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ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli
orasoiani kodebi
(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis
gamogonebebi, sasargeblo modelebi
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_
_
_
_
_

(24)
(31)
(32)
(33)

_
_
_
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eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
patentis nomeri da saxeobis kodi
ganacxadis saregistracio nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis omeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa
nomeri saprioriteto ganacxads
damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis
gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

(44) _
(45) _
(51) _

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze ucxouri sapatento uwyebis
mier gacemuli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac
iwyeba am damcavi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regionuli
organizaciisa, romlis uwyebamac gasca es damcavi sabuTi
(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, wardgenis
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
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patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo TariRi
ganacxadis nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
dizainebis raodenoba ganacxadSi
saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis
TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis,
sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi)
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa
nomeri saprioriteto ganacxads
ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis
identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi
dizainis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (pirveli
publikacia)

_
_
_
_
_
_
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(34) _
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(51) _ dizainebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos klasifikaciis
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(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

sasaqonlo niSnebi
(111)
(151)
(156)
(181)
(186)
(141)
(210)
(220)
(230)
(260)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

(310) _
(320) _
(330) _
(511) _
(531) _

registraciis nomeri
registraciis TariRi
registraciis vadis gagrZelebis TariRi
registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi
vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi
registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi
ganacxadis nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno monacemebi
nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis dadebiTi
gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveynebis nomeri)
pirveli ganacxadis nomeri
pirveli ganacxadis Setanis TariRi
pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwyebis an
organizaciis saidentifikacio kodi
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo
niSnis registraciisaTvis da/an klasificirebuli saqonlisa da/an
momsaxurebis CamonaTvali
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqonlo
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso klasifikaciis
(venis klasifikacia) mixedviT

(21) AP 0000 000000
(10) AP 0000 0000 A
(11)

P 0000 0000 B

_ gamogonebaze ganacxadis nomeri
_ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(pirveli publikacia)
_ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publikacia)
(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 publikacia)
(21) AD 0000 000000
(10) AD 0000 000 S
(11)

D 0000 000 S

_ dizainze ganacxadis nomeri
dizainze ganacxadis gamoqveynebis
_
nomeri (pirveli publikacia)
_ dizainis patentis nomeri (meore publikacia)

M
(210) AM 0000 000000
(260) AAM 0000 00000 A
(111) M 0000 00000 R
MMM0000 00000 Rn
M 0000 00000 R(P)
*
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_
_
_
_
_
_
_
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(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 misamarTi
uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe,
salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso
registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
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

sasaqonlo niSani
ganacxadis nomeri
ganacxadis gamoqveynebis nomeri
registraciis nomeri
momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas
saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri
sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ssww TT dd)
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AI
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AO
AP
AR
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AU
AW
AZ
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BB
BD
BE
BF
BG
BH
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BJ
BM
BN
BO
BR
BS
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BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
angilia
albaneTi
somxeTi
antilis kunZulebi (niderlandebi)
angola
inteleqtualuri sakuTrebis afrikis
regionaluri organizacia (ARIPO)
argentina
avstria
avstralia
aruba
azerbaijani
bosnia da hercegovina
barbadosi
bangladeSi
belgia
burkina-faso
bulgareTi
bahreini
burundi
benini
bermudis kunZulebi
brunei-darusalami
bolivia
brazilia
bahamis kunZulebi
bhutani
buvetis kunZulebi
botsvana
beneluqsis inteleqtualuri
sakuTrebis uwyeba (BOIP)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot-d' ivuari
kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia
kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
CexeTis respublika
germania
jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia (EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi
da dizaini (OHIM)
evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi
fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni
didi britaneTi
sparseTis yuris arabuli saxelmwifoebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
PT
PW
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX

grenada
saqarTvelo
genzi
gana
gibraltari
grenlandia
gambia
gvinea
ekvatoruli gvinea
saberZneTi
samxreTi jorjia da samxreTi
sendviCis kunZulebi
gvatemala
gvinea-bisau
gaiana
hon kongi
hondurasi
xorvatia
haiti
ungreTi
inteleqtualuri sakuTrebis
msoflio organizaciis (ismo,
WIPO) saerTaSoriso biuro
indonezia
irlandia
israeli
menis kunZuli
indoeTi
erayi
iranis islamuri respublika
islandia
italia
jezi
iamaika
iordania
iaponia
kenia
yirgizeTi
kamboja
kiribati
komoris kunZulebi
sent kitsi da nevisi
koreis saxalxo demokratiuli
respublika
koreis respublika
kuveiti
kaimenis kunZulebi
yazaxeTi
laosi
libani
portugalia
palau
sent-lusia
lixtenStaini
Sri-lanka
liberia
lesoto
litva
luqsemburgi
latvia
libia
maroko
monako
respublika moldova
Cernogoria (montenegro)
madagaskari
makedonia yofili iugoslaviis
respublika
mali
mianma
monRoleTi
makao
Crd. marianas kunZulebi
mavritania
monserati
malta
mavrikia
maldivis kunZulebi
malavi
meqsika

MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
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 sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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gamogonebebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
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ganyofileba A

ganyofileba B

A 61
(10) AP 2016 12930 A

B 01
(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/137
A 61 K 31/122
A 61 K 31/05
A 61 K 31/045
A 61 K 8/30
A 61 P 27/02
(22) 2011 11 22

(21) AP 2011 012930
(31) 61/417,098
(32) 2010 11 24
(33) US
(71) ნოვამედიკა ლიმითიდ ლაიაბილითი
კომპანი (RU)
პრემ. VII, სოკოლნიჩესკი ვალ სტრიტ 38,
107113, მოსკოვი (RU)
(72) ჯონ, დანიელ დობაკი (US);
კენეტ, უოლტერ ლოკი (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2012 12 18
(86) PCT/US2011/061973, 2011 11 22
(54) სელექტიური, ლიპოფილური და
ხანგრძლივმოქმედი ბეტა აგონისტის
მონოთერაპიული ფორმულაციები და
გაცხიმოვნებისა და კონტურული
დაბერვის კოსმეტიკური მკურნალობის
ხერხი
(57) შემადგენლობა შეიცავს ლიპოფილურ,
ხანგრძლივმოქმედ, სელექტიურ ბეტა-2 აგონისტსა და არააქტიურ ინგრედიენტს, ამასთან,
ბეტა-2 აგონისტი არის სალმეტეროლი ან ფორმოტეროლი. რეგიონული გაცხიმოვნებისა
და კონტურული დაბერვის კოსმეტიკური მკურნალობის მიზნით, ზემოაღნიშნული შემადგენლობა შეჰყავთ კანქვეშ.
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი
19 დამოკიდებული
ფიგურა: 2
_________________________________________
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(10) AP 2016 13740 A

(51) Int. Cl. (2006)
B 01 J 20/16
(21) AP 2015 013740
(22) 2015 02 20
(71) ჯემალ შენგელია (GE)
ნუცუბიძის ქ. 2, ბ. 9, 0177, თბილისი (GE);
თამაზ აგლაძე (GE)
იოსელიანის ქ. 2, ბ. 56, თბილისი (GE);
გიგლა წურწუმია (GE)
დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქ. 8ა, ბ. 2,
0131, თბილისი (GE);
მარინე დონაძე (GE)
მუხიანის IVბ მკრ., კორპ. 31, ბ. 18, 0172,
თბილისი (GE);
მაია გაბრიჩიძე (GE)
მ. ჯავახიშვილის ქ. 21, ბ. 7, 0108,
თბილისი (GE);
თამარ ტყეშელაშვილი (GE)
XV ქ. II ჩიხი 4, სოფ. ფერსათი, ბაღდათის რ-ნი, (GE);
ვახტანგ თედიაშვილი (GE)
ვაჟა-ფშაველას III კვ., კორპ. 24, ბ. 1,
თბილისი (GE)
(72) ჯემალ შენგელია (GE);
თამაზ აგლაძე (GE);
გიგლა წურწუმია (GE);
მარინე დონაძე (GE);
მაია გაბრიჩიძე (GE);
თამარ ტყეშელაშვილი (GE);
ვახტანგ თედიაშვილი (GE)
(54) ლითონური ვერცხლით
მოდიფიცირებული ბუნებრივი
ცეოლითის მიღების ხერხი
(57) ხერხი ითვალისწინებს ბუნებრივი ცეოლითის დამუშავებას AgNO₃-ის ხსნარით და
ცეოლითის ჩონჩხში იონმიმოცვლითი გზით
ჩამჯდარი Ag+ იონების ლითონურ ვერცხლამდე აღდგენას ჰიდროქინონის წყალხსნარით,
ამასთან, მოდიფიცირების პროცესში დახარჯული ჰიდროქინონის რეგენერაციას ახდენენ
ამავე პროცესში წარმოქმნილი ქინონის ელექტროქიმიური აღდგენით ნახშირბადოვანი ქე-

#12 2016 06 27

gamogonebebi
ჩის ელექტროდზე დიაფრაგმიან ელექტროლიზერში, რის შედეგად ქინონის კონცენტრაცია
მცირდება 2∙10-4 M-მდე, ხოლო ჰიდროქინონის
კონცენტრაცია იზრდება 1∙10-2 M-მდე, ამავე
დროს კათოდური დენის სიმკვრივე მცირდება
50-დან 3 ა/მ²-მდე.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 3
ცხრილი: 2
_________________________________________

ganyofileba C
C 07
(10) AP 2016 13572 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/12
C 07 D 401/14
A 61 K 31/454
A 61 K 31/4545
A 61 P 3/00
A 61 P 25/00
A 61 P 29/00
A 61 P 35/00
C 07 D 405/14
C 07 D 413/14
C 07 D 417/14
(22) 2013 02 08

