, 
facial tissues of paper, toilet towels of paper, facial 
tissues of paper, hygienic toilet tissues, refuse bags 
for used babies napkins, disposable paper towels for 
babies. 
 

21 – Disposable cleaning cloths of non-woven fab-
rics, rags for cleaning, scouring pads, containers for 
household or kitchen use, boxes for dispensing paper 
towels.  
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 78061 A 
(800) 1209231 
(891) 2014 04 18 
(731) SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO  

1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC, FR 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
33 – Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
cocktails. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78062 A 
(800) 1209236 
(891) 2014 02 14 
(731) IVOCLAR VIVADENT AG 

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, LI 
(540)  

IPS E.MAX CAD FOR 
ZENOTEC 

(511)     
5 – Dental materials for use in dentistry, namely ma-
terials and preparations for the manufacture of mo-
dels, crowns and bridges, inlays, prostheses, artifi-
cial teeth, characterization of teeth; dental alloys; 
tooth filling materials; dental adhesive agents; ma-
terials for the cavity treatment; dental cements; den-
tal ceramic layering; colour stains for use in dentis-
try; core build-up materials for use in dentistry; opa-
que materials for dental use; materials for metal-re-
sin bonding systems for dental purposes; prefab-
ricated parts for dental crowns, bridges and pontics. 
 

7 – Milling and grinding machines, in particular for 
the treatment of ceramics, plastics and metal; milling 
and grinding tools as parts of machines; tool holders 
and workpiece holders for the aforementioned goods 
(as far as contained in this class). 
 

9 – Electric and electronic apparatus for dental use 
as far as included in this class, in particular scanners, 
devices for digital imaging and devices for computer 
aided design (CAD) processing. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78063 A 
(800) 1209246 
(891) 2014 05 26 
(731) NEMIROFF  INTELLECTUAL PROPERTY  

ESTABLISHMENT 
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, LI 

(540) 

 
(591) Brown, bordeaux, red, beige, white and grey  
(511)     
33 – Alcoholic beverages (except beers). 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; importation and ex-
portation of alcoholic beverages; retail and wholesa-
le services with alcoholic beverages. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78064 A 
(800) 1209247 
(891) 2014 05 26 
(731) NEMIROFF  INTELLECTUAL PROPERTY  

ESTABLISHMENT   
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, LI 

(540) 

 
(591) Grey, blue, white, black, beige and brown  
(511)    
33 – Alcoholic beverages (except beers). 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; importation and ex-
portation of alcoholic beverages; retail and whole-
sale services with alcoholic beverages.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78067 A 
(800) 1209268 
(891) 2014 04 30 
(731) VIZIO, INC.   

39 Tesla, Irvine CA 92618, US 
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(540)  

VIZIO 
(511)    
9 – Mobile phones; smart phones; desk or car moun-
ted units incorporating a loudspeaker to allow a te-
lephone handset to be used hands-free; wireless 
communication devices, namely smart phones, telep-
hone handsets, and telephone headsets. 
 

11 – LED light bulbs; LED luminaires; LED lighting 
fixtures; household appliances; kitchen appliances; 
ventilation hoods; wine coolers, namely, refrigerated 
cabinets containing racks for wine bottles and sto-
rage shelves. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78068 A 
(800) 1209295 
(891) 2013 04 08 
(731) GENERAL ELECTRIC COMPANY    

1 River Road, Schenectady, NY 12345, US 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
7 – Machines for domestic and household use, na-
mely, electronic power operated coffee grinders; me-
chanical mixing machines; electric food blenders for 
domestic use; electric juice extractors; electric food 
processors, and electric food preparation machines, 
vegetable grinders and slicers; electric motors other 
than for land vehicles, steam and gas turbines and 
parts thereof; electric generators and their parts; airc-
raft engines; gas compressors, air-conditioning com-
pressors; washing machines; gas and electric clothes 
drying machines; dishwashers; garbage disposers 
and compactors; electric knives; electric can ope-
ners; axial and centrifugal compressors; reciproca-
ting compressors; screw and vane compressors; ro-
tary, vacuum, electric, submersible and centrifugal 
pumps; turbo expanders, namely, air and electric 
compressors; CNG refueling machines for land ve-
hicles and industrial equipment and accessories and 
parts for all the foregoing, namely, pumps, valves, 
fuel filters, filter casings, distributor rotors, blades, 
bearings, and mechanical seals; steam condensers; 
pumps, namely, centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps and process and transfer 
pumps for water and wastewater treatment systems; 
regulators being parts of machines; filter cartridges 
for various industrial machines for filtration appli-
cations, namely, for the filtration of beer in the bre-
wing industry, and other specialty chemicals; machi-
nes for the feeding and application of chemicals for 

industrial uses; boat engines, turbochargers for engi-
nes, and fuel injectors; vehicle engine parts, namely, 
high frequency motor spindles with high frequency 
electric converters and power supply units, rocker 
arms, push rods, oil coolers, crankcase breathers, oil 
tanks, ignition parts for internal combustion engines,  
namely, points, radiators, water pumps, starter mo-
tors, pumps for cooling engines, engine bearings, 
engine camshafts, engine rods and engine mufflers; 
apparatus, equipment and instruments for the gene-
ration of power, namely, electric generators and 
wind powered electricity generators; turbines; turbi-
nes for power generation; wind turbines for power 
generation; engines for the generation of electricity, 
and parts and fittings for all the aforesaid; electrical 
power generation products. 
 

9 – Navigation apparatus for vehicles in the nature 
of on-board computers; optical inspection apparatus 
for railway system use; railway signals, namely, 
crossing warning systems; high-frequency switching 
power supplies; electrical engine controllers; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and net-
work interface devices for the rail and transit indus-
tries; electrical devices and electrical power distri-
bution products, namely, capacitors, circuit breakers, 
circuit breaker load centers, circuit closers, circuit 
interrupters, commutators, contactors, current recti-
fiers, current limiters, electric contacts, electric col-
lectors, electric conductors, electric connectors, elec-
tric controllers, electric inductors, electric power 
supplies, electricity distribution boards and boxes, 
electricity distribution consoles, electricity switch-
boards, and switchboxes; computer software for per-
sons who troubleshoot and maintain programmable 
controllers; computer software for analyzing blood 
vessels including cardiac vessels which also provi-
des calculation functions with respect to blood ves-
sels; computer software for use with medical patient 
monitoring equipment; computer software for rece-
iving, processing, transmitting and displaying data, 
for use in developing personalized asset allocation 
programs; computer software for collecting data in-
volving vital medical signs; computer software for 
use in electrical power systems analyses; computer 
software for regulating and managing vehicle fleet 
maintenance services; computer software for use by 
customers to obtain lease portfolio information; 
computer software for a radiology information sys-
tem for use by radiologists and radiology depart-
ments in the database management of employee and 
patient information; computer software for graphical 
user interface; computer software for underground 
navigation, namely, for navigation of down-hole 
probe assembly for oil drilling and drilling assemb-
lies for routing underground utilities; telephones; 
telephone answering machines; cordless telephones, 
cordless headset telephones; digital messaging sys-
tems; televisions; television remote controls; DVD 
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players; DVD remote controls; batteries; electrical 
power distribution products and electrical voltage 
and overvoltage surge products, namely, arresters, 
busways, lighting contactors, controllers, and in-
put/output devices; fuses; lighting controllers; switch 
boxes; LEDs, namely, light emitting diodes; voltage 
regulators for electric power; voltage surge protec-
tors; voltage surge suppressors; voltmeters; relays 
and timers; solenoids and limit switches; full-voltage 
manual starters; reduced voltage starters; electrical 
switches and disconnects; circuit board terminal 
blocks and pumping panels; transformers; electrical 
lighting and power circuit boards; electrical wires; 
cables and conductors; electrical wiring and fixtures; 
lightning arrestors; electricity meters; power meters; 
grounding resistors; humidity and temperature sen-
sors; industrial calibration sensors; motor control 
centers; electrical resistance heating wires; electrical 
controllers; apparatus for electrophoresis not for 
medical purposes; chromatography columns and 
pumps; apparatus for conformations systems, name-
ly, computer hardware and software for processing 
biological information; scintillation counter to me-
asure beta-emitting nuclides; imaging apparatus for 
radioactive and luminescent emissions, namely, 
CCD cameras and scanners; synthesis and purifica-
tion integrated systems, namely, chromatography 
columns, cartridges, fraction collectors, mixers, mo-
nitors, pumps, recorders, and analysis software; ap-
paratus for microarrays, namely, probes, slides, buf-
fers, bacterial controls, racks, and trays; laboratory 
glassware; computer software for hospital operating 
room management; computer software for critical 
care information management; industrial process 
control software; computer software programs and 
program manuals sold as a unit for use in factory 
management; software for creating graphics displays 
and editing dynamic data interfaces for real time 
graphics applications for industrial and business ap-
plications; communications software for connecting 
computer network users; factory automation softwa-
re for control, monitoring, simulation, communicati-
ons, data logging and collection, and factory auto-
mation; software to integrate manufacturing machine 
operations, control processes, to provide data for 
visualization, to track problems and generate pro-
duction reports; packaged software for use in the 
operation and programming of grinding machines in 
the manufacturing industry; industrial process cont-
rol hardware, namely, computer monitors, laptop 
computers, ethernet cards and cables; computer net-
working hardware; memory cards; microchips; mic-
roprocessors; computer network hubs, switches and 
routers; computer displays and terminals; computer 
whiteboards; system boards and processors; indust-
rial process controller featuring call control, operator 
interface, gage interfaces, and data collectors; manu-
facturing execution systems and document manage-
ment software; digital signal processing products 

and systems, namely, industrial automation controls 
and programmable logic controllers; controllers of 
machine tools, namely, an adaptive control product 
in the nature of an external controller to optimize 
machine tool cutting performance of rough and se-
mi-rough cuts; power supplies and mounting hard-
ware; intrusion and burglar alarm systems; security 
devices, namely, programming logic computers, co-
ntrol panels, electronic intrusion detectors, electronic 
glass-break sensors, electronic vibration sensors, 
magnetic contacts for use in security systems, elec-
tronic switch plates, electronic motion sensors for 
alarm systems, electronic motion sensitive switches, 
hardwire sirens, audio speakers, electronic speaker 
drivers, access control and alarm monitoring sys-
tems; fire, heat, and smoke detecting and alarm 
units; computer card operated access control sys-
tems; card readers, card encoders, and encoded cards 
for use with card operated access control systems; 
video cameras; video object recognizers; video ob-
ject trackers; video license plate readers; video alarm 
verifiers; video face recognizers; video vehicle re-
cognizers; video traffic detectors; video access door 
controllers; video intrusion detectors; processing 
hardware and software that analyzes digital video 
images to automatically extract, record, and report 
intelligence; remote video monitoring systems for 
security and surveillance applications; central video 
monitors; cameras; short range wireless radio frequ-
ency transceivers; power line transceivers; commu-
nication control hardware, namely, keypad contro-
llers, matrix switchers, multiplexes, digital video 
recorders, integrated pan-tilt-zoom domes, remote 
video controllers, electronic alarms, and manage-
ment controls and triggers; video transmission devi-
ces in the nature of video transmitters sold separate-
ly or as part of a system for operating closed circuit 
cameras; fiber-optic transmission systems, namely, 
fiber optic transmitters, receivers, and transceivers 
used in the transmission of video, audio, and data 
signals over optical fiber; electro-mechanical locks; 
magnetic locks; electric keys; handheld electronic 
hardware, namely, handheld programmable units 
and handheld computers for receiving, controlling, 
storing, manipulating, displaying, transmitting data 
and for operating electronic locks; electronic key 
fobs and readers and encoders therefor; access 
keypads; radio frequency tracking tags; tracking and 
control system comprising one or more radio fre-
quency tags, transceivers, and sensors used to deter-
mine and monitor the location and movement of 
tangible assets, of inventory, and of individuals; in-
frared sensors; computer hardware and software for 
facilities management and controlling facility access 
systems and components therefor, namely, control 
panels, access card readers, and equipment and sys-
tems for video imaging, video monitoring, digital 
hard drive recording, network transmission and re-
mote access; networked digital video storage servers 
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for access control and surveillance applications, for 
alarm monitoring applications, and for security ap-
plications; computer software and hardware for con-
trolling and operating security and access system 
comprising locks, doors, and access and identifica-
tion; devices and security enclosures in the nature of 
electronic boxes, namely, safes for securing keys; 
surveillance equipment sold individually as compo-
nents or together as a system comprising one or mo-
re surveillance cameras, covert cameras, close circu-
it television cameras, camera housings, camera mo-
unts, camera lenses, video monitors, video recorders, 
digital recorders, video storage media, video swit-
ches, control panels, keypad controllers, joystick 
controllers, transceivers, receivers, transmitters, sig-
nal processors, multiplexers, matrix switches, con-
trollers, control panel housing, switch housing, 
transformer switches, splitters, coaxial cables, con-
nectors, motion detectors, microphones, and spea-
kers; computer user interface software and control 
software for managing security, fire, and access sys-
tems; hand-held electronic computer and communi-
cation hardware for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying and transmitting data for 
operating electronic locks; pre-recorded magnetic 
data carriers featuring identification and security 
information; data processing software and computer 
hardware; siren speakers and electronic siren drivers, 
namely, tone generators and amplifiers adapted to be 
used for sirens; switch units incorporating magne-
tically actuated reed switches for use in burglary and 
fire sensing alarm systems, in industrial position 
sensing apparatus, in revolution counters, in equip-
ment cabinet safety interlock systems, in industrial 
position controlling apparatus, in electrical cables 
and in pump and valve controlling apparatus and in 
home security alarm systems; time or condition 
sensing apparatus for initiating and controlling 
regeneration or backwash cycles for water treatment 
equipment; bioreactors for culturing cells; portable 
analytical instruments, namely, probes with a micro-
processor based data conversion logger for measure-
ment of organic and inorganic chemicals in water; 
filters and filter housings for laboratory use; fluid 
separation apparatus for laboratory use; membrane 
filters for laboratory use; silt density measuring 
device; deionization units for laboratory use; fluid 
flow control devices, namely, pumps, valves, flow 
meters, and regulators for laboratory use; ozone mo-
nitors; laboratory equipment, namely, porous micro-
titer plates for use in cell biology and other life sci-
ence applications; electronic water and process 
treatment controls, namely, apparatus for use in the 
treatment of commercial and industrial water sys-
tems, boiler water systems, cooling water systems, 
closed water systems, fuel processing systems, and 
metal processing systems to analyze the chemistry of 
the system, determine the proper treatment program, 
apply the desired treatment, and monitor the effec-

tiveness of the treatment; computer software for data 
management in the water treatment field; electronic 
controllers used for processing information in the 
water treatment field; apparatus for use in industrial 
water systems to measure and control ph and con-
ductivity; electronic apparatus for feeding chemicals  
to an industrial, commercial, or municipal water sys-
tem in measured amounts; laboratory testing equip-
ment, namely, deposition and corrosion rate testers; 
mobile laboratory equipped with equipment and ins-
trumentation to monitor and measure ph, conducti-
vity, and chromatic concentration of industrial and 
domestic waters, to conduct inorganic and microbio-
logical analysis of water; avionic sensor systems, 
namely, navigation systems; battery chargers; com-
puter hardware and software for use with medical 
patient monitoring equipment, and for receiving, 
processing, transmitting and displaying data; compu-
ter software for accessing information directories 
that may be downloaded from the global computer 
network; computer software for controlling and ma-
naging patient medical information; electric control 
devices for heating and energy management; electri-
cal apparatus, namely, charging stations for charging 
electric vehicles; electronic signaling mechanism, 
namely, a train control system used in the railway 
industry for detecting and controlling trains, ground 
faults, broken rails, power failures, track switches 
and lights; electronic sensors for monitoring energy 
utilization, temperature, position, distance, speed, 
and acceleration; electrical substations comprised of 
transformers, circuit breakers, circuit switchers, vol-
tage regulators, fuses, capacitors, relays, rectifiers, 
and electric power converters; power inverters; elec-
tronic control devices for energy management; elec-
tronic automation products, namely, electrical rou-
ters and electrical hubs; computer software and hard-
ware for the management, distribution, monitorring, 
and control of energy; automation systems, namely, 
computer software and hardware and communica-
tions devices for planning, scheduling, controlling, 
monitoring, and providing information on transpor-
tation assets and parts thereof; automation systems, 
namely, computer hardware for embedded operating 
systems and pc based computer software, for moni-
toring specified conditions and controlling respect-
tive innovative devices within a designated area; 
computer hardware and software systems for auto-
mated train control and traffic supervision, namely, 
location tracking, vehicle monitoring, vehicle cont-
rolling, dispatching, signaling, communication, and 
data transmission; computer software for manage-
ment of railway networks; wireless communication 
devices for voice, data, or image transmission; traf-
fic management equipment, namely, display moni-
tors, computers, auto compasses, and software to 
manage traffic; computer software for interfacing 
and interacting with remote control locomotives and 
locomotive hardware; led traffic and rail signals; 
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electronic fuel level gauges; automated fuel station 
management systems comprising of computer opera-
ting software, metered fuel pumps, rate control 
panels, fuel lines, and dispensing nozzles for fueling 
land, marine or aircraft vehicles; gas meters; elect-
rical and scientific apparatus, namely, general-pur-
pose high-precision electric computer-controlled 
valves for use in high-precision flow applications; 
optical imaging apparatus; microscopes and high 
accuracy electro-mechanical actuators; automated 
dna optical scanners; automated microscopy systems 
comprising microscopes, computer hardware, and 
software; electromechanical hardware and software 
systems comprising of computers, computer softwa-
re, electromechanical positioners for micro-positio-
ning control, all for use in the field of photonics, di-
gital flow control, analysis of biological samples, 
semiconductor testing and inspection, microscopy, 
optical scanning, and in the field of scanning sys-
tems for lasers; computer software for microscopy, 
imaging, and informatics in the field of clinical and 
diagnostic testing; electric actuators; electric valve 
actuators; precision positioning systems comprised 
of optical indexers, namely, an optical train with a 
camera and a filter wheel that enables image data to 
be digitized, microscopy stages, electronic control 
circuitry, motion control chassis, linear actuators, 
screw actuators, linear sliders, electric motors, and 
tunable lasers for digitizing images in the fields of 
photonics, bio-medical imaging, fluidics, mass flow 
valves, life sciences, semiconductor manufacturing, 
and clinical diagnostics; modular biologics manufac-
turing system used for growing, purifying, concent-
rating, isolating, and packaging biological materials 
in chemical, of a bioreactor used to grow cell cul-
tures and biological products, a separation machine 
used for isolating, purifying, and concentrating bio-
logical materials, and connecting computer hardware 
and software; computer hardware and software for 
use in industrial processing plants and refineries in 
the chemical, petrochemical, and processing indus-
tries. 
 

10 – Medical specimen collection vials; medical ca-
nnulas; medical syringes; injection devices for phar-
maceuticals; disposable cartridges for holding and 
transferring encapsulated radioisotope brachytherapy 
sources for use in treating prostate and other can-
cers; pre-filled cartridges containing contrast media 
for medical imaging; infusion pumps for intravenous 
administration of fluids; implantable radiation the-
rapy devices consisting of encapsulated radioisotope 
brachytherapy sources for use in treating prostate 
and other cancers; radiation therapy delivery system 
consisting of radioactive seeds and a bio-absorbable 
carrier assembly; cardiac output monitors; bacteria 
filters for medical use; gas analyzers for medical 
purposes; anesthesia record keeping and data mana-
gement systems; patient monitoring systems, name-
ly, gas monitors, pulse oximeters, multi-parameter 

monitors, ECG monitors, invasive and non-invasive 
blood pressure monitors, neuromuscular transmis-
sion monitors, metabolic monitors, and spirometers 
for anesthesia, intensive care, and diagnostic app-
lications; anesthesia machines and ventilators; inten-
sive care and anesthesia accessories for single pati-
ent use, namely, gas sampling lines, airway adapters, 
breathing circuits, spirometry sensors, tubes, water 
traps, pulse oximetry sensors, non-invasive blood 
pressure cuffs, intravenous flushing sets, anesthesia 
masks, carbon dioxide absorbers, temperature pro-
bes, and nebulizers; central nervous system moni-
tors; gastrointestinal tonometers; gradient coils, na-
mely, magnetic gradient coils used in magnetic 
resonance imaging; medical diagnostic devices, na-
mely, bone densitometers; fetal monitoring appara-
tus, namely, fetal pulse and vital signs monitor; 
patient monitoring apparatus, namely, heart and vital 
signs monitor; medical imaging systems, namely, 
ultrasounds, medical diagnostic imaging machines, 
imaging devices for screening and diagnostic ap-
plications for use in planning intervention and sur-
gery, and parts thereof and attachments thereto; blo-
od glucose monitors, analyzers, and meters; blood 
glucose monitoring combination kits comprised of 
lancets, control solution, and test strips all sold as a 
unit; medical diagnostic apparatus for displaying 
diagnostic images, namely, spot film apparatus, x-
ray fluoroscopes, mobile x-ray units, computerized 
tomography scanners, nuclear resonance scanners, 
ultra sound scanners, magnetic resonance scanners, 
positron emission tomography (PET)scanners, and 
parts thereof and attachments thereto including tab-
les and pads; incubators for babies; warming device 
for stabilizing infant body temperature for medical 
purposes; medical devices, namely pressure regula-
ting valves; medical apparatus and instruments, na-
mely, medical respiratory apparatus to enhance bre-
athing; sleep screening apparatus and accessories 
thereto for use with medical respiratory apparatus 
and with sleep monitoring devices, namely remote 
controls, remote alarms, and nasal masks; medical 
apparatus for intravenous administration of fluids 
namely fluid warmers; medical apparatus and sur-
gical devices, namely face masks, breathing circuits, 
manual resuscitators, pressure infusers, laryngesco-
pes, anesthesia systems comprised of hoses, breat-
hing bags, and Y-elbow fittings. 
 

11 – Heat exchangers not being parts of machines; 
chemical heavy wall reactors, nuclear reactors, and 
accessories and component parts thereof, namely, 
heat pumps, steam valves and valves for regulating 
the flow of gases and liquids; electric lamps of all 
kinds and their parts; electric lighting fixtures and 
their parts; electric refrigerators, freezers, air con-
ditioning apparatus, dehumidifiers; electric ovens, 
and ranges; microwave ovens for cooking; wall 
cooking ovens for domestic use; food warming dra-
wers; electric and gas cook tops; gas cooking ovens 
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and ranges; ventilation hoods for stoves; ventilating 
exhaust fans; water filters; water softening units; 
clothes dryers; electric fans; ceiling fans; flashlights; 
lamps and lights for vehicles; electric lights for 
christmas trees; fluid separation units for industrial 
use in a wide variety of industries; fluid concentra-
tion units for industrial use in a wide variety of in-
dustries; fluid recycling units for industrial use in a 
wide variety of industries; filter apparatus used for 
filtering solids from gases and liquids or filtering 
liquids from gases, or for filtering one immiscible 
liquid from another for industrial use in a wide va-
riety of industries; spirally-wound elements or cart-
ridges contained within a tubular plastic sleeve for 
concentrating products and removing impurities in 
fluid treatment systems for industrial use in a wide 
variety of industries; water conditioning units for 
residential purposes; reverse osmosis modules and 
membranes therefore for industrial use in a wide 
variety of industries; water purification units and 
systems consisting of clarifiers, electro-deionization 
systems, condensate polishers, vacuum degasifica-
tion units, ultra filtration units, ultraviolet sterilizers, 
ion exchangers, caustic regeneration systems, re-
verse osmosis systems, forced draft decarbonator 
units, filters, chemical feed systems, and bulk sto-
rage units, sold with automatic controls and instru-
ments to monitor operating parameters of the units 
and systems electrochemical liquid purification units 
for use in the industrial, commercial, and municipal 
sectors; domestic electric and gas cooking applian-
ces, namely, cooking rings, gas and electric stoves; 
gas and electric ovens and cooktops; electric coffee 
makers for domestic use; electric coffee percolators; 
electric tea makers and component parts; electric 
toasters; electric toaster ovens; electric cooking 
crockery cookers and casserole dishes; electric hot 
plates; electric deep fryers; domestic electric frying 
pans; domestic electric rotisserie ovens; electric hot 
air cooking ovens for domestic use; electric roaster 
ovens; electric waffle irons; electric kettles; electric 
radiant heaters; humidifiers; LED and HID light 
fixtures; led luminaires; water heaters; filter cartrid-
ges for the filtration of potable water; control valves 
for water conditioning and water filtration equip-
ment. 
 

12 – Electric motors and diesel engines for land ve-
hicles; locomotives and engines for land vehicles; 
airplane propellers; railway bogies; railway cars; 
railway couplings; screw propellers for vehicles; tor-
que converters for land vehicles; vehicle propellers. 
 

17 – Silicone sealants for a variety of uses such as 
for bath tub caulking, sealing boats and automobiles; 
silicone silicone rubber roof coating; plastic glazing 
compounds. 
 

35 – Inventory control services; consultation in the 
field of inventory control services; acquisition integ-
ration services; business reorganization consulting 

services; truck and automobile fleet management 
services, namely, voyage reporting and invoicing via 
a global computer network; consultation in the field 
of truck and automobile fleet management services; 
business administration consulting services; consul-
tation in the field of operation and management of 
power plants; supply chain management and consul-
ting services in the areas of chemical product and 
service sourcing, and procurement, product invent-
tory and supply management and cost containment; 
consulting, marketing, cost and pricing analysis 
relating to electrochemical liquid purification units 
for use in the industrial sector; business consulting 
and information services. 
 

36 – Asset based and private label financing servi-
ces; financial analysis and consultation; credit card 
financial services; credit card services, namely, ex-
tension of credit to others; financial asset manage-
ment for others; equity investment services; personal 
loan financing; mortgage banking services; acquisi-
tion financing services; commercial financing servi-
ces; commercial real estate agency services; mutual 
fund investment; private equity and debt investment; 
consultancy, advisory and information services rela-
ting to all the forgoing services.  
 

37 – Consulting in the field of building construction; 
construction, installation, repair, replacement, over-
haul, and maintenance of power plants, engines, tur-
bines, wind turbines, motors, and apparatus, equip-
ment and instruments for the generation of power 
and electricity and their component parts and fittings 
and accessories; remote monitoring and diagnostic 
repair and maintenance services rendered in the re-
pair and maintenance of aircraft engines including 
accessories and component parts, turbines including 
accessories and component parts, electrical equip-
ment, medical equipment, and locomotives including 
accessories and component parts; services rendered 
in the repair and maintenance of machinery, instru-
ments, electrical equipment, and appliances; chemi-
cal cleaning services for glass-lined reactor vessels 
used in the chemical and pharmaceutical processing 
industries; maintenance services for heat transfer 
systems and condensers; maintenance and repair ser-
vices in the field of computerized cooling system 
equipment; installation, maintenance, and repair of 
equipment and systems in the field transportation 
and traffic control; maintenance and/or repair of traf-
fic control equipment; technical support services, na-
mely, technical advice related to the installation and 
repair of advanced train control and traffic supervi-
sion systems and subsystems. 
 

40 – Water and wastewater treatment services; water 
treatment services, namely, desalination, purifica-
tion, conditioning, cleaning of ion exchange resins, 
identifying and controlling of microbiological orga-
nisms; membrane regeneration services; chemical 
control system services relating to the feeding of 
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treatment chemicals to industrial water systems; 
consulting services in the fields of water treatment 
for aqueous systems, cooling water systems, indust-
rial boiler water systems, industrial water and pro-
cess systems; consulting services in the fields of in-
dustrial fuel processing system treatment, and metal 
and plastic processing system treatment; providing 
information to others, over a global computer net-
work, relating to industrial water purification sys-
tems; custom manufacture in the field of biotech-
nology and pharmaceuticals.  
 

41 – Educational services in the field of medical 
imaging and diagnostics, namely, holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops relating to 
the pharmaceutical industry for medical practitioners 
and employees of pharmaceutical companies; educa-
tional services, namely, holding seminars, conferen-
ces, symposiums or workshops in the field of life 
science and biotechnology for scientists and resear-
chers; conducting seminars related to industrial wa-
ter treatment problems; providing training services 
for all the aforesaid; training in the use and operation 
of signaling and crossing-warning systems for the 
rail and transit industries; providing training services 
in management and the medical field through the use 
of instructions and demonstrations provided online, 
through the internet, intranet, or extranets; education 
services, namely, conducting practical training wor-
kshops, classes, and seminars, featuring demonstra-
tions in the fields of management and medicine. 
 