(21) AP 2013 013572
(31) 12156298.7
(32) 2012 02 21
(33) EP
(71) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. (IT)
ვიალე ამელია 70, I - 00181 რომი (IT)
(72) მარია ალესანდრა ალისი (IT);
ნიკოლა კაზოლა (IT);
ბარბარა გაროფალო (IT);
გვიდო ფურლოტი (IT);
გაბრიელე მაგარო (IT);
როზელა ომბარტო (IT);
ფრანჩესკა მანჩინი (IT)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(85) 2014 09 11
(86) PCT/EP2013/052523, 2013 02 08
(54) 1H - ინდაზოლ-3-კარბოქსამიდის
ნაერთების გამოყენება გლიკოგენსინთეზა 3 - ბეტა კინაზას ინჰიბიტორების სახით
(57) 1H-ინდაზოლ-3-კარბოქსამიდის ნაერთებს
იყენებენ პათოლოგიური მდგომარეობების
სამკურნალოდ, რომლებიც შერჩეულია შემდეგი ჯგუფიდან: ინსულინრეზისტენტული
დარღვევები, ნეიროდეგენერაციული დაავადებები, გუნება-განწყობილების მოშლილობები,
შიზოფრენიული დარღვევები, ავთვისებიანი

სიმსივნეები, ანთებები, ტოქსიკომანიის შედეგად გამოწვეული დარღვევები და ეპილეფსიები.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
9 დამოკიდებული
_________________________________________
(10) AP 2016 13656 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/14
C 07 D 413/14
C 07 D 403/04
C 07 D 403/14
C 07 D 413/04
C 07 D 471/04
C 07 D 513/04
A 61 K 31/4439
(21) AP 2013 013656
(22) 2013 06 05
(31) 61/770,752; 1741/DEL/2012
(32) 2013 02 28; 2012 06 06
(33) US; IN
(71) ნოვარტის აგ (CH)
ლიხტშტრასე 35, 4056 ბაზელი (CH)
(72) ჯერალდ ლილეისი (CH);
რობერტ იპლი (AT);
თომას ჰ. მარსილჯ III (US);
პიერ-ივ მიშელისი (US);
მეთიუ ჰ. მაკნეილი (US);
იუნ ლონგი (US);
ვენშუო ლუ (CA);
ბეი ჩენი (US);
ბადრი ბარსულაია (US);
სონგჩუნ ჯიანგი (US)
(74) ალექსანდრე ქართველიშვილი
(85) 2014 12 05
(86) PCT/US2013/044247, 2013 06 05
(54) ნაერთები და კომპოზიციები EGFR
აქტიურობის მოდულირებისათვის
(57) ნაერთი, ფორმულით (2),

რომლის A, B, R1, R1', R2, Z ჯგუფების, n და m
ცვლადების მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილი. ფარმაცევტული
კომპოზიცია და კომბინაცია მათ საფუძველზე. მითითებული ნაერთის ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილის გამოყენება ეპიდერმული ზრდის ფაქტორის რეცეპტორის
(EGFR) ინჰიბირებისთვის.
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი
21 დამოკიდებული
ცხრილი: 7
_________________________________________
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(10) AP 2016 12868 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/00
(22) 2011 03 10

(21) AP 2011 012868
(31) 61/313,018
(32) 2010 03 11
(33) US
(71) უაიტ ელელსი (US)
5 ჯირალდა ფარმზ, მედისონი, ნიუ-ჯერსი
07940 (US)
(72) საედ, მ შახი (US);
კრისტოფერ, რიჩარდ დიორიო (US);
ერიკ, ს ერნსპერჯერი (US);
სიუი მინი (US);
კადუმ, ა ალ შარეფი (US);
ჯონატან, მარკ კოხენი (US)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2012 10 10
(86) PCT/US2011/027913, 2011 03 10
(54) ორალური შემადგენლობა და
მეთილნალტრექსონის ლიპოფილური
მარილები
(57) მოცემული გამოგონება ეხება მეთილნალტრექსონის ან მისი მარილის შემცველ პერორალურ კომპოზიციებს და ამ კომპოზიციების
მიღების ხერხს.
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი
76 დამოკიდებული
ფიგურა: 8
_________________________________________
(10) AP 2016 13643 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/04
A 61 K 31/4985
A 61 P 25/18
A 61 P 43/00
(21) AP 2013 013643
(22) 2013 04 24
(31) 2012-283470; 2012-100374
(32) 2012 12 26; 2012 04 25
(33) JP; JP
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტედ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 541-0045 (JP)
(72) სატოში მიკამი (JP);
შინჯი ნაკამურა (JP);
ტომოკო აშიზავა (JP);
შიგეკაზუ სასაკი (JP);
ტაკაჰიკო ტანიგუჩი (JP);
იზუმი ნომურა (JP);
მასანორი კავასაკი (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2014 11 21
(86) PCT/JP2013/062140, 2013 04 24
(54) აზოტშემცველი ჰეტეროციკლური
ნაერთი
(57) გამოგონება ეხება ნაერთებს, ფორმულით (1)
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(1)

რომელსაც აქვს PDE2A შერჩევითი ინჰიბიტორული აქტივობა და რომლებიც გამოიყენება
შიზოფრენიის, ალცჰეიმერისა და მსგავსი დაავადებების სამკურნალოდ.
მუხლები: 10 დამოუკიდებელი
11 დამოკიდებული
ფიგურა: 1
_________________________________________

C 22
(10) AP 2016 13776 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 22 C 33/04
(21) AP 2015 013776
(22) 2015 03 30
(62) 13776/1-GE 2015 03 30 (GE)
(71) ნუგზარ წერეთელი (GE)
ვარკეთილის მას., ზემო პლატო, II მკრ.,
კორპ. 21, ბ. 62, 0163, თბილისი (GE);
ქეთევან წერეთელი (GE)
ვარკეთილის მას. ზემო პლატო, II მკრ.,
კორპ. 21, ბ. 26, 0163, თბილისი (GE)
(72) ნუგზარ წერეთელი (GE);
ქეთევან წერეთელი (GE)
(54) კაზმი სილიკომანგანუმის მისაღებად
(57) კაზმი სილიკომანგანუმის მისაღებად შეიცავს მანგანუმის კონცენტრატს და ოქსიდურკარბონატული მადნის გამდიდრებით მიღებულ მანგანუმის კონცენტრატს და ნახშირბადულ აღმდგენელს კომპონენტების შემდეგი
თანაფარდობით, მას.%:
მანგანუმის კონცენტრატი
24-65
ოქსიდურ-კარბონატული მადნის
გამდიდრებით მიღებული მანგანუმის კონცენტრატი
20-70
ნახშირბადული აღმდგენელი
6-15
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ცხრილი: 2
_________________________________________
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gamogonebebi

ganyofileba G

ganyofileba H

G 05

H 02

(10) AP 2016 13673 A

(10) AP 2016 13635 A

(51) Int. Cl. (2006)
G 05 G 1/14
(21) AP 2014 013673
(22) 2014 12 24
(71) ვალერიან ხარიტონაშვილი (GE)
მიცკევიჩის ქ. 25, ბ. 35, 0160,
თბილისი (GE);
ნინო ჭიჭინაძე (GE)
დ. აღმაშენებლის ქ. 34, 3300, მცხეთა (GE)
(72) ვალერიან ხარიტონაშვილი (GE);
ნინო ჭიჭინაძე (GE)
(54) სატრანსპორტო საშუალების
სიჩქარის გადაჭარბების სიგნალიზატორი
(57) სიგნალიზატორი შეიცავს სპიდომეტრის
1 სიჩქარის მაჩვენებელთან 2 დაკავშირებულ
გადამწოდს 3, რომელიც ერთის მხრივ დაკავშირებულია დენის წყაროსთან 4, ხოლო მეორეს მხრივ ელექტროგამტარით 5 − ელექტრომაგნიტურ ვიბრატორთან, რომლის კორპუსი 6
დამაგრებულია აქსელერატორის სატერფულზე 7.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 1

(51) Int. Cl. (2006)
H 02 K 31/00
(21) AP 2014 013635
(22) 2014 11 17
(71) ლერი გიორგაძე (GE)
ჟ. შარტავას გამზ. 11, ბ. 6, 3700,
რუსთავი (GE)
(72) ლერი გიორგაძე (GE);
ლია გიორგაძე (GE)
(54) უნიპოლარული ძაბვის მიღების
ხერხი და მისი რეალიზაციის
მოწყობილობა
(57) უნიპოლარული ძაბვის მიღების ხერხი
ითვალისწინებს მაგნიტურ ველში მაგნიტური
ძალხაზების გადამკვეთი მიმართულებით
ელექტროგამტარის გადაადგილებას, ამასთან, მაგნიტურ ველში ხორციელდება თხევადი ელექტროგამტარის გადაადგილება მილის გამოყენებით. შემოთავაზებულია მოწყობილობა ამ ხერხის რეალიზაციისათვის, რომელიც შეიცავს მაგნიტური ველის წყაროს,
მაგნიტურ ველში მოძრავად განთავსებულ
თხევად ელექტროგამტარს, ტუმბოს, დიელექტრიკულ მილს, მილის შიგა არესთან დამაკავშირებელ ძაბვის მიმღებ ელექტროდებსა და
თხევადი ელექტროგამტარის ბუფერულ რეზერვუარს.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 4
_________________________________________

ფიგ. 1

_________________________________________
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gamogonebebi

gamogonebis patentebi
ganyofileba A
A 01
(11) P 2016 6501 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 D 17/00
(44) 5(441)/2016