42 – Services relating to wind and wind power, na-
mely, engineering services and professional techno-
logy consulting services; design services for others 
in the field of wind power; industrial design servi-
ces; design of power, wind power and electric power 
generating equipment and installations; information 
technology services in the field of global railroad 
and transit industries; remote monitoring of aircraft 
engines, turbines, electrical equipment, medical equ-
ipment, locomotives, and accessories and component 
parts of all the foregoing; research services, consul-
tation services, and advisory services relating to en-
gineering, design, and development problems enco-
untered by utility companies, industrial companies, 
commercial companies, governments, or individuals; 
computer consultation services; maintenance and 
updating of computer software and computer sys-
tems for others; installation of computer software; 
computer systems analysis and design services; en-
gineering services; technical consultation and rese-
arch services in the oil and gas industries; oil and 
gas exploration services; geophysical exploration for 
the oil and gas industries; analysis of oil and gas 
fields; oil and gas prospecting, namely, well logging 
and testing; oil and gas well testing; oil and gas 
pipeline inspection; remote monitoring and diagnos-
tic services for compressors, pumps, turboexpanders, 
fuel pumps, and fuel distribution equipment, CNG 

refueling equipment, gas turbines, steam turbines, air 
cooled heat exchangers, steam condensers, heavy 
wall reactors and tubular reactors; consulting servi-
ces relating to chemical research; research and 
testing on high throughput screening assays for drug 
development services; biotechnological services in 
the nature of development of new technology for ot-
hers in the field of biotechnology; technical support 
services for factory automation software, namely, 
providing maintenance of computer software and 
providing periodic upgrades of the software; custom 
design and consulting services in connection with 
the configuration of computer systems used in app-
lications supporting fiber optic technology; technical 
support services, namely, troubleshooting of prob-
lems with computer hardware, video, and electronic 
communication hardware and software; technical 
consultation services for hardware and software used 
in connection with security and access systems; 
technical consultation services for surveillance ca-
meras; custom design services for others in the fields 
of security systems, access systems, and tangible 
asset and inventory monitoring systems; laboratory 
research and testing services for fluid separation and 
membrane testing; engineering services in the fields 
of aqueous systems, cooling water systems, indus-
trial boiler water systems, industrial water and pro-
cess systems, and industrial fuel processing system 
treatment; engineering services and technical sup-
port services in the nature of troubleshooting prob-
lems and monitoring network systems related to the 
design and configuration of computer software and 
hardware systems to be used in the treatment of aqu-
eous systems and in the treatment of petroleum and 
petrochemical processing systems; technology sup-
ervision and inspection in the field of energy dis-
tribution networks; metering and monitoring electric 
power consumption for electric power providers; 
scientific research in the fields of energy transfer, 
energy distribution, energy generation, and energy 
storage; monitoring, diagnostic, and control services 
for operation failure detection of electricity genera-
tion, transmission field of biotechnology and phar-
maceuticals; consultancy in the field of energy ef-
ficiency; consultancy in the field of energy-saving; 
technological consultancy in the field of energy use.  
 

44 – Consultancy services relating to medical and 
diagnostic imaging; consultancy services relating to 
diagnostic, prophylactic and therapeutic properties 
of pharmaceuticals; medical information services; 
medical imaging services; medical diagnostic servi-
ces; advisory services related to all the aforesaid; 
medical testing for diagnostic or treatment purposes; 
providing medical information via a web site; 
providing medical information; rental of medical 
equipment. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 78075 A 
(800) 1209518 
(891) 2014 03 28 
(731) TAIZHOU ANTEBAO SHOES CO., LTD.   

Bafen Village, Zeguo Town, Wenling City,    
317521 Zhejiang Province, CN 

(540) 

 
 

(591) Red, blue, green, yellow and purple  
(511)     
18 – Purses; school bags, school satchels; garment 
bags for travel; rucksacks, backpacks; handbags; 
briefcases; suitcases; boxes of leather or leather bo-
ard; bags for sports; umbrellas. 
 

25 – Clothing; babies' pants; babies' clothes; bathing 
suits; bathing trunks; clothing for gymnastics; wa-
terproof clothing; footwear; football shoes; football 
boots; boots; slippers; sandals; sports shoes; boots 
for sports; footwear uppers; soles for footwear; he-
adgear; socks; gloves (clothing); neckties; scarves, 
scarfs; girdles; belts (clothing). 
 

28 – Apparatus for games; puppets, marionettes; 
toys; building blocks (toys); dolls; toy vehicles; balls 
for games; ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; radio-cont-
rolled toy vehicles. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78324 A 
(800) 1210960 
(891) 2013 12 16 
(731) KALAYCIOĞLU GIDA PAZARLAMA 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI   
Ankara Yolu 16.Km., CORUM, TR 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
29 – Dried, cooked, preserved, frozen vegetables, 
vegetable juices for cooking, beans, peas, chickpeas, 
lentils, soya beans, olives, pickles, milk and milk 
products namely, any kind of milk, white cheese, 
"kasar" namely a mild and pale yellow cheese made 
of sheep's milk, yoghurt, "ayran" namely a drink ma-
de of yoghurt and water, whipped cream, cream, 
creme chantilly, powdered milk, kephir, milk be-
verages (milk predominating), fruit milk, fruit yog-
hurt, koumiss, desserts made of milk and milk pro-
ducts (milk predominating), edible oils and fats, 
margarines, butters, preserved, frozen, cooked fruits; 
jams, marmalades, fruit pulp, compote, puree of 
hazelnut and peanut, eggs, powdered eggs, jellies for 
food, pollen preparations as foodstuff, potato crisps, 
potato chips. 
 

30 – Coffee, cocoa, artificial coffee, mocha (coffee), 
coffee substitutes, coffee or cocoa-based beverages, 
tapioca, sago, macaroni, meat pies, vermicelli, bre-
ads, pitas, pizzas, biscuits, crackers, wafers, pastries, 
tarts, cakes, desserts made of flour, puddings, na-
mely rice puddings, black puddings, noah's pudding, 
honey, propolis, yeast, baking-powder, vanillas, su-
gar, powdered sugar, herbal teas, ice teas, sage tea, 
lime tea, confectioneries, Turkish delight, frozen 
yoghurt (confectionary), chocolates, chocolate pro-
ducts, coconut bars covered with chocolate, caramel 
bars covered with chocolate, milky bars covered 
with chocolate, cakes covered with chocolate, con-
fectionary for decorating Christmas trees, chocolate-
based beverages, chewing-gum, ice creams, edible 
ices, salt, rice, bulgur (boiled and pounded wheat), 
malt for food, "pekmez" namely a thick syrup made 
by boiling down grape juice; appetizers made of 
cereal and flour, roasted corn and wheat, crisps, corn 
flakes, crushed oats, cereal for breakfast. 
 

32 – Beers, preparations for making beer (barley 
yeast, extract of hops for making beer), yeast for 
beer, aerated waters, namely mineral waters, spring 
waters, soda waters, tonics, gaseous beverages, na-
mely fizzy drinks, colas, isotonic beverages, "boza" 
(beverage made of slightly fermented millet), "sah-
lep" (drink made from sahlep root in hot milk and 
cinnamon). 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78325 A 
(800) 1210964 
(891) 2014 04 07 
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL   

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
CH 

(540)  

FLIP-TOP POUCH 
(511)    
 34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco pro-
ducts, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco subs-
titutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, poc-
ket apparatus for rolling cigarettes, lighters; mat-
ches.   
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78327 A 
(800) 1210966 
(891) 2014 04 08 
(731) PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC.   

9711 Farrar Court,  23236 Richmond,  
Virginia, US 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
28 – Games and toys; playing cards; gymnastic and 
sporting articles; Christmas tree decorations; minia-
ture bicycles for children. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78329 A 
(800) 1211000 
(891) 2014 04 25 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, HU 
(540)  

PLANOS 
(511)     
5 – Human pharmaceutical preparations for oncolo-
gic and immunotherapeutic use. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78330 A 
(800) 1211040 
(891) 2014 03 31 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ  SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50, Kat 1 B 
 Zemin 4-5-6, Güneşli/Bağcılar/İstanbul, TR 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, 
nutritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments; dietary supplements for animals; fodder sup-
plements for veterinary purposes; medicines for den-
tal purposes, hygienic products for medical purposes 
including sanitary pads, breast-nursing pads and bu-
nion pads, waddings for medical purposes, plasters 
for medical purposes, dressings for medical purpo-
ses, babies' napkins, preparations for destroying no-
xious plants, preparations for destroying noxious 
animals, fungicides, deodorants other than for hu-
man beings or for animals, air deodorising prepara-
tions, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, 
detergents for medical purposes. 
_____________________________________________________ 

(260) AM 2015 78337 A 
(800) 1211079 
(891) 2013 10 16 
(731) ALLIANT TECHSYSTEMS INC.   

7480 Flying Cloud Drive, Minneapolis  
MN 55344, US 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
9 – Tactical gear and tactical equipment for military, 
law enforcement, and defense applications, namely, 
protective clothing with or without built in armor for 
protection against accident or injury, protective eye-
wear, protective sunglasses, protective goggles and 
masks, protective helmets, protective work gloves; 
protective gloves, namely, assault gloves, rescue 
gloves, rappelling gloves; protective clothing, name-
ly, flame retardant balaclavas, slash resistant balac-
lavas, thermal balaclavas, protective load bearing 
vests reinforced with or without ballistic armor for 
holding tactical equipment, armor bearing vests, 
combination ballistic/flotation vests, load-bearing 
vests. 
 

13 – Firearms accessories, namely: holsters, pistol 
holsters, holster belts, duty belts, shoulder holster 
harnesses, leg-mounted harnesses, leg-mounted hol-
sters, slings for firearms, straps for firearms, covers 
for firearms, cartridge pouches packs and carriers, 
ammunition magazine pouches packs and carriers, 
ammunition pouches packs and carriers, cases for 
guns and weapons, pouches, carriers, and keepers 
for firearms for affixation to belts, vests, and back-
packs. 
 

18 – Backpacks; small backpacks; backpack pouch-
es; rucksacks; waist packs; hip packs; lumbar packs; 
all purpose carrying bags for tactical equipment, 
duffel bags, harnesses, chest harnesses; all purpose 
carrying pouches and bags sold empty for attach-
ment to backpacks, vests, belts, and carriers; gar-
ment bags for travel; satchels; travel bags; all-purpo-
se sport bags; drawstring pouches and luggage. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78338 A 
(800) 1211088 
(891) 2013 12 05 
(731) SIGNUM INTERNATIONAL S.À.R.L.   

Luxembourg, Luzern Branch, Haldenstrasse 4,   
CH-6006 Luzern, CH 

(540)  

EF 
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(511)     
39 – Transport of passengers; travel agency services; 
travel and tour guide services, arranging of tours and 
excursions, arranging of cruises, travel reservations, 
information of journeys and travel destinations; ser-
vices for the arranging of the transportation of tra-
vellers. 
 

41 – Provision of language education and training, 
examination for language proficiency; providing in-
formation concerning language education via a glo-
bal network; computer assisted language education, 
teaching and training services, providing on-line 
educational material; educational services concer-
ning provision of educational experiences relating to 
cultural, historic and social subjects, places and 
events through educational travel tours and student 
and teacher exchange programs. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78339 A 
(800) 1211094 
(891) 2013 12 02 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo   

"MYASNAYA GALEREYA"   
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir,  
RU 

(540)  

Чебупицца 
(511)    
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
milk products; edible oils and fats; ajvar [preserved 
peppers]; aloe vera prepared for human consump-
tion; alginates for culinary purposes; anchovy; pe-
anuts, processed; albumen for culinary purposes; 
white of eggs; beans, preserved; soya beans, preser-
ved, for food; bouillon; ginger jam; ham; fatty subs-
tances for the manufacture of edible fats; toasted 
laver; edible birds' nests; peas, preserved; mush-
rooms, preserved; gelatine; meat jellies; jellies for 
food; fruit jellies; yolk of eggs; coconut fat; bone oil, 
edible; lard for food; suet for food; fruit-based snack 
food; charcuterie; raisins; caviar; processed fish 
spawn; yoghurt; sauerkraut; kefir [milk beverage]; 
isinglass for food; clams, not live; milk shakes; 
black pudding; meat, tinned; vegetables, tinned; fish, 
tinned; fruits, tinned; bouillon concentrates; gher-
kins; shrimps, not live; prawns, not live; butterc-
ream; croquettes; silkworm chrysalis, for human 
consumption; kumys [kumyss] [milk beverage]; 
spiny lobsters, not live; lecithin for culinary purpo-
ses; salmon; onions, preserved; margarine; piccalilli; 
marmalade; peanut butter; chocolate nut butter; col-
za oil for food; coconut butter; corn oil; sesame oil; 
flaxseed oil for culinary purposes; palm oil for food; 
palm kernel oil for food; sunflower oil for food; 
coconut oil; butter; shellfish, not live; almonds, gro-

und; animal marrow for food; mussels, not live; 
albumin milk; soya milk [milk substitute]; fishmeal 
for human consumption; vegetable mousses; fish 
mousses; fruit pulp; meat, preserved; milk bevera-
ges, milk predominating; potato fritters; olives, 
preserved; lobsters, not live; coconut, desiccated; 
nuts, prepared; tomato purée; liver pâté; pectin for 
culinary purposes; liver; pickles; jams; powdered 
eggs; kimchi [fermented vegetable dish]; food pro-
ducts made from fish; prostokvasha [soured milk]; 
poultry, not live; pollen prepared as foodstuff; cran-
berry sauce [compote]; apple purée; crayfish, not li-
ve; crustaceans, not live; fish, preserved; salted fish; 
vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines; pork; 
herrings; processed seeds; processed sunflower 
seeds; cream [dairy products]; whipped cream; fat-
containing mixtures for bread slices; tomato juice for 
cooking; vegetable juices for cooking; salted meats; 
sausages; sausages in batter; preparations for making 
bouillon; preparations for making soup; tripe; soups; 
vegetable soup preparations; whey; cheese; tahini 
[sesame seed paste]; tofu; sea-cucumbers, not live; 
truffles, preserved; tuna fish; oysters, not live; milk 
ferments for culinary purposes; rennet; fish fillets; 
dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit preser-
ved 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; snail eggs for consumption. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; ice; 
aromatic preparations for food; flavorings [flavou-
rings], other than essential oils, for cakes; flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for bevera-
ges; coffee flavorings; flavoring, other than essential 
oils; star aniseed; high-protein cereal bars; pancakes; 
noodle-based prepared meals; buns; bread rolls; va-
nillin [vanilla substitute]; vanilla [flavoring]; waff-
les; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sausa-
ge binding materials; binding agents for edible ices; 
sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt 
biscuits; cloves [spice]; cake frosting [icing]; gluco-
se for culinary purposes; gluten additives for culi-
nary purposes; yeast; thickening agents for cooking 
foodstuffs; leaven; rice-based snack food; cereal-
based snack food; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies 
[confectionery]; confectionery for decorating Christ-
mas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; 
almond confectionery; farinaceous food pastes; 
pasties; ginger [spice]; frozen yoghurt [confectione-
ry ices]; capers; caramels [candy]; curry [spice]; 
gruel, with a milk base, for food; quiches; gluten 
prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; liquorice 
[confectionery]; peppermint sweets; cinnamon [spi-
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ce]; unroasted coffee; starch for food; crackers; cus-
tard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed bar-
ley; groats for human food; corn, milled; corn, roas-
ted; meat pies; turmeric for food; couscous [semo-
lina]; farinaceous foods; noodles; ice for refresh-
ment; ice, natural or artificial; edible ices; candy; 
rice cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; maca-
roni; maltose; hominy; marinades; marzipan; honey; 
royal jelly; ice cream; bean meal; tapioca flour for 
food; potato flour for food; corn flour; wheat flour; 
soya flour; barley meal; dessert mousses [confec-
tionery]; chocolate mousses; muesli; mint for con-
fectionery; cocoa beverages with milk; coffee beve-
rages with milk; coffee-based beverages; tea-based 
beverages; chocolate beverages with milk; choco-
late-based beverages; cocoa-based beverages; infu-
sions, not medicinal; crushed oats; husked oats; nut-
megs; stick liquorice [confectionery]; soya bean 
paste [condiment]; lozenges [confectionery]; molas-
ses for food; pepper; allspice; peppers [seasonings]; 
pesto; biscuits; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; 
meat gravies; fondants [confectionery]; pop corn; 
powder for edible ices; mustard meal; pralines; con-
diments; meat tenderizers, for household purposes; 
cereal preparations; flour-milling products; oat-ba-
sed food; bee glue; gingerbread; petits fours [cakes]; 
puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; 
chewing gum; relish [condiment]; wheat germ for 
human consumption; spring rolls; aniseed; flaxseed 
for human consumption; golden syrup; cake paste; 
baking soda [bicarbonate of soda for cooking pur-
poses]; malt for human consumption; salt for preser-
ving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sherbets 
[ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; spag-
hetti; seasonings; preparations for stiffening whip-
ped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; 
tabbouleh; tacos; cream of tartar for culinary purpo-
ses; tarts; almond paste; tortillas; garden herbs, pre-
served [seasonings]; vinegar; beer vinegar; ferments 
for pastes; halvah; bread; unleavened bread; chips 
[cereal products]; corn flakes; oat flakes; chicory 
[coffee substitute]; iced tea; chutneys. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempora-
ry accommodation; accommodation bureaux [hotels, 
boarding houses]; rental of temporary accommoda-
tion; rental of meeting rooms; tourist homes; hotel 
reservations; boarding house bookings; temporary 
accommodation reservations; hotels; retirement ho-
mes; snack-bars; cafés; cafeterias; motels; boarding 
houses; boarding for animals; rental of cooking ap-
paratus; rental of chairs, tables, table linen, glass-
ware; rental of tents; rental of transportable buil-
dings; rental of drinking water dispensers; restau-
rants; self-service restaurants; canteens; holiday 
camp services [lodging]; bar services; providing 
campground facilities; food and drink catering; day-
nurseries [crèches]. 
_____________________________________________________ 
 

(260) AM 2015 78341 A 
(800) 1211137 
(891) 2014 03 07 
(731) MW Handel GmbH   

Lyonerstraße 14,  60528 Frankfurt am Main,  
DE 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
11 – Chandeliers; street lamps; ceiling lights; lamps; 
wall lights; standard lamps.  
14 – Jewelry; jewelry cases of rock crystal [caskets]. 
 

19 – Rock crystal. 
____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78342 A 
(800) 1211146 
(891) 2014 03 21 
(731) EGIS Gyógyszergyár Zrt.   

Keresztúri út 30-38,    H-1106 Budapest, HU 
(540)  

TACRUS 
(511)     
5 – Human pharmaceutical preparations for use in 
the oncological and immunotherapeutic fields. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78344 A 
(800) 1211151 
(891) 2014 04 29 
(731) SOREMARTEC SA   

Findel Business Center, Complexe B,    Rue  
De Trèves, L-2632 Findel, LU 

(540) 

 
(591) Light green, dark green, gray, white, black and  

bronze  
(511)     
29 – Milk and milk-based products. 
 

30 – Confectionery; candy and chewing gum; cho-
colate-based products; sugar-free candy and chewing 
gum. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2015 75045 A 
(800) 1183352 
(151) 2013 09 24 
(181) 2023 09 24 
(511) 12, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75046 A 
(800) 1183387 
(151) 2013 09 09 
(181) 2023 09 09 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75047 A 
(800) 1183388 
(151) 2013 09 09 
(181) 2023 09 09 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75048 A 
(800) 1183393 
(151) 2013 09 06 
(181) 2023 09 06 
(511) 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75049 A 
(800) 1183405 
(151) 2013 09 19 
(181) 2023 09 19 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75050 A 
(800) 1183406 
(151) 2013 09 19 
(181) 2023 09 19 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75052 A 
(800) 1183440 
(151) 2013 05 01 
(181) 2023 05 01 
(511) 07, 11, 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75053 A 
(800) 1183443 
(151) 2013 05 07 

 
 
 
 
 
 
(181) 2023 05 07 
(511) 09, 16, 35, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75055 A 
(800) 1183508 
(151) 2013 09 02 
(181) 2023 09 02 
(511) 14, 18, 25, 26 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75057 A 
(800) 1183514 
(151) 2013 08 15 
(181) 2023 08 15 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75061 A 
(800) 1183544 
(151) 2013 09 25 
(181) 2023 09 25 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75062 A 
(800) 1183545 
(151) 2013 10 30 
(181) 2023 10 30 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75064 A 
(800) 1047896 
(151) 2010 03 24 
(891) 2013 10 11 
(181) 2020 03 24 
(511) 09, 16, 18, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75180 A 
(800) 1184456 
(151) 2013 10 01 
(181) 2023 10 01 
(891) 2013 10 01 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75181 A 
(800) 1184479 
(151) 2013 10 30 
(181) 2023 10 30 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi 
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(891) 2013 10 30 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75186 A 
(800) 1184495 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 
(891) 2013 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75187 A 
(800) 1184520  
(151) 2013 08 09 
(181) 2023 08 09 
(891) 2013 08 09 
(511) 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75188 A 
(800) 1184521 
(151) 2013 11 07 
(181) 2023 11 07 
(891) 2013 11 07 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75189 A 
(800) 1184522 
(151) 2013 06 24 
(181) 2023 06 24 
(891) 2013 06 24 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75190 A 
(800) 1184528 
(151) 2013 06 19 
(181) 2023 06 19 
(891) 2013 06 19 
(511) 09, 16, 35, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75192 A 
(800) 1184531 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 
(891) 2013 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75193 A 
(800) 1184532 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 
(891) 2013 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 

(260) AM 2014 75194 A 
(800) 1184545 
(151) 2013 04 26 
(181) 2023 04 26 
(891) 2013 04 26 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75195 A 
(800) 1184546 
(151) 2013 04 18 
(181) 2023 04 18 
(891) 2013 04 18 
(511) 20, 21, 11, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75337 A 
(800) 1185792 
(151) 2013 09 27 
(181) 2023 09 27 
(891) 2013 09 27 
(511) 03, 05, 10, 16, 21, 22, 24, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75338 A 
(800) 1185794 
(151) 2013 10 17 
(181) 2023 10 17 
(891) 2013 10 17 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75339 A 
(800) 1185800 
(151) 2013 10 16 
(181) 2023 10 16 
(891) 2013 10 16 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75340 A 
(800) 1185816 
(151) 2013 11 20 
(181) 2023 11 20 
(891) 2013 11 20 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75341 A 
(800) 1185829 
(151) 2013 11 21 
(181) 2023 11 21 
(891) 2013 11 21 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75342 A 
(800) 1185847 
(151) 2013 03 25 
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(181) 2023 03 25 
(891) 2013 03 25 
(511) 09, 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75343 A 
(800) 1185848 
(151) 2013 04 26 
(181) 2023 04 26 
(891) 2013 04 26 
(511) 01, 06, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75344 A 
(800) 1185865 
(151) 2012 12 13 
(181) 2022 12 13 
(891) 2012 12 13 
(511) 40, 11, 35, 07, 36, 37, 39, 43, 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75349 A 
(800) 1185895 
(151) 2013 06 12 
(181) 2023 06 12 
(891) 2013 06 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75350 A 
(800) 1185938 
(151) 2013 07 30 
(181) 2023 07 30 
(891) 2013 07 30 
(511) 07, 11, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75351 A 
(800) 1185954 
(151) 2013 09 18 
(181) 2023 09 18 
(891) 2013 09 18 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75352 A 
(800) 1185987 
(151) 2013 10 24 
(181) 2023 10 24 
(891) 2013 10 24 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75353 A 
(800) 1186026 
(151) 2013 09 24 
(181) 2023 09 24 
(891) 2013 09 24 
(511) 32 
__________________________________________ 

(260) AM 2014 75354 A 
(800) 1186027 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75360 A 
(800) 1186061 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75361 A 
(800) 1186064 
(151) 2013 10 31 
(181) 2023 10 31 
(891) 2013 10 31 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75362 A 
(800) 1186071 
(151) 2013 11 01 
(181) 2023 11 01 
(891) 2013 11 01 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75364 A 
(800) 1186082 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75365 A 
(800) 1186108 
(151) 2013 10 17 
(181) 2023 10 17 
(891) 2013 10 17 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75366 A 
(800) 1186113 
(151) 2013 11 15 
(181) 2023 11 15 
(891) 2013 11 15 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75367 A 
(800) 1186125 
(151) 2013 10 15 
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(181) 2023 10 15 
(891) 2013 10 15 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75368 A 
(800) 1186133 
(151) 2013 07 29 
(181) 2023 07 29 
(891) 2013 07 29 
(511) 07, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75369 A 
(800) 1186136 
(151) 2013 10 08 
(181) 2023 10 08 
(891) 2013 10 08 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75370 A 
(800) 1186158 
(151) 2013 07 25 
(181) 2023 07 25 
(891) 2013 07 25 
(511) 03, 04, 05, 11, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75371 A 
(800) 1186176 
(151) 2013 09 18 
(181) 2023 09 18 
(891) 2013 09 18 
(511) 09, 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75378 A 
(800) 1186203 
(151) 2013 09 24 
(181) 2023 09 24 
(891) 2013 09 24 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75379 A 
(800) 1186204 
(151) 2013 09 24 
(181) 2023 09 24 
(891) 2013 09 24 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75381 A 
(800) 1186205 
(151) 2013 09 24 
(181) 2023 09 24 
(891) 2013 09 24 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 

(260) AM 2014 75382 A 
(800) 1186220 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75383 A 
(800) 1186223 
(151) 2013 10 28 
(181) 2023 10 28 
(891) 2013 10 28 
(511) 01, 02 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75384 A 
(800) 1186236 
(151) 2013 11 05 
(181) 2023 11 05 
(891) 2013 11 05 
(511) 29, 05, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75385 A 
(800) 1186238 
(151) 2013 11 01 
(181) 2023 11 01 
(891) 2013 11 01 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75388 A 
(800) 591517 
(151) 1992 08 25 
(891) 2013 01 07 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75389 A 
(800) 599418 
(151) 1993 03 09 
(891) 2013 08 19 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75391 A 
(800) 610399 
(151) 1993 11 10 
(891) 2013 11 11 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75392 A 
(800) 1028190 
(151) 2009 10 02 
(891) 2013 10 16 
(511) 09 
__________________________________________ 
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(260) AM 2014 75393 A 
(800) 1116769 
(151) 2012 03 30 
(891) 2013 09 11 
(511) 05, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75394 A 
(800) 1186250 
(151) 2013 10 22 
(181) 2023 10 22 
(891) 2013 10 22 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75395 A 
(800) 1186258 
(151) 2013 10 16 
(181) 2023 10 16 
(891) 2013 10 16 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75397 A 
(800) 1186282 
(151) 2013 09 13 
(181) 2023 09 13 
(891) 2013 09 13 
(511) 07, 11, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75400 A 
(800) 1186381 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 
(891) 2013 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75401 A 
(800) 1186382 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 
(891) 2013 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75403 A 
(800) 1186383 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 
(891) 2013 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75404 A 
(800) 1186384 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 

(891) 2013 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75406 A 
(800) 1186387 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 
(891) 2013 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75410 A 
(800) 1186399 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75411 A 
(800) 1186400 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75412 A 
(800) 1186433 
(151) 2013 10 29 
(181) 2023 10 29 
(891) 2013 10 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75423 A 
(800) 1186484 
(151) 2013 10 21 
(181) 2023 10 21 
(891) 2013 10 21 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75424 A 
(800) 1186494 
(151) 2013 10 29 
(181) 2023 10 29 
(891) 2013 10 29 
(511) 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75425 A 
(800) 1186509 
(151) 2013 05 24 
(181) 2023 05 24 
(891) 2013 05 24 
(511) 25 
__________________________________________ 
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(260) AM 2014 75430 A 
(800) 1186526 
(151) 2013 07 01 
(181) 2023 07 01 
(891) 2013 07 01 
(511) 05, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36,  

37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75431 A 
(800) 1186530 
(151) 2013 06 22 
(181) 2023 06 22 
(891) 2013 06 22 
(511) 06, 07, 09, 17, 19, 20, 21, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75437 A 
(800) 1186672 
(151) 2013 10 17 
(181) 2023 10 17 
(891) 2013 10 17 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75438 A 
(800) 1186715 
(151) 2013 11 20 
(181) 2023 11 20 
(891) 2013 11 20 
(511) 06 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 75440 A 
(800) 1186725 
(151) 2013 09 24 
(181) 2023 09 24 
(891) 2013 09 24 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75441 A 
(800) 1186726 
(151) 2013 09 24 
(181) 2023 09 24 
(891) 2013 09 24 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75442 A 
(800) 1186734 
(151) 2013 10 02 
(181) 2023 10 02 
(891) 2013 10 02 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75443 A 
(800) 1186747 
(151) 2013 11 22 