(10) AP 2016 13681 A
(21) AP 2014 013681
(22) 2014 12 25
(24) 2014 12 25
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი (GE)
მარშალ გელოვანის გამზ. 6, 0159,
თბილისი (GE)
(72) ვლადიმერ მირუაშვილი (GE);
გიორგი ტორიაშვილი (GE)
(54) ძირხვენების ამღები მოწყობილობა
________________________________________
(11) P 2016 6502 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 D 17/00
(44) 5(441)/2016

(10) AP 2016 13691 A
(21) AP 2014 013691
(22) 2014 12 31
(24) 2014 12 31
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი (GE)
მარშალ გელოვანის გამზ. 6, 0159,
თბილისი (GE)
(72) ვლადიმერ მირუაშვილი (GE);
ოთარ ქარჩავა (GE);
ნოდარ ნათენაძე (GE)
(54) კარტოფილის ამღები მოწყობილობა
________________________________________
(11) P 2016 6495 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 36/185
A 61 K 36/736
A 61 K 36/889
A 61 K 36/53
A 61 K 9/00
A 61 P 17/02
A 61 P 17/06
A 61 P 17/08
(44) 5(441)/2016

(10) AP 2016 13454 A
(21) AP 2012 013454
(22) 2012 09 10
(24) 2012 09 10
(31) 11007992.8
(32) 2011 09 30
(33) EP
(86) PCT/EP2012/003802, 2012 09 10
(73) ალნაფარმ გმბჰ & კო. კგ. (DE)
პოპენბიუტელერ ბოგენ 68, D - 22399
ჰამბურგი (DE)
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(72) ალი ნახავანდი (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) კანზე დასატანი კომპოზიცია და მისი
გამოყენება
________________________________________
(11) P 2016 6504 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 39/395
(44) 22(434)/2015

(10) AP 2015 12649 A
(21) AP 2010 012649
(22) 2010 10 22
(24) 2010 10 22
(31) 61/254,474
(32) 2009 10 23
(33) US
(86) PCT/US2010/053686, 2010 10 22
(73) მილენიუმ ფარმასიუტიკალს, ინკ. (US)
ზი ტაკედა ონკოლოჯი კომპანი,
40 ლენდსდაუნ სტრიტ, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსი 02139 (US);
ემჯენ ბრითიშ კოლამბია (CA)
7990 ენტერპრაიზ სტრიტ, ბარნები,
BC V5A 1V 7 (CA)
(72) სამუელ ს. ნამი (US);
ედვარდ ა. გრინფილდი (US);
ჯონ ბაბქუქი (US);
ტერეზა ო'კიფი (US);
შისინ ცინი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ანტი-GCC ანტისხეულის მოლეკულები,
მათი შემცველი კომპოზიციები და
მათი გამოყენება
________________________________________

ganyofileba B
B 61
(11) P 2016 6503 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 61 L 23/00
(44) 5(441)/2016

(10) AP 2016 13814 A
(21) AP 2015 013814
(22) 2015 04 30
(24) 2015 04 30
(73) სიმონ კვირკვია (GE)
ს. ცინცაძის ქ. 50, ბ. 75, 0160,
თბილისი (GE)
(72) სიმონ კვირკვია (GE)
(54) მატარებელთა მოძრაობის რეგულირების ხერხი
________________________________________
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gamogonebebi

ganyofileba C
C 03
(11) P 2016 6505 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 03 B 37/09
(44) 2(438)/2016

(10) AP 2016 13341 A
(21) AP 2013 013341
(22) 2013 12 27
(24) 2013 12 27
(73) რომან ვერულაშვილი (GE)
არაყიშვილის ქ. 1, ჩიხი 13, 0179,
თბილისი (GE);
მერაბ გვენეტაძე (GE)
არაყიშვილის ქ., II ჩიხ. 5, 0179,
თბილისი (GE);
იზოლდა ქამუშაძე (GE)
ნუცუბიძის ფერდ., IV მკრ., კორპ. 28, ბ. 21,
0183, თბილისი (GE);
ირაკლი ვერულაშვილი (GE)
არაყიშვილის ქ., I ჩიხი, 13, 0179,
თბილისი (GE)
(72) რომან ვერულაშვილი (GE);
მერაბ გვენეტაძე (GE);
იზოლდა ქამუშაძე (GE);
ირაკლი ვერულაშვილი (GE)
(54) რკინაშემცველი მთის ჯიშებიდან
უწყვეტი ბოჭკოს წარმოებისათვის
პლატინა-როდიუმის ფილერი
________________________________________

(10) AP 2016 13655 A (44) 5(441)/2016
(21) AP 2012 013655
(22) 2012 10 12
(24) 2012 10 12
(62) 11185307.3 2011 10 14 (EP)
(31) 11185307.3
(32) 2011 10 14
(33) EP
(86) PCT/NL2012/050715, 2012 10 12
(73) სტამიკარბონ ბ.ვ. (NL)
მერკატორ 3, NL-6135 KW სიტარდი (NL)
(72) იოჰანეს ხენრიკუს მენენი (NL)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) შარდოვანას საბოლოო დამუშავების
ხერხი
________________________________________
(11) P 2016 6496 B

C 07

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 H 19/00
C 07 H 19/06
C 07 H 19/14
C 07 H 19/16
A 61 K 31/4184
A 61 K 31/522
A 61 K 31/506
A 61 K 31/4192
C 07 D 471/04
C 07 D 473/34
A 61 P 31/14
C 12 N 9/99
A 61 K 31/675
A 61 K 31/708
A 61 K 31/7068
A 61 K 31/7072
(44) 5(441)/2016

(10) AP 2016 13654 A
(21) AP 2012 013654
(22) 2012 10 12
(24) 2012 10 12
(62) 11185307.3 2011 10 14 (EP)
(31) 11185307.3
(32) 2011 10 14
(33) EP
(86) PCT/NL2012/050715, 2012 10 12
(73) სტამიკარბონ ბ.ვ. (NL)
მერკატორ 3, NL-6135 KW სიტარდი (NL)
(72) იოჰანეს ხენრიკუს მენენი (NL)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) შარდოვანას საბოლოო დამუშავების
ხერხი
________________________________________

(10) AP 2016 13529 A
(21) AP 2012 013529
(22) 2012 12 20
(24) 2012 12 20
(31) 61/5479,560; 61/613,836
(32) 2011 12 22; 2012 03 21
(33) US; US
(86) PCT/US2012/071063, 2012 12 20
(73) ელიოს ბიოფარმა, ინკ. (US)
260 ე. გრანდ ევენიუ 2- ნდ ფლოორ საუტ
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, 94080 (US)
(72) ლეონიდ ბეიგელმანი (US);
გუანჯი ვანგი (US);
დევიდ ბერნარდ სმიტი (US);
ჯერომე დევალი (US);
მარიჯა პრჰავკ (US)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) ჩანაცვლებული ნუკლეოტიდები,
ნუკლეოზიდები და მათი ანალოგები
________________________________________

(11) P 2016 6500 B

(11) P 2016 6493 B

(11) P 2016 6499 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 273/16
C 07 C 273/03
B 01 J 2/23
(44) 5(441)/2016

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 273/16
C 07 C 273/02
B 01 J 2/22

(10) AP 2016 13177 A

#12 2016 06 27

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 K 16/28
A 61 P 35/02
(44) 5(441)/2016
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gamogonebebi

(21) AP 2011 013177
(22) 2011 12 30
(24) 2011 12 30
(31) 61/428,699; 61/470,406; 61/470,382;
61/485,104
(32) 2010 12 30; 2011 03 31; 2011 03 31;
2011 05 11
(33) US; US; US; US
(86) PCT/US2011/068235, 2011 12 30
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კამპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩოუმ, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა, 541- 0045 (JP)
(72) კატლინ ენ ელიასი (US);
გრეგორი ლანდესი (US);
შვეტა სინგი (US);
ვაუტერ კორვერი (US);
ენდრიუ ვოლგინ დრეიკი (US);
მერი ჰააკ-ფრენდშო (US);
გიორგი პალ სნელი (US);
ვინაი ბჰასკარი (US)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) ანტი - CD38 ანტისხეულები
________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 G 3/06
(44) 5(441)/2016

(10) AP 2016 13312 A
(21) AP 2013 013312
(22) 2013 12 05
(24) 2013 12 05
(73) ჟორა გაბრიჭიძე (GE)
გლდანის I მკრ., კორპ. 4, ბ. 44, 0167,
თბილისი (GE);
ნანი მიქავა (GE)
გლდანის I მკრ., კორპ. 4, ბ. 44, 0167,
თბილისი (GE);
ნატა გოგოხია (GE)
გლდანის I მკრ., კორპ. 4, ბ. 44, 0167,
თბილისი (GE)
(72) ჟორა გაბრიჭიძე (GE);
ნანი მიქავა (GE);
ნატა გოგოხია (GE)
(54) შებოლილი არყის წარმოების ხერხი
________________________________________
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E 04
(11) P 2016 6498 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 04 B 1/00
(44) 5(441)/2016