(181) 2023 11 22 
(891) 2013 11 22 
(511) 39, 36, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75444 A 
(800) 1186748 
(151) 2013 11 26 
(181) 2023 11 26 
(891) 2013 11 26 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75445 A 
(800) 1186758 
(151) 2013 11 20 
(181) 2023 11 20 
(891) 2013 11 20 
(511) 03, 05, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75446 A 
(800) 1186760 
(151) 2013 11 27 
(181) 2023 11 27 
(891) 2013 11 27 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75447 A 
(800) 1186765 
(151) 2013 10 03 
(181) 2023 10 03 
(891) 2013 10 03 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75448 A 
(800) 1186766 
(151) 2013 10 03 
(181) 2023 10 03 
(891) 2013 10 03 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75449 A 
(800) 1186775 
(151) 2013 10 21 
(181) 2023 10 21 
(891) 2013 10 21 
(511) 03, 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75450 A 
(800) 1186774 
(151) 2013 10 10 
(181) 2023 10 10 
(891) 2013 10 10 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
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(260) AM 2014 75466 A 
(800) 1186857 
(151) 2013 08 29 
(181) 2023 08 29 
(891) 2013 08 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75467 A 
(800) 1186858 
(151) 2013 08 29 
(181) 2023 08 29 
(891) 2013 08 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75473 A 
(800) 1186859 
(151) 2013 08 29 
(181) 2023 08 29 
(891) 2013 08 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75474 A 
(800) 1186860 
(151) 2013 08 30 
(181) 2023 08 30 
(891) 2013 08 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75475 A 
(800) 1186861 
(151) 2013 08 30 
(181) 2023 08 30 
(891) 2013 08 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75490 A 
(800) 1186980 
(151) 2013 09 30 
(181) 2023 09 30 
(891) 2013 09 30 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75502 A 
(800) 1187041 
(151) 2013 11 29 
(181) 2023 11 29 
(891) 2013 11 29 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75503 A 
(800) 1187073 
(151) 2013 11 06 
(181) 2023 11 06 

(891) 2013 11 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75504 A 
(800) 1187074 
(151) 2013 11 06 
(181) 2023 11 06 
(891) 2013 11 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75506 A 
(800) 1187179 
(151) 2013 11 12 
(181) 2023 11 12 
(891) 2013 11 12 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75509 A 
(800) 1187245 
(151) 2013 11 12 
(181) 2023 11 12 
(891) 2013 11 12 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75510 A 
(800) 1187246 
(151) 2013 11 12 
(181) 2023 11 12 
(891) 2013 11 12 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75529 A 
(800) 1187534 
(151) 2012 07 13 
(181) 2022 07 13 
(891) 2012 07 13 
(511) 01, 02, 07, 09, 11, 37, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75530 A 
(800) 1187540 
(151) 2012 10 12 
(181) 2022 10 12 
(891) 2012 10 12 
(511) 03, 05, 10, 16, 29, 35, 36, 39, 41, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75531 A 
(800) 1187555 
(151) 2013 03 22 
(181) 2023 03 22 
(891) 2013 03 22 
(511) 03 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 75532 A 
(800) 1187558 
(151) 2013 03 29 
(181) 2023 03 29 
(891) 2013 03 29 
(511) 01, 04, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75533 A 
(800) 1187573 
(151) 2013 04 01 
(181) 2023 04 01 
(891) 2013 04 01 
(511) 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75534 A 
(800) 1187578 
(151) 2013 04 03 
(181) 2023 04 03 
(891) 2013 04 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75537 A 
(800) 1187587 
(151) 2013 05 27 
(181) 2023 05 27 
(891) 2013 05 27 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75538 A 
(800) 1187590 
(151) 2013 05 27 
(181) 2023 05 27 
(891) 2013 05 27 
(511) 12, 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75539 A 
(800) 1187627 
(151) 2013 08 02 
(181) 2023 08 02 
(891) 2013 08 02 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75543 A 
(800) 1187694 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75544 A 
(800) 1187695 
(151) 2013 09 20 

(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75545 A 
(800) 1187696 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75546 A 
(800) 1187697 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75547 A 
(800) 1187698 
(151) 2013 09 20 
(181) 2023 09 20 
(891) 2013 09 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75557 A 
(800) 1187894 
(151) 2013 11 06 
(181) 2023 11 06 
(891) 2013 11 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75558 A 
(800) 1187895 
(151) 2013 11 06 
(181) 2023 11 06 
(891) 2013 11 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75559 A 
(800) 1187897 
(151) 2013 04 30 
(181) 2023 04 30 
(891) 2013 04 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75563 A 
(800) 1187958 
(151) 2013 08 21 
(181) 2023 08 21 
(891) 2013 08 21 
(511) 01 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 75568 A 
(800) 1188054 
(151) 2013 07 19 
(181) 2023 07 19 
(891) 2013 07 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75569 A 
(800) 1188065 
(151) 2013 12 04 
(181) 2023 12 04 
(891) 2013 12 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75578 A 
(800) 1188169 
(151) 2013 08 20 
(181) 2023 08 20 
(891) 2013 08 20 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75580 A 
(800) 1188209 
(151) 2013 10 09 
(181) 2023 10 09 
(891) 2013 10 09 
(511) 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75581 A 
(800) 1188267 
(151) 2013 11 11 
(181) 2023 11 11 
(891) 2013 11 11 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75582 A 
(800) 1188271 
(151) 2013 10 10 
(181) 2023 10 10 
(891) 2013 10 10 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75583 A 
(800) 1188303 
(151) 2013 10 02 
(181) 2023 10 02 
(891) 2013 10 02 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75584 A 
(800) 1188310 
(151) 2013 10 15 

(181) 2023 10 15 
(891) 2013 10 15 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75585 A 
(800) 1188320 
(151) 2013 11 26 
(181) 2023 11 26 
(891) 2013 11 26 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75613 A 
(800) 1133053 
(151) 2012 08 22 
(181) 2022 08 22 
(891) 2012 08 22 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75614 A 
(800) 1188668 
(151) 2013 11 05 
(181) 2023 11 05 
(891) 2013 11 05 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75615 A 
(800) 1188782 
(151) 2013 08 06 
(181) 2023 08 06 
(891) 2013 08 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75616 A 
(800) 1188816 
(151) 2013 07 23 
(181) 2023 07 23 
(891) 2013 07 23 
(511) 03, 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75617 A 
(800) 1188817 
(151) 2013 08 02 
(181) 2023 08 02 
(891) 2013 08 02 
(511) 09, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75618 A 
(800) 1188821 
(151) 2013 08 26 
(181) 2023 08 26 
(891) 2013 08 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 75619 A 
(800) 1188825 
(151) 2013 08 06 
(181) 2023 08 06 
(891) 2013 08 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75620 A 
(800) 1188826 
(151) 2013 08 06 
(181) 2023 08 06 
(891) 2013 08 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75623 A 
(800) 1188912 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(891) 2013 03 27 
(511) 16, 17, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75624 A 
(800) 1188950 
(151) 2013 07 24 
(181) 2023 07 24 
(891) 2013 07 24 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75625 A 
(800) 1188952 
(151) 2013 07 08 
(181) 2023 07 08 
(891) 2013 07 08 
(511) 07, 17  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75626 A 
(800) 1188953 
(151) 2013 08 26 
(181) 2023 08 26 
(891) 2013 08 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75628 A 
(800) 1188963 
(151) 2013 08 09 
(181) 2023 08 09 
(891) 2013 08 09 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75629 A 
(800) 1188997  
(151) 2013 11 07 

(181) 2023 11 07 
(891) 2013 11 07 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75630 A 
(800) 1189011 
(151) 2013 11 07 
(181) 2023 11 07 
(891) 2013 11 07 
(511) 07, 08, 12  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75631 A 
(800) 1189016 
(151) 2013 09 26 
(181) 2023 09 26 
(891) 2013 09 26 
(511) 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75632 A 
(800) 1189017 
(151) 2013 11 28 
(181) 2023 11 28 
(891) 2013 11 28 
(511) 03, 21, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75633 A 
(800) 1189041 
(151) 2013 10 14 
(181) 2023 10 14 
(891) 2013 10 14 
(511) 06, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75634 A 
(800) 1189063 
(151) 2013 12 06 
(181) 2023 12 06 
(891) 2013 12 06 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75637 A 
(800) 1189065 
(151) 2013 12 06 
(181) 2023 12 06 
(891) 2013 12 06 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75638 A 
(800) 1189067 
(151) 2013 12 06 
(181) 2023 12 06 
(891) 2013 12 06 
(511) 09 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 75639 A 
(800) 1189068 
(151) 2013 12 06 
(181) 2023 12 06 
(891) 2013 12 06 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75738 A 
(800) 768753 
(151) 2001 10 25 
(891) 2013 11 27 
(511) 03, 05, 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75740 A 
(800) 906353 
(151) 2006 11 13 
(891) 2013 10 31 
(511) 11, 30, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75743 A 
(800) 1145520 
(151) 2012 11 13 
(891) 2013 12 11 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75744 A 
(800) 1182298 
(151) 2013 10 15 
(181) 2023 10 15 
(891) 2013 12 17 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75879 A 
(800) 1039984 
(151) 2010 03 31 
(891) 2013 11 25 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75884 A 
(800) 1159949 
(151) 2012 11 20 
(891) 2013 06 20 
(511) 03, 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75888 A 
(800) 1177809 
(151) 2013 05 17 
(181) 2023 05 17 
(891) 2013 10 30 
(511) 06, 32, 33, 35, 43 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2014 75944 A 
(800) 1191310 
(151) 2013 08 06 
(181) 2023 08 06 
(891) 2013 08 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76049 A 
(800) 1098893 
(151) 2011 11 09 
(891) 2013 11 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76052 A 
(800) 1179863 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(891) 2013 11 28 
(511) 26, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76053 A 
(800) 1182568 
(151) 2013 09 18 
(891) 2014 01 07 
(511) 22, 23, 24, 25, 27 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76094 A 
(800) 1192720 
(151) 2013 12 26 
(181) 2023 12 26 
(891) 2013 12 26 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76096 A 
(800) 1192730 
(151) 2013 05 21 
(181) 2023 05 21 
(891) 2013 05 21 
(511) 35, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76097 A 
(800) 1192751 
(151) 2013 08 23 
(181) 2023 08 23 
(891) 2013 08 23 
(511) 20, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76098 A 
(800) 1192752 
(151) 2013 08 30 
(181) 2023 08 30 
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sasaqonlo niSnebi 

(891) 2013 08 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76099 A 
(800) 1192754 
(151) 2013 07 17 
(181) 2023 07 17 
(891) 2013 07 17 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76100 A 
(800) 1192759 
(151) 2013 08 28 
(181) 2023 08 28 
(891) 2013 08 28 
(511) 19, 20, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76112 A 
(800) 1192840 
(151) 2013 12 04 
(181) 2023 12 04 
(891) 2013 12 04 
(511) 07, 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76113 A 
(800) 1192889 
(151) 2013 12 24 
(181) 2023 12 24 
(891) 2013 12 24 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76114 A 
(800) 1192901 
(151) 2013 09 16 
(181) 2023 09 16 
(891) 2013 09 16 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76117 A 
(800) 1192947 
(151) 2013 08 06 
(181) 2023 08 06 
(891) 2013 08 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
 
(260) AM 2014 76119 A 
(800) 1192965 
(151) 2013 11 02 
(181) 2023 11 02 
(891) 2013 11 02 
(511) 09, 16, 35, 38, 41 
__________________________________________ 

(260) AM 2014 76120 A 
(800) 1192968 
(151) 2013 10 25 
(181) 2023 10 25 
(891) 2013 10 25 
(511) 05, 16, 31, 42, 41, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76121 A 
(800) 1192994 
(151) 2013 12 03 
(181) 2023 12 03 
(891) 2013 12 03 
(511) 30, 35, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76123 A 
(800) 1193017 
(151) 2013 10 23 
(181) 2023 10 23 
(891) 2013 10 23 
(511) 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76125 A 
(800) 1193088 
(151) 2013 10 24 
(181) 2023 10 24 
(891) 2013 10 24 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76132 A 
(800) 654362 
(151) 1996 03 12 
(891) 2013 10 03 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76133 A 
(800) 798776 
(151) 2003 02 21 
(891) 2013 11 04 
(511) 03, 05, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76137 A 
(800) 855176 
(151) 2005 03 24 
(891) 2014 01 21 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76138 A 
(800) 857135 
(151) 2005 01 25 
(891) 2013 11 29 
(511) 38 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 76139 A 
(800) 857136 
(151) 2005 01 25 
(891) 2013 11 22 
(511) 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76149 A 
(800) 1069951 
(151) 2010 12 17 
(891) 2013 12 30 
(511) 18, 25, 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76150 A 
(800) 1079055 
(151) 2011 02 28 
(891) 2013 12 17 
(511) 12, 37, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76152 A 
(800) 1084036 
(151) 2011 06 27 
(891) 2014 01 13 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76153 A 
(800) 1085758 
(151) 2011 02 23 
(891) 2013 12 19 
(511) 12, 37, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76155 A 
(800) 1129800 
(151) 2012 08 31 
(891) 2013 12 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76156 A 
(800) 1141126 
(151) 2012 11 16 
(891) 2013 12 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76157 A 
(800) 1142645 
(151) 2012 11 09 
(891) 2013 10 21 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76158 A 
(800) 1159617 
(151) 2013 05 02 
(181) 2023 05 02 

(891) 2013 11 21 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76159 A 
(800) 1175514 
(151) 2013 06 27 
(181) 2023 06 27 
(891) 2013 12 04 
(511) 07, 04, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76164 A 
(800) 1179972 
(151) 2013 09 11 
(181) 2023 09 11 
(891) 2013 11 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76169 A 
(800) 1193185 
(151) 2014 01 27 
(181) 2024 01 27 
(891) 2014 01 27 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76172 A 
(800) 1193250 
(151) 2013 09 30 
(181) 2023 09 30 
(891) 2013 09 30 
(511) 16, 25, 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76176 A 
(800) 1193260 
(151) 2013 09 03 
(181) 2023 09 03 
(891) 2013 09 03 
(511) 05, 29, 30, 35, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76178 A 
(800) 1193281 
(151) 2013 10 08 
(181) 2023 10 08 
(891) 2013 10 08 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76179 A 
(800) 1193287 
(151) 2013 10 18 
(181) 2023 10 18 
(891) 2013 10 18 
(511) 03, 05, 35 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