(10) AP 2016 13594 A
(21) AP 2014 013594
(22) 2014 10 09
(24) 2014 10 09
(73) როლანდ ჟორჟოლიანი (GE)
ბოგდან ხმელნიცკის ქ. 17ვ, ბ. 40, 0121,
თბილისი (GE)
(72) როლანდ ჟორჟოლიანი (GE)
(54) საკედლე ბლოკი
________________________________________

ganyofileba F
F 03
(11) P 2016 6497 B

C 12
(11) P 2016 6494 B

ganyofileba E

(51) Int. Cl. (2006)
F 03 B 13/00
(44) 5(441)/2016

(10) AP 2016 13545 A
(21) AP 2014 013545
(22) 2014 08 06
(24) 2014 08 06
(73) ენდი თუმანიშვილი (GE)
ფალიაშვილის ქ. 50, ბ. 9, 0179,
თბილისი (GE);
ვაჟა ჯამარჯაშვილი (GE)
ფალიაშვილის ქ. 50, ბ. 9, 0179,
თბილისი (GE)
(72) ენდი თუმანიშვილი (GE);
ვაჟა ჯამარჯაშვილი (GE)
(54) ჰიდროელექტროსადგური ცვალებადი
ნიშნულით
________________________________________
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sasargeblo modelebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A
A 61
(10) AU 2016 12956 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 C 9/00
(21) AU 2013 012956
(22) 2013 01 09
(71) დავით ზუკაკიშვილი (GE)
დიღმის მას., V კვარტ., კორპ. 14, ბ. 52,
0159, თბილისი (GE)
(72) დავით ზუკაკიშვილი (GE)
(54) კოვზი ქვედა ყბის ანაბეჭდის ასაღებად
(57) კოვზი შეიცავს ფუძეს 1, შიგა 2 და გარე 3
ბორტებით, სახელურს 4, კორძს 6, შესრულებულს ფუძეზე ჰორიზონტალურად დამაგრებული შვერილის სახით, ამასთან, კორძი
მოთავსებულია ჰორიზონტალურად ქვედა
ყბის კბილთა მწკრივის საღეჭი და საჭრელი
ზედაპირების ზევით, რის გამოც ანაბეჭდის
აღებისას მას არ ეხება ენის წვერი, გარდა
ამისა, სახელური მოკლეა და შესრულებულია
ისეთნაირად, რომ ანაბეჭდის აღებისას არ
ეხება ხელის მტევანს.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 5

(54) თმის ცვენის, ქერტლის და აკნეს
საწინააღმდეგო საპნის დამზადების
ხერხი
(57) საპნის დასამზადებლად ერთმანეთს ურევენ: წყალს, ძროხის ცხიმს, კაუსტიკურ
სოდას, ლაშქარას (Symphytum caucasicum) და
არჯაკელის (Lathyrus roseus) ღეროებს და
ფოთლებს, თიხას და ცისტინს ან ცისტეინს ან
მეთიონინს.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
_________________________________________

ფიგ. 1

_________________________________________
(10) AU 2016 13768 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 8/97
C 11 D 1/10
(21) AU 2015 013768
(22) 2015 03 24
(71) რაჟდენ კირვალიძე (GE)
სოფ. ვანთა, თელავი (GE)
(72) რაჟდენ კირვალიძე (GE)
(74) მარიამ გოგიტიძე
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dizainebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(10) AD 2016 896 S
(51) 19-08
(21) AD 2016 000896
(22) 2016 01 13
(28) 2
(71) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)
მ. ქანთარიას ქ. 10, ბ. 2, 0186, თბილისი (GE)
(72) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)
(74) გიორგი ქართველიშვილი
(54) 1.-2. ბოთლის ეტიკეტი
(55)

1

2
________________________________________
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(10) AD 2016 899 S
(51) 25-03
(21) AD 2016 000899
(22) 2016 02 22
(28) 1
(71) გიორგი ბობოხიძე (GE)
ბეჟანიძის ქ. 25, 6214, დაბა ჩაქვი, ქობულეთის რ-ნი (GE)
(72) გიორგი ბობოხიძე (GE)
(54) ავტოფარეხი
(55)

1.1

1.2

1.3
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dizainebi

1.4

1.5

1.6

1.7
________________________________________
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dizainebi

(10) AD 2016 900 S
(51) 26-03
(21) AD 2016 000900
(22) 2016 02 24
(28) 1
(71) ნიკა ალავიძე (GE)
ლადო მესხიშვილის III შეს. 18, 4600, ქუთაისი (GE)
(72) ნიკა ალავიძე (GE)
(54) ქუჩის სანათი
(55)

1.2

1.1

1.4

1.3

1.5
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dizainebi

1.6

1.7
________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2016 78225 A*
(210) AM 78225
(220) 2014 08 06
(731) შპს „კამარა ექსპრესი“
ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0108, თბილისი,
საქართველო
(540)

CAMEX
კამექსი
Камэкс

(511)
39 – მოგზაურობის ორგანიზება.
__________________________________________
(260) AM 2016 81374 A
(210) AM 81374
(220) 2015 03 24
(731) შპს `Bolero & Company~
ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, თბილისი,
საქართველო
(740) მამუკა ფოთოლაშვილი
(540)

მირონი
MIRONI
МИРОНИ

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2016 82700 A
(210) AM 82700
(220) 2015 06 26
(731) ვალიკო ქერაშვილი
იპოლიტე ივანოვის ჩიხი 5, 0153,
თბილისი, საქართველო
(740) ვალიკო ქერაშვილი
(540)

(591) თეთრი, ოქროსფერი, წითელი
(531) 12.01.15, 20.07.01, 28.19, 29.01.12
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში
შემავალი სიტყვიერი ელემენტი `ლომისი~ არ
ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვის საგანს.
(511)
35 – რეკლამა.
__________________________________________
(260) AM 2016 83191 A
(210) AM 83191
(220) 2015 07 28
(731) გიორგი კონტუაძე
შარტავას ქ. 74, 0160, თბილისი, საქართველო;
თორნიკე ტურიაშვილი
ვაზისუბნის IV მკრ., I კვარტ., კორპ. 6, ბ. 32,
0152, თბილისი, საქართველო;
რომან გუჯაბიძე
ნუცუბიძის ქ. 74, 0186, თბილისი, საქართველო
(740) რომან გუჯაბიძე
(540)
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(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.24, 26.11.09, 27.05.15, 27.05.24
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2016 83261 A
(210) AM 83261
(220) 2015 08 03
(310) UK00003094818
(320) 2015 02 17
(330) GB
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) რუხი, მუქი რუხი, თეთრი, ოქროსფერი
(531) 05.03.15, 25.01.01, 25.03.05, 27.05.24,
29.01.13, 05.03.01
(511)
34 – სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი;
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.
__________________________________________
(260) AM 2016 83339 A
(210) AM 83339
(220) 2015 08 10
(731) კონსორციო პერ ლა ტუტელა დელ
ფორმადჯო გორგონძოლა
ვია ანდრეა კოსტა 5/C 28100 ნოვარა,
იტალია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(551) კოლექტიური
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.22
(511)
29 – ყველი.
__________________________________________
(260) AM 2016 83378 A
(210) AM 83378
(220) 2015 08 13
(731) შპს `ქართული რძის დისტრიბუცია~
კოსტავას ქ. 37-39, სართ. 6, საოფისე
ფართი 501, ძველი თბილისის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(740) თამარ ჯავახიშვილი
(540)

(591) ღია ვარდისფერი, მუქი ვარდისფერი,
ცისფერი
(531) 19.03.24, 25.07.25, 28.19, 29.01.14
(511)
29 – რძე და რძის ნაწარმი (კარაქი, სპრედი).
__________________________________________
(260) AM 2016 83580 A
(210) AM 83580
(220) 2015 08 27
(731) შპს „ქართუ-უნივერსალი“
კახეთის გზატ. მე-2 ჩიხი 11, თბილისი,
საქართველო
(740) გოჩა გოგიშვილი
(540)

(591) მუქი ლურჯი, წითელი
(531) 01.03.13, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
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კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური. ვაჭრობისთვის ხელშეწყობა.
__________________________________________
(260) AM 2016 83639 A
(210) AM 83639
(220) 2015 09 02
(731) შპს `აგრო თრეიდინგ ჯორჯია~
რუსთავის გზატ. 68ა, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05, 28.05, 28.19
(511)
31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და
ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
__________________________________________
(260) AM 2016 83697 A
(210) AM 83697
(220) 2015 09 04
(731) ზურაბ დოლაკიძე
გოძიაშვილის პირველი შესახ. 20,
ვაშლიჯვარი, 0159, თბილისი,
საქართველო
(740) ზურაბ დოლაკიძე
(540)

Bene
Бене
ბენე

(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-

ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2016 83715 A
(210) AM 83715
(220) 2015 09 07
(731) შპს `Bolero & Company~
ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, თბილისი,
საქართველო
(740) მამუკა ფოთოლაშვილი
(540)