 
(260) AM 2014 76205 A 
(800) 1193394 
(151) 2013 09 30 
(181) 2023 09 30 
(891) 2013 09 30 
(511) 25, 35, 16, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76218 A 
(800) 1193440 
(151) 2013 11 29 
(181) 2023 11 29 
(891) 2013 11 29 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76219 A 
(800) 1193444 
(151) 2013 12 18 
(181) 2023 12 18 
(891) 2013 12 18 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76221 A 
(800) 1193451 
(151) 2013 11 29 
(181) 2023 11 29 
(891) 2013 11 29 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76224 A 
(800) 1193453 
(151) 2014 02 03 
(181) 2024 02 03 
(891) 2014 02 03 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76226 A 
(800) 1193455 
(151) 2013 08 23 
(181) 2023 08 23 
(891) 2013 08 23 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76227 A 
(800) 1193468 
(151) 2013 07 26 
(181) 2023 07 26 
(891) 2013 07 26 
(511) 05, 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76229 A 
(800) 1193494 
(151) 2013 07 26 

(181) 2023 07 26 
(891) 2013 07 26 
(511) 31, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76230 A 
(800) 1193503 
(151) 2013 12 26 
(181) 2023 12 26 
(891) 2013 12 26 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76231 A 
(800) 1193528 
(151) 2013 09 04 
(181) 2023 09 04 
(891) 2013 09 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76232 A 
(800) 1193529 
(151) 2013 09 04 
(181) 2023 09 04 
(891) 2013 09 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76233 A 
(800) 1193535 
(151) 2013 08 30 
(181) 2023 08 30 
(891) 2013 08 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76265 A 
(800) 1193774 
(151) 2013 10 17 
(181) 2023 10 17 
(891) 2013 10 17 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76282 A 
(800) 857134 
(151) 2005 01 25 
(891) 2013 11 22 
(511) 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76283 A 
(800) 892895 
(151) 2005 10 28 
(891) 2013 12 23 
(511) 07, 09, 11, 12, 25, 35, 41, 42 
__________________________________________ 
 

        
 

 #8 2015 04 27 
 

104 



        
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 76284 A 
(800) 923290 
(151) 2007 04 30 
(891) 2014 01 28 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76285 A 
(800) 947762 
(151) 2007 11 26 
(891) 2013 12 18 
(511) 05, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76287 A 
(800) 1087371 
(151) 2011 04 29 
(891) 2013 12 10 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76288 A 
(800) 1144069 
(151) 2012 08 03 
(891) 2013 12 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76290 A 
(800) 1163281 
(151) 2013 03 15 
(891) 2014 01 21 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76294 A 
(800) 1175910 
(151) 2013 08 15 
(181) 2023 08 15 
(891) 2013 11 25 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76295 A 
(800) 1193855 
(151) 2013 09 04 
(181) 2023 09 04 
(891) 2013 09 04 
(511) 07, 09, 42, 11, 37, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76298 A 
(800) 1193864 
(151) 2013 08 07 
(181) 2023 08 07 
(891) 2013 08 07 
(511) 09 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2014 76303 A 
(800) 1193866 
(151) 2013 08 09 
(181) 2023 08 09 
(891) 2013 08 09 
(511) 07, 09, 11, 12, 19, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76304 A 
(800) 1193873 
(151) 2013 12 18 
(181) 2023 12 18 
(891) 2013 12 18 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76305 A 
(800) 1193879 
(151) 2013 09 25 
(181) 2023 09 25 
(891) 2013 09 25 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76309 A 
(800) 1193880 
(151) 2013 07 26 
(181) 2023 07 26 
(891) 2013 07 26 
(511) 31, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76315 A 
(800) 1193883 
(151) 2013 12 20 
(181) 2023 12 20 
(891) 2013 12 20 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76316 A 
(800) 1193920 
(151) 2013 09 04 
(181) 2023 09 04 
(891) 2013 09 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76317 A 
(800) 1193921 
(151) 2013 09 30 
(181) 2023 09 30 
(891) 2013 09 30 
(511) 25, 16, 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76319 A 
(800) 1193933 
(151) 2013 10 17 
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sasaqonlo niSnebi 

(181) 2023 10 17 
(891) 2013 10 17 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76320 A 
(800) 1193934 
(151) 2013 10 17 
(181) 2023 10 17 
(891) 2013 10 17 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76321 A 
(800) 1193935 
(151) 2013 10 17 
(181) 2023 10 17 
(891) 2013 10 17 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76336 A 
(800) 1194063 
(151) 2013 12 12 
(181) 2023 12 12 
(891) 2013 12 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76381 A 
(800) 1194474 
(151) 2014 01 24 
(181) 2024 01 24 
(891) 2014 01 24 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76382 A 
(800) 1194479 
(151) 2014 02 05 
(181) 2024 02 05 
(891) 2014 02 05 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76383 A 
(800) 1194480 
(151) 2013 12 30 
(181) 2023 12 30 
(891) 2013 12 30 
(511) 09, 16, 28, 35, 41, 42, 45, 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76384 A 
(800) 169218 
(151) 1953 05 11 
(891) 2014 01 17 
(511) 05 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2014 76386 A 
(800) 400587 
(151) 1973 08 17 
(891) 2013 12 10 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76387 A 
(800) 713557 
(151) 1999 05 03 
(891) 2013 12 23 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76388 A 
(800) 737339 
(151) 2000 06 08 
(891) 2014 01 17 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76389 A 
(800) 821167 
(151) 2003 10 08 
(891) 2013 12 09 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76390 A 
(800) 901778 
(151) 2006 08 01 
(891) 2014 01 01 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76391 A 
(800) 1073346 
(151) 2011 03 01 
(891) 2013 11 15 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76392 A 
(800) 1119284 
(151) 2012 04 13 
(891) 2013 12 12 
(511) 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76393 A 
(800) 1159501 
(151) 2013 04 26 
(181) 2023 04 26 
(891) 2013 12 27 
(511) 14, 35 
__________________________________________ 
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(260) AM 2014 76396 A 
(800) 1194483 
(151) 2013 11 18 
(181) 2023 11 18 
(891) 2013 11 18 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76397 A 
(800) 1194487 
(151) 2013 10 04 
(181) 2023 10 04 
(891) 2013 10 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76398 A 
(800) 1194504 
(151) 2014 01 17 
(181) 2024 01 17 
(891) 2014 01 17 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76400 A 
(800) 1194598 
(151) 2013 08 06 
(181) 2023 08 06 
(891) 2013 08 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76407 A 
(800) 1194605 
(151) 2013 09 30 
(181) 2023 09 30 
(891) 2013 09 30 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76410 A 
(800) 1194654 
(151) 2013 11 21 
(181) 2023 11 21 
(891) 2013 11 21 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76434 A 
(800) 1195000 
(151) 2014 01 13 
(181) 2024 01 13 
(891) 2014 01 13 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76436 A 
(800) 1195003 
(151) 2014 01 09 
(181) 2024 01 09 

(891) 2014 01 09 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76439 A 
(800) 1195021 
(151) 2014 01 27 
(181) 2024 01 27 
(891) 2014 01 27 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76441 A 
(800) 1195026 
(151) 2013 11 18 
(181) 2023 11 18 
(891) 2013 11 18 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76444 A 
(800) 1195061 
(151) 2013 09 24 
(181) 2023 09 24 
(891) 2013 09 24 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76445 A 
(800) 1195062 
(151) 2013 09 30 
(181) 2023 09 30 
(891) 2013 09 30 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76446 A 
(800) 1195063 
(151) 2013 09 30 
(181) 2023 09 30 
(891) 2013 09 30 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76447 A 
(800) 1195065 
(151) 2013 12 20 
(181) 2023 12 20 
(891) 2013 12 20 
(511) 18, 03, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76448 A 
(800) 1195067 
(151) 2014 01 06 
(181) 2024 01 06 
(891) 2014 01 06 
(511) 09, 18, 25, 35 
__________________________________________ 
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(260) AM 2014 76450 A 
(800) 1195117 
(151) 2013 10 24 
(181) 2023 10 24 
(891) 2013 10 24 
(511) 13 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76451 A 
(800) 1195141 
(151) 2014 01 23 
(181) 2024 01 23 
(891) 2014 01 23 
(511) 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76458 A 
(800) 1195158 
(151) 2013 11 29 
(181) 2023 11 29 
(891) 2013 11 29 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76463 A 
(800) 1195184 
(151) 2014 01 09 
(181) 2024 01 09 
(891) 2014 01 09 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76464 A 
(800) 1195189 
(151) 2013 10 01 
(181) 2023 10 01 
(891) 2013 10 01 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76465 A 
(800) 1195190 
(151) 2013 10 01 
(181) 2023 10 01 
(891) 2013 10 01 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76466 A 
(800) 1195191 
(151) 2013 10 01 
(181) 2023 10 01 
(891) 2013 10 01 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76478 A 
(800) 1195317 
(151) 2013 12 20 

(181) 2023 12 20 
(891) 2013 12 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76479 A 
(800) 203631 
(151) 1957 09 28 
(891) 2014 01 17 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76480 A 
(800) 248122 
(151) 1961 10 05 
(891) 2013 12 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76481 A 
(800) 411562 
(151) 1974 12 09 
(891) 2013 12 30 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76482 A 
(800) 631439 
(151) 1995 02 23 
(891) 2013 12 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76483 A 
(800) 772490 
(151) 2001 06 20 
(891) 2013 12 19 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76484 A 
(800) 797171 
(151) 2002 12 12 
(891) 2013 12 24 
(511) 29, 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76488 A 
(800) 1167728 
(151) 2013 02 12 
(891) 2014 01 14 
(511) 14, 25, 26 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76489 A 
(800) 1178512 
(151) 2013 09 09 
(181) 2023 09 09 
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(891) 2013 12 02 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77108 A 
(800) 1200973 
(151) 2013 11 01 
(181) 2023 11 01 
(891) 2013 11 01 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77110 A 
(800) 1200987 
(151) 2013 12 20 
(181) 2023 12 20 
(891) 2013 12 20 
(511) 35, 34, 04, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77113 A 
(800) 1200998 
(151) 2014 02 11 
(181) 2024 02 11 
(891) 2014 02 11 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77114 A 
(800) 1201010 
(151) 2014 01 14 
(181) 2024 01 14 
(891) 2014 01 14 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77115 A 
(800) 1201044 
(151) 2014 02 04 
(181) 2024 02 04 
(891) 2014 02 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77117 A 
(800) 1201077 
(151) 2014 02 03 
(181) 2024 02 03 
(891) 2014 02 03 
(511) 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77118 A 
(800) 1201082 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(891) 2014 03 25 
(511) 25 
__________________________________________ 

(260) AM 2014 77119 A 
(800) 1201084 
(151) 2014 03 10 
(181) 2024 03 10 
(891) 2014 03 10 
(511) 09, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77120 A 
(800) 1201113 
(151) 2014 02 13 
(181) 2024 02 13 
(891) 2014 02 13 
(511) 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77122 A 
(800) 1201137 
(151) 2013 12 05 
(181) 2023 12 05 
(891) 2013 12 05 
(511) 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77123 A 
(800) 1201155 
(151) 2013 11 18 
(181) 2023 11 18 
(891) 2013 11 18 
(511) 09, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77124 A 
(800) 1201157 
(151) 2013 11 26 
(181) 2023 11 26 
(891) 2013 11 26 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77126 A 
(800) 1201162 
(151) 2014 03 20 
(181) 2024 03 20 
(891) 2014 03 20 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77130 A 
(800) 1201180 
(151) 2013 10 04 
(181) 2023 10 04 
(891) 2013 10 04 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77131 A 
(800) 1201185 
(151) 2013 10 04 
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(181) 2023 10 04 
(891) 2013 10 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77132 A 
(800) 1201186 
(151) 2013 12 09 
(181) 2023 12 09 
(891) 2013 12 09 
(511) 10, 20, 06 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77133 A 
(800) 1201208 
(151) 2014 02 12 
(181) 2024 02 12 
(891) 2014 02 12 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77134 A 
(800) 1201214 
(151) 2014 01 27 
(181) 2024 01 27 
(891) 2014 01 27 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77135 A 
(800) 1201234 
(151) 2014 01 21 
(181) 2024 01 21 
(891) 2014 01 21 
(511) 35, 41, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77136 A 
(800) 1201262 
(151) 2014 03 12 
(181) 2024 03 12 
(891) 2014 03 12 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77137 A 
(800) 1201283 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(891) 2014 03 25 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77260 A 
(800) 1202427 
(151) 2014 03 12 
(181) 2024 03 12 
(891) 2014 03 12 
(511) 38 
__________________________________________ 

(260) AM 2014 77264 A 
(800) 1202429 
(151) 2013 08 28 
(181) 2023 08 28 
(891) 2013 08 28 
(511) 05, 35, 41, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 77265 A 
(800) 1202432 
(151) 2013 08 28 
(181) 2023 08 28 
(891) 2013 08 28 
(511) 05, 35, 41, 42, 44 
__________________________________________ 
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(111) M 2005 15879 R1 
(156) 2015 03 01 
(186) 2025 03 01 
(732) ბრფ ს.ა. 

რიუ ჟორჟ ზაჩალი, 475 ფაზენდა, სიტი- 
ოფ-იტაჟაი, სანტა-კატარინას შტატი,  
ბრაზილია 

_________________________________________ 
  
(111) M 2005 15890 R1 
(156) 2015 03 16 
(186) 2025 03 15 
(732) ჯოინ სტოკ კომპანი „ფარმაკ“ 

ფრუნზეს ქ. 63, UA-04080, კიევი, უკრაინა 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 602 R2 
(156) 2015 05 02 
(186) 2025 05 02 
(732) კრაფტ ფუდზ გრუპ ბრენდზ ლლკ 

თრი ლეიკზ დრაივი, ნორთფილდი,  
ილინოისი 60093, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1995 603 R2 
(156) 2015 05 02 
(186) 2025 05 02 
(732) კრაფტ ფუდზ გრუპ ბრენდზ ლლკ 

თრი ლეიკზ დრაივი, ნორთფილდი,  
ილინოისი 60093, აშშ 

_________________________________________ 
 
(11) M 1995 608 R2 
(156) 2015 05 02 
(186) 2025 05 02 
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ 

100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი, 
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1995 609 R2 
(156) 2015 05 02 
(186) 2025 05 02 
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ 

100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,  
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ 

_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 1995 628 R2 
(156) 2015 05 03 
(186) 2025 05 03 
(732) კრაფტ ფუდზ გრუპ ბრენდზ ლლკ 

თრი ლეიკზ დრაივი, ნორთფილდი,  
ილინოისი 60093, აშშ 

_________________________________________  
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
(111) M 2005 015879 R1 
(732) პერდიგაო ს.ა. 