ტალავარი
TALAVARI
ТАЛАВАРИ

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2016 83724 A
(210) AM 83724
(220) 2015 09 07
(731) უნიჩარმ გალფ ხაიჯიენიკ ინდასტრის
ლტდ.
ს.ყ. 99883, ერ-რიადი 11625, საუდის
არაბეთი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(591) თეთრი, ცისფერი, ლურჯი, აგურისფერი, მუქი ყვითელი
(531) 29.01.13, 27.05.03, 28.01
(511)
5 – საფენები ბავშვებისთვის; ჰიგროსკოპიული ბამბა; საცვალ-საფენი; სახვევი ბანდები;
ჰიგიენური საფენები ქალებისათვის; სახვევი
დოლბანდი; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი; მენსტრუალური ტამპონები ქალებისათ-
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ვის; შეუკავებლობით დაავადებულების ჰიგიენური საფენები; შეუკავებლობით დაავადებულების ქვედა საცვალი შემწოვი; ჰიგიენური
საფენები ტრუსებისათვის; ჰიგიენური პირსახოცები, საფენები, ბავშვის საფენები და ელასტიური საცვალ-საფენები.
__________________________________________
(260) AM 2016 83725 A
(210) AM 83725
(220) 2015 09 07
(731) უნიჩარმ გალფ ხაიჯიენიკ ინდასტრის
ლტდ.
ს.ყ. 99883, ერ-რიადი 11625, საუდის
არაბეთი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(591) ლურჯი, ცის ლაზური, ტერაკოტა,
თეთრი
(531) 26.11.13, 27.05.24, 27.05.25, 28.01, 29.01.13
(511)
5 – საფენები ბავშვებისთვის; ჰიგროსკოპიული ბამბა; საცვალ-საფენი; სახვევი ბანდები;
ჰიგიენური საფენები ქალებისათვის; სახვევი
დოლბანდი; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი; მენსტრუალური ტამპონები ქალებისათვის; შეუკავებლობით დაავადებულების ჰიგიენური საფენები; შეუკავებლობით დაავადებულების ქვედა საცვალი შემწოვი; ჰიგიენური
საფენები ტრუსებისათვის; ჰიგიენური პირსახოცები, საფენები, ბავშვის საფენები და ელასტიური საცვალ-საფენები.
__________________________________________
(260) AM 2016 83726 A
(210) AM 83726
(220) 2015 09 07
(731) უნიჩარმ გალფ ხაიჯიენიკ ინდასტრის
ლტდ.
ს.ყ. 99883, ერ-რიადი 11625, საუდის
არაბეთი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
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(540)

(591) მუქი ყვითელი, თეთრი, ცისფერი,
ლურჯი, აგურისფერი
(531) 27.05.03, 28.01, 29.01.14
(511)
5 – საფენები ბავშვებისთვის; ჰიგროსკოპიული ბამბა; საცვალ-საფენი; სახვევი ბანდები;
ჰიგიენური საფენები ქალებისათვის; სახვევი
დოლბანდი; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი; მენსტრუალური ტამპონები ქალებისათვის; შეუკავებლობით დაავადებულების ჰიგიენური საფენები; შეუკავებლობით დაავადებულების ქვედა საცვალი შემწოვი; ჰიგიენური
საფენები ტრუსებისათვის; ჰიგიენური პირსახოცები, საფენები, ბავშვის საფენები და ელასტიური საცვალ-საფენები.
__________________________________________
(260) AM 2016 83727 A
(210) AM 83727
(220) 2015 09 08
(731) დაიამონდ ქუესტ ლიმიტიდ
ომც ჩამბერს, პ.ო. ბოქს 3152, როად
ტოუნ, ტორტოლა, ვირჯინიის
კუნძულები, გაერთიანებული სამეფო
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)

(591) შავი, თეთრი, რუხი
(531) 27.05.11, 27.05.24
(511)
34 – სიგარეტები; პორტსიგარები; სიგარეტის
ფილტრები; მუნდშტუკები სიგარეტისათვის;
სიგარეტის ქაღალდი; სიგარეტის ჰილზები;
სიგარეტის მუნდშტუკის სატუჩეები; სიგარილოები; სიგარები; საფერფლეები; სანთებლები.
__________________________________________
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(260) AM 2016 83993 A
(210) AM 83993
(220) 2015 09 28
(731) ტოვარისტვო ზ ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტუ „პრომისლოვოტორგოველნა კომპანიია შაბო“
ვულ. ძერჟინსკოგო, 10, ს. შაბო,
ბელგოროდ-დნესტროვსკიი რ-ნი,
ოდესკა ობლ. 67770, უკრაინა;
ელდარ იუკურიძე
ჟუკოვსკის ქ. 19, ბ. 9, ოდესა, უკრაინა
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ნაცრისფერი, რუხი, შავი
(531) 26.01.22, 26.04.24, 26.07.05, 27.05.24, 28.03
(526) ,,МУСКАТНАЯ ВИНОГРАДНАЯ ВОДКА“,
,,Напиiй алкогольний“, ,,Горiлка виноградна“
(511)
33 – არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2016 83998 A
(210) AM 83998
(220) 2015 09 28
(731) შპს „სანსო“
რუსთაველის გამზ. 10, ბ. 20, 6000
ბათუმი, საქართველო
(740) ნოდარ სვანიძე
(540)

SANSO
САНСО
სანსო

(591) ნაცრისფერი, რუხი, შავი
(531) 26.01.22, 26.04.24, 26.07.05, 27.05.01, 28.03
(526) ,,ВИНОГРАДНАЯ ВОДКА“, ,,Напиiй алкогольний“, ,,Горiлка виноградна“.
(511)
33 – არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2016 83994 A
(210) AM 83994
(220) 2015 09 28
(731) ელდარ იუკურიძე
ჟუკოვსკის ქ. 19, ბ. 9, ოდესა, უკრაინა;
ტოვარისტვო ზ ობმეჟენოიუ
ვიდპოვიდალნისტუ „პრომისლოვოტორგოველნა კომპანიია შაბო“
ვულ. ძერჟინსკოგო, 10, ს. შაბო,
ბელგოროდ-დნესტროვსკიი რ-ნი,
ოდესკა ობლ. 67770, უკრაინა
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი
საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები,
საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები.
10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკერების დასადები მასალა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84034 A
(210) AM 84034
(220) 2015 09 29
(310) 29611
(320) 2015 03 30
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(330) AD
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

EXPLORE

(511)
34 – სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი;
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.
__________________________________________
(260) AM 2016 84063 A
(210) AM 84063
(220) 2015 10 02
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია
(540)

ამეტრინი

(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები. სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები; ბავშვთა კვება; სალბუნები; სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები; ჰერბიციდები.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში. მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84064 A
(210) AM 84064
(220) 2015 10 02
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
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(740) ირმა კარტოზია
(540)

აისი

(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84065 A
(210) AM 84065
(220) 2015 10 02
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია
(540)

სპრინტერი

(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
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ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84067 A
(210) AM 84067
(220) 2015 10 02
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია
(540)

ათლეტი

(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84069 A
(210) AM 84069
(220) 2015 10 02
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია

(540)

რიმაქსი

(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84070 A
(210) AM 84070
(220) 2015 10 02
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია
(540)

საგა

(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
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და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84071 A
(210) AM 84071
(220) 2015 10 02
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია
(540)

სალიტი

(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერეები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო
დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.

(540)

პრიუსი

(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84074 A
(210) AM 84074
(220) 2015 10 05
(731) ლევან ჯიბღაშვილი
რუსთაველის გამზ. 129, 1601,
დედოფლისწყარო, საქართველო
(740) ლევან ჯიბღაშვილი
(540)

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84072 A
(210) AM 84072
(220) 2015 10 02
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია

24

(591) შავი, თეთრი, რუხი
(531) 24.09.01, 27.05.10, 27.05.17, 28.19, 29.01.13,
27.07.24, 11.03.14
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. ნიშანში ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტები `ჩაიხანა~, `chaihana~, `Tbilisi~, `N1~ და-
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მოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა,
ბარების
მომსახურება,
თვითმომსახურების რესტორნები, კაფეტერიები, რესტორნები, რესტორნები (თვითმომსახურების-), საკვების შეკვეთით დამზადება და
შინ მიტანა, სასტუმროები, კაფეები.
__________________________________________
(260) AM 2016 84076 A
(210) AM 84076
(220) 2015 10 05
(731) კრბლ ლიმიტიდ
5190, ლახორი გეიტ, დელი - 110 006,
ინდოეთი
(740) კონსტანტინე მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.03.15, 07.01.09, 27.05.17
(511)
30 – ბრინჯი.

_____________________________________________________

(260) AM 2016 84092 A
(210) AM 84092
(220) 2015 10 07
(731) შპს „კავკასფარმა“
აეროპორტის დას. კორპ.42, ბ.13,
თბილისი, საქართველო
(740) ევგენი ჟორდანია
(540)

(591) მუქი შაბიამნისფერი და შავი
(531) 26.01.06, 27.05.05, 28.05, 29.01.12
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________

(260) AM 2016 84077 A
(210) AM 84077
(220) 2015 10 05
(731) კრბლ ლიმიტიდ
5190, ლახორი გეიტ, დელი - 110 006,
ინდოეთი
(740) კონსტანტინე მეიფარიანი
(540)

(260) AM 2016 84149 A
(210) AM 84149
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.03.04, 27.05.04
(511)
30 – ბრინჯი.
__________________________________________

(591) შავი, წითელი და თეთრი
(531) 03.11.07, 27.03.03, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.11, 29.01.12
(511)
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, ,,ზღვის ხვირთქლისა’’ და ამ მასალების
შემცვლელებისაგან დამზადებული ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
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35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________

(260) AM 2016 84150 A
(210) AM 84150
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

(260) AM 2016 84153 A
(210) AM 84153
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

(591) შავი, წითელი, თეთრი
(531) 03.11.07, 27.03.03, 28.19, 29.01.12
(511)
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, ,,ზღვის ხვირთქლისა’’ და ამ მასალების
შემცვლელებისაგან დამზადებული ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2016 84151 A
(210) AM 84151
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

(591) შავი, წითელი და თეთრი
(531) 27.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(511)
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, ,,ზღვის ხვირთქლისა’’ და ამ მასალების
შემცვლელებისაგან დამზადებული ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
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(591) შავი
(531) 27.05.11, 27.05.02
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2016 84154 A
(210) AM 84154
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173,
0112,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

(591) შავი
(531) 27.05.01
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2016 84155 A
(210) AM 84155
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
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(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________

(591) შავი, თეთრი, მუქი ნაცრისფერი, ღია
ნაცრისფერი
(531) 26.04.07, 26.04.22, 27.05.24
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2016 84156 A
(210) AM 84156
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

(591) თეთრი, მუქი ნაცრისფერი, ღია ნაცრისფერი
(531) 26.04.24, 28.19, 26.04.07
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2016 84158 A
(210) AM 84158
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

(591) შავი
(531) 26.11.07, 28.19
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.