რიუ ჟორჟ ზაჩალი, 475 ფაზენდა, სიტი- 
ოფ-იტაჟაი, სანტა-კატარინას შტატი,  
ბრაზილია 

(770) პერდიგაო აგროინდასტრიალ ს/ა 
ავენიდა ესკოლა პოლიტექნიკა, n 760,  
05350-901 სან-პაულუ, სან-პაულუ,  
ბრაზილია 

(580) 2015 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 023160 R 
(732) აბგ ჯიუს კუტიურ, ლლკ 

100 W 33 სტრიტი, სუიტ 1007, ნიუ-იორკი, 
ნიუ-იორკი, 10001, აშშ 

(770) ჯიუს კუტიურ, ინკ.  
(კალიფორნიის კორპორაცია) 
12720 უენვორთ სტრიტი, პაკოიმა,  
კალიფორნია 91331, აშშ 

(580) 2015 04 15 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023674 R 
(732) ბაიერ ქონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან შტრასე 84, CH-4052  
ბაზელი, შვეიცარია 

(770) შტეიგერვალდ არზნეიმიტელვერკ გმბჰ 
ჰაველშტრასსე 5, 64295 დარმსტადტი,  
გერმანია 

(580) 2015 04 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024723 R 
(732) ქრიმ ფაინენს ჰოლდინგ ლტდ 

28 ნიკოდიმოუ მილონა, 3095 ლიმასოლი,  
კვიპროსი 

(770) შპს `კრედიტონ~ 
ა. ყაზბეგის გამზ. 24, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2015 04 15 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
(111) M 1998 010080 R1 
(732) ზე ჯიუს პლას+ კომპანი, ლლკ 

140 კრესენტ დრაივი, კოლიერვილი,  
შელბი კაუნტი, ტენესი 38017, აშშ 

(770) ნსა, ლლკ 
140 კრესენტ დრაივი, კოლიერვილი,  
შელბი კაუნტი, ტენესი 38017, აშშ 

(580) 2015 03 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012291 R1 
(732) ჰლტ ინტერნეშენელ იპ ლლკ 

7930 ჯონს ბრენჩ დრაივი, სუიტი 1100  
მაკლინი, ვირჯინია 22102, აშშ 

(770) ჰლტ ინტერნეშენელ იპ ლლკ 
9336 სივილ სენტერ დრაივი, ბევერლი- 
ჰილზი, კალიფორნია 90210, აშშ 

(580) 2015 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015879 R1 
(732) ბრფ-ბრაზილ ფუდ ს.ა 

რიუ ჟორჟ ზაჩალი, 475 ფაზენდა, სიტი- 
ოფ-იტაჟაი, სანტა-კატარინას შტატი,  
ბრაზილია 

(770) პერდიგაო ს.ა. 
რიუ ჟორჟ ზაჩალი, 475 ფაზენდა, სიტი- 
ოფ-იტაჟაი, სანტა-კატარინას შტატი,  
ბრაზილია 

(580) 2015 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015879 R1 
(732) ბრფ 

რიუ ჟორჟ ზაჩალი, 475 ფაზენდა, სიტი- 
ოფ-იტაჟაი, სანტა-კატარინას შტატი,  
ბრაზილია 

(770) ბრფ-ბრაზილ ფუდ ს.ა 
რიუ ჟორჟ ზაჩალი, 475 ფაზენდა, სიტი- 
ოფ-იტაჟაი, სანტა-კატარინას შტატი,  
ბრაზილია 

(580) 2015 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015890 R1 
(732) ჯოინ სტოკ კომპანი „ფარმაკ“ 

ფრუნზეს ქ. 63, UA-04080, კიევი, უკრაინა 
(770) ვიდკრიტე აკციონერნე ტოვარისტვო 

„ფარმაკ“ 
ფრუნზეს ქ. 63, UA-04080, კიევი, უკრაინა 

(580) 2015 03 25 
_________________________________________ 
 
 

 
 
 
(111) M 2006 016814 R 
 (732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ტმ „ელისეევსკიე“ 
ულ. კრილატსკაია, დ. 5, კომ. 21, 121552  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო  
„ტმ „ელისეევსკიე“ 
ულ. კრილატსკაია, დ. 5, 121552 მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2015 04 15 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016815 R 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ტმ „ელისეევსკიე“ 
ულ. კრილატსკაია, დ. 5, კომ. 21, 121552  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო  
„ტმ „ელისეევსკიე“ 
ულ. კრილატსკაია, დ. 5, 121552 მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2015 04 15 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021154 R 
(732) ჰამიდ შარიათი 

ყიფშიძის ქ. 3ბ, I სად., ბ. 19, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

(770) ჰამიდ შარიათი 
მარჯვენა სანაპირო 2ა, ბ. 53, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2015 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 022992 R 
(732) შპს ,,საამო“ 

გ. სხვიტარიძის ქ. 35, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ,,საამო“ 
ზოვრეთის ქ. 35, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2015 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023810 R 
(732) ეფ არ ეიჩ აი ჰოტელს & რიზორტს ს.ა რ.ლ. 

8-10 ავენიუ დე-ლა-გარი, L-1610  
ლუქსემბურგი, გრანდ-დაჩი ოვ  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(770) ეფ არ ეს ჰოუტელ გრუპ (ლუქს) ს.ა რ. ლ. 
37, რიუ დ'ანვერსი, L-1130 ლუქსემბურგი,  
გრანდ-დაჩი ოვ ლუქსემბურგი,  
ლუქსემბურგი 

(580) 2015 03 31 
_________________________________________ 

mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 2013 023811 R 
(732) ეფ არ ეიჩ აი ჰოტელს & რიზორტს ს.ა რ.ლ. 

8-10 ავენიუ დე-ლა-გარი, L-1610  
ლუქსემბურგი, გრანდ-დაჩი ოვ  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(770) ეფ არ ეს ჰოუტელ გრუპ (ლუქს) ს.ა რ. ლ. 
37, რიუ დ'ანვერსი, L-1130 ლუქსემბურგი,  
გრანდ-დაჩი ოვ ლუქსემბურგი,  
ლუქსემბურგი 

(580) 2015 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023812 R 
(732) ეფ არ ეიჩ აი ჰოტელს & რიზორტს ს.ა რ.ლ. 

8-10 ავენიუ დე-ლა-გარი, L-1610  
ლუქსემბურგი, გრანდ-დაჩი ოვ  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(770) ეფ არ ეს ჰოუტელ გრუპ (ლუქს) ს.ა რ. ლ. 
37, რიუ დ'ანვერსი, L-1130 ლუქსემბურგი,  
გრანდ-დაჩი ოვ ლუქსემბურგი,  
ლუქსემბურგი 

(580) 2015 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023942 R 
(732) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის, ინკ. 

500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,  
ნიუ-ჯერზი, აშშ 

(770) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის რიტეილ სტორს,  
ინკ. 
500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,  
ნიუ-ჯერზი, აშშ 

(580) 2015 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 024111 R 
(732) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის, ინკ. 

500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,  
ნიუ-ჯერზი, აშშ 

(770) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის რიტეილ სტორს,  
ინკ. 
500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,  
ნიუ-ჯერზი, აშშ 

(580) 2015 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024624 R 
(732) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის, ინკ. 

500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,  
ნიუ-ჯერზი, აშშ 

(770) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის რიტეილ სტორს,  
ინკ. 
500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,  
ნიუ-ჯერზი, აშშ 

(580) 2015 03 24 
_________________________________________ 
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(111) 11510 
(732) ბ.ს.ა. 

33 ავენიუ დიუ მენ ტურ მენ მონპარნას,  
75015 პარიზი, საფრანგეთი 

(791) შპს ლაქტალის ჯორჯია 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, მე-4 სართ.,  
ოფისი №24, 0186 თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2015 03 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1246 
(793) 2014 11 01 
(793) 2024 10 31 
(511)   
29 _ ხორცი, თევზი, გარეული და შინაური 
ფრინველი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერ-
ვებული, გამომშრალი, მოხარშული ხილი და 
ბოსტნეული; სუპის კონცენტრატები ან მზა 
სუპები, ექსტრაქტები წვნიანებისათვის; ჟელე, 
მურაბა, კვერცხი, რძის ნაწარმი, განსაკუთრე-
ბით, რძე, კარაქი, ხაჭო, მოხარშული ან ფერ-
მენტირებული ყველი, იოგურტი, რძიანი სას-
მელები; საკვები ზეთები და ცხიმები; დაკონ-
სერვებული მზა საკვები. 
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს "L & M" 
ვაზისუბანი, მე-4 მ/რ, I კვარტ., კ. 19, ბ. 40  
0152 თბილისი საქართველო 

(580) 2015 02 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1238 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

 
 
 

(791) შპს `L ოილი~ 
გუდაუთის ქ.7, 0119, თბილისი  
საქართველო 

(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1192 
(793) 2014 01 07 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი, საქართველო 

(791) შპს  `გიგო~  
ყიფშიძის ქ. №2, ქ. თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1197 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „სტ ოილ“ 
კანდელაკის ქ. 1, თბილისი, საქართველო 

(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1202 

salicenzio xelSekrulebebi 
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(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „იბერკომპანი პეტროლიუმი“ 
ვაჟა-ფშაველას ქ. 8, ამბროლაური,  
საქართველო 

(580) 2015 04 15 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1249 
(793) 2015 07 01 

(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ჯეო-სერვისი“ 
ბესიკის ქ. 82  ფოთი, საქართველო 

(580) 2015 04 15 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1256 
(793) 2015 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე  
ტერიტორია, თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ნორექსი“ 
გურამიშვილის გამზ. 8, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 04 17 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1259 
(793) 2015 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
 _________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ბრენდ ოილი“ 
დიღმის მასივი VI კვ., კორპ. 11, ბ. 19  
საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1222 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 
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(791) შპს „ქსილისი“ 
ო. თაქთაქიშვილის ქ. 4, 0179, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1227 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11683 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „საბპეტროლი“ 
ნუცუბიძის ქ. 17, ბ. 16, 0177, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1232 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „საბპეტროლი“ 
ნუცუბიძის ქ. 17, ბ.16, 0177, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1233 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 

(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს "L & M" 
ვაზისუბანი, მე-4 მ/რ, I კვარტ., კ. 19,  
ბ. 40, 0152, თბილისი, საქართველო 

(580) 2015 02 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1239 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „L ოილი“ 
გუდაუთის ქ.7, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1193 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა; 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
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42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს  „გიგო“ 
ყიფშიძის ქ. №2, ქ. თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1198 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „სტ ოილ“ 
კანდელაკის ქ. 1, თბილისი საქართველო 

(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1203 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „იბერკომპანი პეტროლიუმი“ 
ვაჟა-ფშაველას ქ. 8, ამბროლაური, 
საქართველო 

(580) 2015 04 15 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1250 
(793) 2015 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ჯეო-სერვისი“ 
ბესიკის ქ. 82, ფოთი, საქართველო 

(580) 2015 04 15 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1255 
(793) 2015 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი   საქართველო 

(791) შპს „ნორექსი“ 
გურამიშვილის გამზ. 8, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 04 17 
(793) ლიცენზიის სახე:   მარტივი 
(793) 1260 
(793) 2015 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით.  
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37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ბრენდ ოილი“ 

დიღმის მასივი VI კვ., კორპ. 11, ბ. 19,  
0159, თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ბრენდ ოილი" 
დიღმის მასივი VI კვ., კორპ. 11, ბ. 19,  
0159,  თბილისი საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1223 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11684 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 
 გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი, საქართველო 

(791) შპს „ქსილისი“ 
ო. თაქთაქიშვილის ქ. 4, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1228 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
 

(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „საბპეტროლი“ 
ნუცუბიძის ქ. 17, ბ.16, 0177, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1234 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს "L & M" 
ვაზისუბანი, მე-4 მ/რ, I კვარტ., კ. 19,  
ბ. 40 0152 თბილისი საქართველო 

(580) 2015 02 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1240 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „L ოილი“ 
გუდაუთის ქ.7, 0119, თბილისი  
საქართველო 
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(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1194 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა; 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „გიგო“ 
ყიფშიძის ქ. №2, ქ. თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1199 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „სტ ოილ“ 
კანდელაკის ქ. 1, თბილისი საქართველო 

(580) 2014 09 25 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1204 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „იბერკომპანი პეტროლიუმი“ 
ვაჟა-ფშაველას ქ. 8, ამბროლაური, 
საქართველო 

(580) 2015 04 15 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1251 
(793) 2015 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ჯეო-სერვისი“ 
ბესიკის ქ. 82, ფოთი, საქართველო 

(580) 2015 04 15 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1254 
(793) 2015 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი.  
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ნორექსი“ 
გურამიშვილის გამზ. 8, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 04 17 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1261 
(793) 2015 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია, 
 თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ბრენდ ოილი“ 
დიღმის მასივი VI კვ., კორპ. 11, ბ. 19,  
0159, თბილისი საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1224 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)  
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 11685 
(732) შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,  
გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ქსილისი“ 
ო. თაქთაქიშვილის ქ. 4, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2015 01 26 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1229 
(793) 2014 07 01 
(793) 2015 12 31 
(511)   
35 _ საქონლის გასაღება შუამავლის მეშვეო-
ბით. 
 

37 _ ავტოგასამართი სადგურები; სატრანს-
პორტო საშუალებათა რემონტი, მომსახურება 
და წმენდა. 
 

39 _ საქონლის შენახვა. 
 