(260) AM 2016 84162 A
(210) AM 84162
(220) 2015 10 09
(731) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ნარიმანიძე
(540)

(591) შავი, წითელი და თეთრი
(531) 03.11.07, 27.03.03, 28.19, 29.01.12
(511)
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, ,,ზღვის ხვირთქლისა’’ და ამ მასალების
შემცვლელებისაგან დამზადებული ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2016 84221 A
(210) AM 84221
(220) 2015 10 16
(731) ზე სიუზენ გ. კომენ ბრესტ კენსერ
ფაუნდეიშენ, ინკ.
5005 ლბჯ ფრიუეი, სუიტ 250, დალასი,
ტეხასი 75244, აშშ
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

SUSAN G. KOMEN

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; ხელშეწყობა საზოგადოების ინფორმირებაში გულმკერდის კიბოს ადრეული
გამოვლინების მნიშვნელობის თაობაზე; ხელშეწყობა საზოგადოების ინფორმირებაში კიბოს პრობლემების ადრეული გამოვლინების
მნიშვნელობის თაობაზე, ხელშეწყობა განათლებაში, კვლევებში, შემოწმებაში (სკრინინგში), მკურნალობაში, ინიციატივებში და აქციებში.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
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sasaqonlo niSnebi
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; სახსრების და მატერიალური რესურსების მოძიება და მოზიდვა საქველმოქმედო
მიზნებისათვის.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა და სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების
ორგანიზება; საგანმანათლებლო მომსახურება, სახელდობრ, სემინარების, (სამეცნიერო)
კონფერენციების, პროგრამების და ინფორმაციის უზრუნველყოფა გულმკერდის კიბოს საკითხებში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84222 A
(210) AM 84222
(220) 2015 10 16
(731) ზე სიუზენ გ. კომენ ბრესტ კენსერ
ფაუნდეიშენ, ინკ.
5005 ლბჯ ფრიუეი, სუიტ 250, დალასი,
ტეხასი 75244, აშშ
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

SUSAN G. KOMEN EUROPE
NETWORK

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; ხელშეწყობა საზოგადოების ინფორმირებაში გულმკერდის კიბოს ადრეული
გამოვლინების მნიშვნელობის თაობაზე; ხელშეწყობა საზოგადოების ინფორმირებაში კიბოს პრობლემების ადრეული გამოვლინების
მნიშვნელობის თაობაზე, ხელშეწყობა განათლებაში, კვლევებში, შემოწმებაში (სკრინინგში), მკურნალობაში, ინიციატივებში და აქციებში.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; სახსრების და მატერიალური რესურსების მოძიება და მოზიდვა საქველმოქმედო
მიზნებისათვის.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა და სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების
ორგანიზება; საგანმანათლებლო მომსახურება, სახელდობრ, სემინარების, (სამეცნიერო)
კონფერენციების, პროგრამების და ინფორმაციის უზრუნველყოფა გულმკერდის კიბოს
საკითხებში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84228 A
(210) AM 84228
(220) 2015 10 16
(731) ,,ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.“
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ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარიო
ბლდგ, მე-3 სართ. პანამა, პანამა
(740) გივი აკოფაშვილი
(540)
(511)
35 – რეკლამა.

ავტომანი

38 – ტელემაუწყებლობა.
__________________________________________
(260) AM 2016 84254 A
(210) AM 84254
(220) 2015 10 19
(731) ინფინიქს ტექნოლოჯი ლიმიტედ
რმს 05-15, 13ა/ფ საუზ ტაუერ ვორლდ
ფაინანს სტრ ჰარბორ სიტი 17 კანტონ
რდ ტსტ კლნ, ჰონკონგი ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკის სპეციალური
ადმინისტრაციული რეგიონი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05
(511)
9 – გადასატანი ტელეფონები; ბატარეები, ელექტრული; სამუხტავი მოწყობილობები ელექტროაკუმულატორისათვის; კორპუსები ხმამაღლამოლაპარაკისათვის; ხელის გარეშე სასაუბრო კომპლექტები ტელეფონისათვის; შეერთებები ელექტროხაზებისათვის; კომპიუტერის მეხსიერების ბლოკები; საყურისები; გამოსახულების აღმწარმოებელი მოწყობილობები; ფოტოაპარატები.
__________________________________________
(260) AM 2016 84265 A
(210) AM 84265
(220) 2015 10 21
(731) კარვეს ინტერნეშენელ, ინკ.
100 რიჩი როუდი, უაკო, ტეხასი,
76712, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

FITCURVES

(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და ამ მასალისგან დამზადებული საქონელი, რომელიც არაა შეტანილი სხვა კლასში; ნაბეჭდი პროდუქცია; ნაბეჭდი პუბლიკაციები, ჟურნალები და პერიოდული გამოცემები; საამკინძაო მასალა; ფოტოსურათები; საკანცელარიო საქონელი; მწებავი ნივთიერებები საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; მხატვართა საკუთვნო; სახატავი ფუნჯები; საბეჭდი მანქანე-
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ბი და საოფისე ნივთები (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები
(აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი
მასალა (რომელიც არაა შეტანილი სხვა
კლასში); ტიპოგრაფიული შრიფტი, კლიშე.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი,
სპორტული და ფიტნეს ტანსაცმელი.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; ვარჯიშთან, ფიზიკურ
მომზადებასა და წვრთნასთან დაკავშირებული მომსახურება; მომსახურება სპორტული
დარბაზებით; ფიზიკურ მომზადებასა და
წვრთნასთან დაკავშირებული სასწავლო მომსახურება და კონსულტაციები.
__________________________________________
(260) AM 2016 84277 A
(210) AM 84277
(220) 2015 10 22
(731) გრენდენე ს.ა. კორპორაცია
ორგანიზებულია და ფუნქციონირებს
ბრაზილიის კანონების შესაბამისად
ავ. პიმენტელ გომეში, 214, ბაირო:
ექსპექტატივა, 62040- სობრალ-სე,
ბრაზილია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
25 – ქალებისა და ბავშვების ფეხსაცმელი, სახელდობრ, სანდლები, პლაჟის ფეხსაცმელი,
ჩუსტები, ჩუსტები აბაზანისათვის, სატყაპუნო
სანდლები, ყელიანი ფეხსაცმელი, ზოგადად
ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი.
__________________________________________
(260) AM 2016 84303 A
(210) AM 84303
(220) 2015 10 22
(731) შპს `ხვანჭკარა~
სოფ. ხვანჭკარა, 0420, ამბროლაურის
რაიონი, საქართველო
(740) მარიამ ჭანტურია
(540)

(591) შავი, თეთრი, ოქროსფერი, წითელი და
ლურჯი
(531) 03.01.22, 24.01.03, 24.01.10, 24.05.20,
24.13.01, 25.01.05, 29.01.15
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება: IN VINO VERITAS.
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2016 84316 A
(210) AM 84316
(220) 2015 10 23
(731) შპს `მარჯი~
რ. თაბუკაშვილის ქ. 27, 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

მარჯი
marji

(511)
10 – სამედიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები.
44 – სამედიცინო მომსახურება.
__________________________________________
(260) AM 2016 84359 A
(210) AM 84359
(220) 2015 10 27
(731) თაიგერ კორპორეიშენ
3-1, ჰაიამი-ჩო, კადომა სიტი ოსაკა
იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.01.04, 03.01.16, 27.05.17
(511)
21 – შეფუთვისთვის განკუთვნილი სამრეწველო დანიშნულების მინის კონტეინერები („მინის საცობების, თავსახურების და ხუფების
გარდა“); მინის საცობები [შეფუთვისთვის განკუთვნილი სამრეწველო დანიშნულების კონტეინერებისთვის]; მინის თავსახურები და ხუფები [შეფუთვისთვის განკუთვნილი სამრეწველო დანიშნულების კონტეინერებისთვის];
ჭურჭელი და ტაფები თბური დამუშავებისთვის [არაელექტრული]; ყავადანები [არაელექტრული]; თუჯის ჩაიდნები იაპონურ
სტილში არაელექტრული [ტეცუბინი]; ჩაიდნები [არაელექტრული]; მაგიდის ჭურჭელი
დანების, ჩანგლების და კოვზების გარდა;
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პორტატული საყინულეები [არაელექტრული];
სამზარეულოს კონტეინერები ბრინჯისთვის;
მინის ქილები საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებლად; მათარები [სამოგზაუროდ];
თერმოსები; საჭმლის მოსამზადებელი ჭურჭელი; ყინულისთვის ვედროები; საწიწაკე-საპილპილეები; საშაქრეები; საწურები; სამარილეები; მოხარშული ბრინჯის მოსარევი ნიჩბები (კოვზები) იაპონურ სტილში (შამოჯი);
საჭმლის მოსამზადებელი ძაბრები; დალევისთვის განკუთვნილი ჩალის ღეროები; სადილის პერსონალური ლანგრები და ქვესადებები იაპონურ სტილში [ზენი]; ბოთლის გასახსნელები, არაელექტრული; კვერცხის ჩასადები ჭიქები; ტორტის ნიჩბები; პირსახოცების
(ხელსახოცების) დამჭერები; პირსახოცების
(ხელსახოცების) რგოლები; ცხელი საჭმლის
სადგამები (ცხელი ჭურჭლის სადგამები); ჩხირები საჭმლისათვის; ფუტლარები საჭმლის
ჩხირებისთვის; სამზარეულოს ციცხვები და
ჩამჩები; საჭმლის მოსამზადებელი საცერი და
ცხავები; ლანგრები; კბილის საჩიჩქნები; კბილის საჩიჩქნის დამჭერები; დალაგებისთვის
ინვენტარი და სარეცხი საკუთნოები.
__________________________________________
(260) AM 2016 84373 A
(210) AM 84373
(220) 2015 10 28
(731) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

AMGEN

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; რეცეპტით
გამოწერილი სამკურნალწამლო საშუალებები; და ფარმაცევტული პრეპარატებით წინასწარ შევსებული შპრიცები და ამპულები.
10 – სამედიცინო დანიშნულების მოწყობილობები და ინსტრუმენტები; წამლის მიმწოდებელი მოწყობილობები; წამლის მიმწოდებელი
სისტემები; ფარმაცევტული პრეპარატებისთვის საინიექციო მოწყობილობები; ინჟექტორები სამედიცინო მიზნებისთვის.
35 – ფარმაცევტული პრეპარატების და სამედიცინო დანიშნულების საქონლის საცალო
და საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება; საცნობარო მომსახურება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის, ქიმიოთერაპიის და
ფარმაცევტული პროდუქტების სფეროში; რეცეპტით გამოწერილ წამლებზე თანაგადახდის პროგრამების ადმინისტრირება; პაციენტებისათვის შეღავათების მიცემის პროგრამე-
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ბის ადმინისტრირება; ჯანდაცვის სფეროში
ხარჯების ადმინისტრირების უზრუნველყოფა, სახელდობრ, დაზღვევის უზრუნველყოფის შემოწმება და წინასწარი ნებართვა მესამე პირთა მომსახურების მიზნით; საცნობარო
მომსახურება თანაგადახდის პროგრამების
ხელშეწყობისათვის; პაციენტთა მხარდაჭერის მომსახურება, სახელდობრ, ჯანდაცვის
პროვაიდერებისთვის „ონლაინ“ რეჟიმში საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურებით უზრუნველყოფა იმ ადგილების (დაწესებულებების) შესახებ, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს კანქვეშა ინიექციები და ასევე
ინფორმაციით უზრუნველყოფა, რომელიც
ეხება საცალო ვაჭრობის აფთიაქებს ან სპეციალიზებულ აფთიაქებს, სადაც პაციენტებს
შეუძლიათ ფარმაცევტული პრეპარატების
შეძენა.
41 – საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი
მომსახურება, სახელდობრ, საგანმანათლებლო მასალების განვითარება-დამუშავება და
გავრცელება მესამე პირთათვის ფარმაცევტული პროდუქტების და დაავადებების მკურნალობის სფეროში; სემინარების ჩატარება ექიმის მიერ გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტების გამოყენების შესახებ დაავადებების სამკურნალოდ; სამედიცინო დაავადებების შესახებ ლექტორის მოტივირებული და
საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ტრენინგების ჩატარება პაციენტთა მხარდაჭერის სფეროში, რომელიც ეხება დაავადებების მკურნალობას;
დაავადებების მკურნალობის შესახებ ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენების
ელექტრონული ფოსტით გადაგზავნის უზრუნველყოფა.
42 – ფარმაცევტული გამოკვლევები და დამუშავებები; ბიოლოგიის სფეროში გამოკვლევები; ქიმიის სფეროში გამოკვლევები; მედიცინის სფეროში გამოკვლევები, სახელდობრ,
კლინიკური გამოცდა-გამოკვლევები მესამე
პირთათვის.
44 – პაციენტთა მხარდაჭერის სამსახურები
დაავადებათა მკურნალობის საკითხებში, სახელდობრ, „ონლაინ“ რეჟიმში ინფორმაციით
უზრუნველყოფა, რომელიც ეხება ფარმაცევტულ პრეპარატებს სხვადასხვა სახის დაავადებების მკურნალობისთვის და სამედიცინო
რჩევებითა და საკონსულტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; დაავადებების
შესახებ სანიტარულ-ჰიგიენური ინფორმაციით და სამედიცინო ინფორმაციით უზრუნველყოფა; საინფორმაციო სამსახურები, სახელდობრ, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტების სამედიცინო ინფორმაციით
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უზრუნველყოფა; პაციენტთა მხარდაჭერის
სამსახურების უზრუნველყოფა ონკოლოგიის
და ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის საკითხებში; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტების ინფორმაციით უზრუნველყოფა ძვლების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინდივიდუალური სამედიცინო ინფორმაციის და პრაქტიკული რჩევების
შეთავაზებით სამედიცინო მუშაკებთან ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ძვლების მდგომარეობის შესახებ; საინფორმაციო სამსახურები, სახელდობრ, სამედიცინო რჩევებით და
საკონსულტაციო სამსახურებით უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული ქსელის
მეშვეობით ონკოლოგიასთან დაკავშირებული
ძვლების ჯანმრთელობის მდგომარეობის საკითხებში; მომსახურებები სამედიცინო ინფორმაციის და პაციენტთა მხარდაჭერის უზრუნველყოფაში, სახელდობრ, რჩევები ფარმაცევტიკის საკითხებში და კონსულტაციები
ინფორმაციის მიწოდების სახით „ონლაინ“
რეჟიმში, რომელიც ეხება
ძვლების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ოსტეოპოროზის
პრევენციას და ოსტეოპოროზის და ძვლების
დაავადებების მკურნალობას და მენეჯმენტს,
და ფარმაცევტულ პრეპარატებს ოსტეოპოროზის მკურნალობისთვის; სამედიცინო დასკვნების წარდგენა იმ პაციენტთა მიმართ,
რომლებიც გადიან ოსტეოპოროზის და ძვლების დაავადებების მკურნალობას; სამედიცინო რჩევებისა და კონსულტაციების სფეროში
მომსახურებების უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის და
ქიმიოთერაპიის სფეროში; მომსახურების უზრუნველყოფა სამედიცინო ინფორმაციის სფეროში და პაციენტების მხარდაჭერის (დახმარების) სფეროში, სახელდობრ, ფარმაცევტული ტიპის რჩევები და კონსულტაციები „ონლაინ“ რეჟიმში ინფორმაციით უზრუნველყოფის სახით, რაც ეხება იმუნური ტრომბოციტოპენური პურპურას (ITP) საკითხებს; სანიტარულ-ჰიგიენური და სამედიცინო ინფორმაციით უზრუნველყოფა ITP-ის საკითხებში;
მომსახურება ინფორმაციით, სახელდობრ,
ITP-ის პაციენტების სამედიცინო ინფორმაციით უზრუნველყოფა; მომსახურება პაციენტთა მხარდაჭერაში (დახმარებაში), რომელიც
ეხება დაავადებების მკურნალობას, სახელდობრ, პაციენტების და პაციენტთა ოჯახების
ინფორმაციით უზრუნველყოფა მედიკამენტოზური თერაპიით შეყვანის საკითხებში და
პაციენტების სამედიცინო ინფორმაციით უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც პაციენტებს
შეუძლიათ მოითხოვონ სამედიცინო პერსონალისგან სამედიცინო საკითხებისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაცია; სამედიცინო

დანიშნულების საქონლის თავისუფალი განაწილება, სახელდობრ, კონტეინერები ნემსებისთვის და სამოგზაურო ქულერები სამედიცინო მიზნებისათვის ზემოთ აღნიშნულთან
დაკავშირებით; და პაციენტების ინფორმაციით უზრუნველყოფა მედიკამენტოზური თერაპიის მიღების სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84415 A
(210) AM 84415
(220) 2015 10 30
(310) 29725
(320) 2015 05 22
(330) AD
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

MODE

(511)
34 – სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი;
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.
__________________________________________
(260) AM 2016 84438 A
(210) AM 84438
(220) 2015 11 02
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.04
(511)
34 – დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები, სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი;
თამბაქო `სნუსი~, თამბაქოს შემცვლელები
(სამედიცინო დანიშნულების გარდა); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, რომელიც უნდა გათბეს; ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტებისა და თამბაქოს გასათბობად ნიკოტინის
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შემცველი აეროზოლის გამოსაყოფად ინჰალაციის მიზნით; მწეველთა საკუთნო, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს
ქილები, სიგარეტის კოლოფები, საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის
მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთი.
__________________________________________
(260) AM 2016 84499 A
(210) AM 84499
(220) 2015 11 05
(731) შპს `ჯორჯიან ალიანსი~
გ. ნადარეიშვილის ქ. 4 (ყოფილი
სამგორის ჩიხი), 0137, თბილისი,
საქართველო
(740) ლაშა ქაშაკაშვილი
(540)

ფრუტოშოკი
ФрутоШок
FrutoShock

(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________
(260) AM 2016 84570 A
(210) AM 84570
(220) 2015 11 09
(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია
(540)

Prius

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები. სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები; ბავშვთა კვება; სალბუნები; სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები; ჰერბიციდები.
__________________________________________

(731) შპს `ტერავიტა~
მარცინა კასპრაზაკას ქ. 29/31, ბ. 503,
01-234, ვარშავა, პოლონეთი
(740) ირმა კარტოზია
(540)