42 _ საწვავის ხარისხის კონტროლი. 
_________________________________________ 
 
(111) 13620 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112, 
თბილისი საქართველო 

(791) შპს „ავერსი-რაციონალი“ 
ჭირნახულის ქ. 14, 0198, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2014 09 30 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1213 
(793) 2014 09 08 
(793) 2019 09 08 
(511)   
42 _ მედიკამენტების იმპორტი და რეალიზა-
ცია; სააფთიაქო ქსელი. 
_________________________________________ 
 
(111) 13620 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
თბილისი საქართველო 

(791) ააიპ „საქველმოქმედო ფონდი ავერსი“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148ა, 0112, 
თბილისი საქართველო 

(580) 2014 12 15 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1218 
(793) 2014 11 02 
(793) 2019 11 02 
(511)   
42 _ მედიკამენტების იმპორტი და რეალიზა-
ცია; სააფთიაქო ქსელი. 
_________________________________________ 
 
(111) 17474 
(732) სს „ნიკორა“ 

მ. ქავთარაძის 11, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(791) შპს „ნიკორა“ 
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,  
საქართველო 
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oficialuri Setyobinebebi 

(580) 2015 01 23 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1219 
(793) 2014 01 01 
(793) მოქმედების ვადის გასვლამდე 
(511)   
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი 
და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბები, კომპოტები; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და ცხიმები. 
 

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლეული პროდუქტები, პურ-
ფუნთუშეულის ნაწარმი, საკონდიტრო ნაწარ-
მი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინები, საფუა-
რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; 
ძმარი, სანელებლები; სუნელები; საკვები ყი-
ნული.  
_________________________________________ 
 
(111) 17478 
(732) სს „ნიკორა“ 

მ. ქავთარაძის 11, 0180, თბილისი, 
საქართველო 

(791) შპს „ნიკორა“ 
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 01 23 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1220 
(793) 2015 01 01 
(793) მოქმედების ვადის გასვლამდე 
(511)   
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი 
და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბები, კომპოტები; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და ცხიმები. 
 

30 _ ყავა, ჩაი, კაკო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლეული პროდუქტები, პურ-ფუნთუ-
შეულის ნაწარმი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყი-
ნი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინები, საფუარი, საც-
ხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, 
სანელებლები; სუნელები; საკვები ყინული. 
 

32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები და სხვა 
უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები 
და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

35 _ მაღაზიებით მომსახურება, საქონლის რე-
ალიზაცია მესამე პირთათვის. 
_________________________________________ 

(111) 20970 
(732) სს „ნიკორა“ 

მ. ქავთარაძის 11, 0120, თბილისი, 
საქართველო 

(791) შპს „ნიკორა“ 
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2015 01 23 
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი 
(793) 1221 
(793) 2015 01 01 
(793) მოქმედების ვადის გასვლამდე 
(511)   
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი 
და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბები, კომპოტები; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები, ძეხვეული და სოსისები, 
ხორცპროდუქტები. 
_________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 61 K 9/00; A 61 K 31/44; A 61 P 11/06 AP 2015 12988 A 
A 61 K 9/50; A 61 K 31/495 AP 2015 12984 A 
A 61 K 39/00; C 07 K 16/44 AP 2015 12836 A 
B 01 D 24/10; B 01 D 53/02 AP 2015 12776 A 
C 07 C 231/12; C 07 C 233/18; A 61 K 31/165; A 61 P 25/16;  
A 61 P 25/18; A 61 P 25/28; A 61 P 3/00 AP 2015 12736 A 

C 07 D 319/20; C 07 D 405/10; C 07 D 487/10; C 07 D 405/12; 
C 07 D 405/14; A 61 K 31/357; A 61 P 29/00; A 61 P 19/00 AP 2015 13259 A 

C 07 D 519/00; A 61 K 31/519; A 61 P 25/00; A 61 P 25/18;  
A 61 P 25/24 AP 2015 13117 A 

F 01 B 17/02; F 02 G 1/02; F 24 J 2/42 AP 2015 13075 A 
F 02 B 21/00; F 02 M 31/04; F 02 M 31/16; F 01 B 17/02;  
F 01 D 13/02 AP 2015 13076 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2015 12736 A C 07 C 231/12; C 07 C 233/18; A 61 K 31/165; A 61 P 25/16; A 61 P 25/18;  
A 61 P 25/28; A 61 P 3/00 

AP 2015 12776 A B 01 D 24/10; B 01 D 53/02 
AP 2015 12836 A A 61 K 39/00; C 07 K 16/44 
AP 2015 12984 A A 61 K 9/50; A 61 K 31/495 
AP 2015 12988 A A 61 K 9/00; A 61 K 31/44; A 61 P 11/06 
AP 2015 13075 A F 01 B 17/02; F 02 G 1/02; F 24 J 2/42 
AP 2015 13076 A F 02 B 21/00; F 02 M 31/04; F 02 M 31/16; F 01 B 17/02; F 01 D 13/02 
AP 2015 13117 A C 07 D 519/00; A 61 K 31/519; A 61 P 25/00; A 61 P 25/18; A 61 P 25/24 

AP 2015 13259 A C 07 D 319/20; C 07 D 405/10; C 07 D 487/10; C 07 D 405/12; C 07 D 405/14; 
A 61 K 31/357; A 61 P 29/00; A 61 P 19/00 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 M 15/00 P 2015 6277 B AP 2015 12434 A 
B 03 C 3/014; B 03 C 3/16; B 01 D 47/06; B 01 D 50/00 P 2015 6279 B AP 2015 13190 A 
F 02 B 75/32 P 2015 6278 B AP 2014 13030 A 
H 02 K 19/00; G 01 M 1/38 P 2015 6280 B AP 2015 13268 A 

 
                                                    

 
#8  2015 04 27 

 
123 



                                                    
 
 

sistemuri saZieblebi 

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2015 6277 B AP 2015 12434 A A 61 M 15/00 
P 2015 6278 B AP 2014 13030 A F 02 B 75/32 
P 2015 6279 B AP 2015 13190 A B 03 C 3/014; B 03 C 3/16; B 01 D 47/06; B 01 D 50/00 
P 2015 6280 B AP 2015 13268 A H 02 K 19/00; G 01 M 1/38 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2010 012434 AP 2015 12434 A P 2015 6277 B 
AP 2013 013030 AP 2014 13030 A P 2015 6278 B 
AP 2011 013190 AP 2015 13190 A P 2015 6279 B 
AP 2013 013268 AP 2015 13268 A P 2015 6280 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

C 04 B 35/01; H 01 L 39/12 AU 2015 12920 U 
E 04 G 9/00 AU 2015 13452 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2015 12920 U C 04 B 35/01; H 01 L 39/12 
AU 2015 13452 U E 04 G 9/00 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 47 C 23/04 U 2015 1857 Y AU 2015 13182 U 
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sistemuri saZieblebi 

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2015 1857 Y AU 2015 13182 U A 47 C 23/04 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2013 013182 AU 2015 13182 U U 2015 1857 Y 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

32-00 AD 2015 843 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2015 843 S 32-00 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 

Nnomeri 

M 2015 25778 R AM 2015 81488 - 8(420) 2015 
M 2015 25779 R AM 2013 70882 AM 2014 70882 A 24(412) 2014 
M 2015 25780 R AM 2013 73130 AM 2015 73130 A 4(416) 2015 
M 2015 25781 R AM 2013 73927 AM 2014 73927 A 24(412) 2014 
M 2015 25782 R AM 2013 74104 AM 2014 74104 A 15(403) 2014 
M 2015 25783 R AM 2013 74105 AM 2014 74105 A 17(405) 2014 
M 2015 25784 R AM 2013 74772 AM 2014 74772 A 24(412) 2014 
M 2015 25785 R AM 2013 74800 AM 2014 74800 A 23(411) 2014 
M 2015 25786 R AM 2013 74801 AM 2014 74801 A 23(411) 2014 
M 2015 25787 R AM 2015 81037 - 8(420) 2015 
M 2015 25788 R AM 2013 74778 AM 2014 74778 A 24(412) 2014 
M 2015 25798 R AM 2015 81350 - 8(420) 2015 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2015 78209 A AM 78209  
AM 2015 78210 A AM 78210 
AM 2015 78213 A AM 78213 
AM 2015 78214 A AM 78214 

1 2  AM 2015 78215 A AM 78215 
AM 2015 74294 A** AM 74294   AM 2015 78221 A AM 78221 

AM 2015 76190 A AM 76190  AM 2015 78222 A AM 78222  
AM 2015 76843 A AM 76843  AM 2015 78224 A AM 78224 
AM 2015 77586 A AM 77586  AM 2015 78252 A AM 78252 
AM 2015 77609 A AM 77609  AM 2015 78253 A AM 78253 
AM 2015 77612 A AM 77612  AM 2015 78255 A AM 78255 
AM 2015 77726 A AM 77726  AM 2015 78256 A AM 78256 
AM 2015 77728 A AM 77728   AM 2015 78257 A AM 78257 
AM 2015 77848 A AM 77848   AM 2015 78258 A AM 78258 
AM 2015 77898 A AM 77898   AM 2015 78264 A AM 78264 
AM 2015 77909 A AM 77909   AM 2015 78267 A AM 78267 
AM 2015 78016 A AM 78016   AM 2015 78269 A AM 78269 
AM 2015 78023 A AM 78023   AM 2015 78270 A AM  78270  
AM 2015 78024 A AM 78024   AM 2015 78271 A AM 78271 
AM 2015 78035 A AM 78035   AM 2015 78272 A AM 78272 
AM 2015 78040 A AM 78040   AM 2015 78273 A AM 78273 
AM 2015 78041 A AM 78041   AM 2015 78275 A AM 78275 
AM 2015 78080 A AM 78080   AM 2015 78290 A AM 78290 
AM 2015 78081 A AM 78081   AM 2015 78300 A AM 78300 
AM 2015 78175 A AM 78175   AM 2015 78315 A AM 78315 
AM 2015 78204 A AM 78204   AM 2015 78382 A AM 78382 
AM 2015 78206 A AM 78206   AM 2015 78383 A AM 78383 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
AM 2015 78406 A AM 78406  AM 2015 78754 A AM 78754 
AM 2015 78408 A AM 78408  AM 2015 78849 A AM 78849 
AM 2015 78409 A AM 78409  AM 2015 78850 A AM 78850 
AM 2015 78410 A AM 78410  AM 2015 78899 A AM 78899 
AM 2015 78411 A AM 78411  AM 2015 79030 A AM 79030 
AM 2015 78728 A AM 78728  AM 2015 79031 A AM 79031 

   
ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
14 AM 2015 76190 A 
16 AM 2015 76190 A 
16 AM 2015 78264 A 
17 AM 2015 78209 A 

1 2  17 AM 2015 78210 A 
2 AM 2015 79030 A  19 AM 2015 78209 A 
2 AM 2015 79031 A  19 AM 2015 78210 A 
3 AM 2015 78252 A  19 AM 2015 78411 A 
3 AM 2015 78382 A  21 AM 2015 78213 A 
4 AM 2015 78273 A  24 AM 2015 78209 A 
5 AM 2015 77609 A  24 AM 2015 78210 A 
5 AM 2015 77612 A  25 AM 2015 76190 A 
5 AM 2015 77848 A  25 AM 2015 78273 A 
5 AM 2015 78016 A  25 AM 2015 78315 A 
5 AM 2015 78024 A  28 AM 2015 76190 A 
5 AM 2015 78253 A  28 AM 2015 78273 A 
5 AM 2015 78267 A  29 AM 2015 77909 A 
5 AM 2015 78269 A  29 AM 2015 78275 A 
5 AM 2015 78270 A  29 AM 2015 78290 A 
5 AM 2015 78271 A  29 AM 2015 78406 A 
5 AM 2015 78406 A  30 AM 2015 78204 A 
5 AM 2015 78409 A  30 AM 2015 78213 A 
5 AM 2015 78410 A  30 AM 2015 78300 A 
6 AM 2015 78209 A  30 AM 2015 78849 A 
6 AM 2015 78210 A  30 AM 2015 78850 A 
7 AM 2015 74294 A**  30 AM 2015 78899 A 
7 AM 2015 78273 A  31 AM 2015 78023 A 
8 AM 2015 78383 A  32 AM 2015 76843 A 
8 AM 2015 78728 A  32 AM 2015 78899 A 
9 AM 2015 77586 A  33 AM 2015 78035 A 
9 AM 2015 77726 A  33 AM 2015 78080 A 
9 AM 2015 77728 A  33 AM 2015 78081 A 
9 AM 2015 78264 A  33 AM 2015 78175 A 
9 AM 2015 78273 A  33 AM 2015 78754 A 

12 AM 2015 76190 A  34 AM 2015 77898 A 
12 AM 2015 78206 A  34 AM 2015 78221 A 
12 AM 2015 78214 A  34 AM 2015 78222 A 
12 AM 2015 78215 A  34 AM 2015 78272 A 
12 AM 2015 78255 A  35 AM 2015 76190 A 
12 AM 2015 78256 A  35 AM 2015 76843 A 
12 AM 2015 78257 A  35 AM 2015 78016 A 
12 AM 2015 78258 A  35 AM 2015 78040 A 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
35 AM 2015 78041 A  37 AM 2015 78408 A 
35 AM 2015 78264 A  38 AM 2015 76190 A 
35 AM 2015 78408 A  38 AM 2015 76264 A 
36 AM 2015 76190 A  39 AM 2015 78040 A 
36 AM 2015 78264 A  39 AM 2015 78041 A 
36 AM 2015 78273 A  39 AM 2015 76264 A 
36 AM 2015 78408 A  41 AM 2015 77586 A 
37 AM 2015 76190 A  42 AM 2015 76264 A 
37 AM 2015 78209 A  45 AM 2015 78224 A 
37 AM 2015 78210 A    

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomeri 
(111) 

5 M 2015 25787 R 
30 M 2015 25778 R 
31 M 2015 25778 R 
38 M 2015 25789 R 

 
 

                                                      
 

 #8  2015 04 27 
     

128 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

8(420) 

 

biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba 

SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge). 
 
 
 
 
SeniSvna: 

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 

vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2015 04 24 
 

tiraJi: 25 

SekveTa #8 
 
 
 
 

 
 

 

 

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo  

tel.: (+995 32) 225 25 33 

www.sakpatenti.org.ge 
info@sakpatenti.org.ge 

http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.sakpatenti.org.ge/
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