Sallit

(511)
5 – ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო
დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები. სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები; ბავშვთა კვება; სალბუნები; სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები;
ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2016 84589 A
(210) AM 84589
(220) 2015 11 09
(731) უნივერსალ პროტეინ საპლიმენტს
კორპორეიშენ დბა უნივერსალ
ნუტრიშენ
3 ტერმინალ როუდი, ნიუ-ბრანზუიკი,
ნიუ-ჯერზი 08901, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.18, 27.05.01
(511)
5 – საკვები დანამატები.
__________________________________________
(260) AM 2016 84592 A
(210) AM 84592
(220) 2015 11 09
(731) ლუბა ცირეკიძე
გლდანი, პირველი მიკრო რ-ნი, მე-9
კორპ. მე-5 სად. ბ. 98, 0167, თბილისი,
საქართველო
(740) ლუბა ცირეკიძე
(540)

(260) AM 2016 84571 A
(210) AM 84571
(220) 2015 11 09
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(591) მუქი წითელი და მწვანე
(531) 05.05.01, 27.05.05, 28.19, 29.01.13
(511)
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2016 84654 A
(210) AM 84654
(220) 2015 11 12
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,
აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

EQUINOX PREMIER

(511)
12 – მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები და მათი ნაწილები.
__________________________________________
(260) AM 2016 84656 A
(210) AM 84656
(220) 2015 11 12
(310) 67738
(320) 2015 07 28
(330) JM
(731) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

3D TOUCH

(511)
9 – კომპიუტერები; კომპიუტერის აპარატული
საშუალებები, კომპიუტერის გადასატანი აპარატული საშუალებები; პორტატიული კომპიუტერები; პლანშეტური კომპიუტერები; ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობები და აპარატურა; ტელეფონები; მობილური ტელეფონები; ხმის, მონაცემების, გამოსახულებების, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური კონტენტის
გადაცემისთვის განკუთვნილი უსადენო საკომუნიკაციო საშუალებები; მოწყობილობები
ინფორმაციის ქსელური გადაცემისთვის; პორტატიული ციფრული ელექტრონული მოწყობილობები, რომლებიც იძლევიან ინტერნეტში შესვლის და აგრეთვე, სატელეფონო
ზარების, ფაქსიმილური შეტყობინებების, ელექტრონული წერილების და ციფრული მონაცემების გაგზავნის, მიღების და შენახვის შესაძლებლობას; გადასატანი ციფრული ელექ-

ტრონული მოწყობილობები, რომლებიც იძლევიან ინტერნეტში შესვლის და აგრეთვე,
სატელეფონო ზარების, ფაქსიმილური შეტყობინებების, ელექტრონული წერილების და
სხვა ციფრული მონაცემების გაგზავნის, მიღების და შენახვის შესაძლებლობას; ელექტრონული წიგნები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერების, მობილური მოწყობილობების, მობილური ტელეფონების, კომპიუტერის გადასატანი აპარატული საშუალებების, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობების და აუდიო და ვიდეო
პლეიერების აწყობისთვის, გამართვისთვის,
ოპერირებისთვის და კონტროლისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა დანართების დამუშავებისთვის; ჩატვირთვადი, წინასწარ ჩაწერადი აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური კონტენტი; ჩატვირთვადი ელექტრონული წიგნები, ჟურნალები, პერიოდული გამოცემები, მაცნეები, გაზეთები და სხვა პუბლიკაციები; პერიფერიული მოწყობილობები კომპიუტერებისთვის; გადასატანი პერიფერიული მოწყობილობები კომპიუტერებისთვის; კომპიუტერის კაბელები, მონიტორები, ეკრანები, კლავიატურები, „თაგვის“ ტიპის მანიპულატორები; „თაგვი“-ს ქვესადებები; პრინტერები, დისკამძრავები და ხისტი დისკები კომპიუტერებისთვის; პერიფერიული მოწყობილობა მობილური მოწყობილობებისთვის; ხმის ჩამწერი
და აღმწარმოებელი მოწყობილობები; ციფრული აუდიო და ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობები და პლეიერები; აუდიო სვეტები; აუდიო მაძლიერებლები და მიმღებები; აუდიო
მოწყობილობები ავტომობილებისთვის; ხმის
ჩამწერი და ამომცნობი მოწყობილობები; საყურისები; საყურისები-სადებები; მიკროფონები; ტელევიზორები; ტელემიმღებები და მონიტორები; ტელედეკოდერები; რადიო; რადიო
გადამცემები და მიმღებები; ოპტიკური მოწყობილობები და დანადგარები; ფოტოაპარეტები; გლობალური სანავიგაციო თანამგზავრული სისტემების მოწყობილობები (GPS მოწყობილობები); სანავიგაციო მოწყობილობები;
მოწყობილობები მონაცემების შენახვისთვის;
კომპიუტერის ჩიპები; ელექტრობატარეები;
ელექტრული და ელექტრონული მაერთებლები, გადამბმელი მოწყობილობები, სადენები,
კაბელები, სამუხტავი მოწყობილობები, დოკსადგურები, ინტერფეისები, ადაპტერები ზემოთ ჩამოთვლილ საქონელთან გამოყენებისთვის; შალითები, ჩანთები და ბუდეები, რომლებიც სპეციალურად ადაპტირებულია კომპიუტერების, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობების, კომპიუტერის აპარატაული
საშუალებების, მობილური ტელეფონების, გადასატანი კომპიუტერის პერიფერიული მოწ-
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ყობილობების, პორტატიული და გადასატანი
ციფრული მოწყობილობების, აუდიო და ვიდეო პლეიერების გადატანისათვის; ელექტრონული ორგანაიზერები; აპარატები საფოსტო მარკებით გადახდის კონტროლისთვის;
სალაროს აპარატები; მექანიზმები წინასწარ
გადახდის ავტომატებისთვის; დიქტოფონები;
ხელსაწყოები კუთხეების და ნაწიბურების
მომრგვალებისათვის; მანქანები არჩევნების
დროს ხმების დათვლისათვის; საჭდეები ელექტრონული საქონლისთვის; პრიზების ამოსაღები მოწყობილობები; ფაქსები; ასაწონი
ხელსაწყოები და იარაღები; საზომები; ელექტრონული დაფები განცხადებებისთვის; საზომი ხელსაწყოები; სილიციუმის პლატები
[ინტეგრალური სქემები]; ინტეგრალური სქემები; ფლუორესცენციული ეკრანები; ოპტიკური შუქსატარები [ბოჭკოვანი] ელექტრომოწყობილობები საწარმოო პროცესების დისტანციური მართვისათვის; მეხსარიდები; ელექტროლიზური აბაზანები; ცეცხლსაქრობები;
რენტგენული აპარატები სამრეწველო მიზნებისთვის; სამაშველო მოწყობილობები; სასიგნალო საგანგაშო მოწყობილობები; მზის სათვალეები; მულტიპლიკაციური ფილმები; ოვოსკოპები; სასტვენები ძაღლებისთვის ბრძანებების მიცემისთვის; დეკორატიული მაგნიტები; ელექტროფიცირებული გალავნები; პორტატიული მართვის პულტზე მართვადი საავტომობილო შემანელებლები; წინდები ელექტროგათბობით.
__________________________________________
(260) AM 2016 84703 A
(210) AM 84703
(220) 2015 11 18
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,
აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

CRUZE PREMIER

(511)
12 – მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები და მათი ნაწილები.
__________________________________________
(260) AM 2016 84708 A
(210) AM 84708
(220) 2015 11 18
(731) მილენიუმ & კოპდორნ ინტერნეშენალ
ლიმიტედ
36 რობინსონ როუდ N04-01 სიტი ჰაუზ,
068877, სინგაპური
(740) გიორგი ღვინჯილია

34

(540)

(591) თეთრი, შავი
(531) 27.05.19
(511)
35 – კლიენტთა ერთგულების მომსახურეობები და კლიენტთა კლუბის მომსახურეობები
კომერციული, ხელშეწყობითი და/ან სარეკლამო მიზნებისათვის; კლიენტთა ერთგულების პროგრამები, რომლებიც წარადგენენ
ერთგულების კუპონებს და ერთგულების
ქულებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ უპირატესობებს მუდმივი კლიენტების დაჯილდოებისათვის.
43 – სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურეობები პრივილეგირებული კლიენტებისათვის.
_____________________________________________________

(260) AM 2016 84872 A
(210) AM 84872
(220) 2015 11 27
(731) ანესტას ელ მური
ელ მურ რეზიდენს - ჰარეტ ელ დეირი,
კფარჩიმა - ბააბდა, ლიბანი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ლურჯი, რუხი
(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(511)
10 – სამედიცინო ხელსაწყოები არაქირურგიული კოსმეტიკური მკურნალობისათვის;
ლაზერები სახისა და კანის კოსმეტიკური
მკურნალობისათვის; კოსმეტიკური დანიშნულების სახის მატონიზირებელი მანქანები;
კოსმეტიკური აპარატები, კერძოდ, სინათლის
ხელსაწყოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ
იმპულსურ სინათლეს კანის არააბლატიური,
ესთეტიკური მკურნალობის პროცედურების
ჩასატარებლად; ულტრაბგერითი კოსმეტიკური აპარატები კანის ესთეტიკური მკურნალობის პროცედურების ჩასატარებლად; სინათლის გამოსხივების ხელსაწყოები, კერძოდ,
ლამპები და შუქდიოდური ხელსაწყოები სხვადასხვა სახის კანის დაავადების სამკურნალოდ; სინათლით თერაპიის ელექტრონული
აპარატები კანისათვის; სამედიცინო და თერაპიული დანიშნულების ჰიდროთერაპიული
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აღჭურვილობა; კოსმეტიკური აპარატები კრიოლიპოლიზის, კავიტაციისა და ელექტროლიზისათვის; ელექტროქირურგიული აპარატები, კერძოდ, ელექტროდესიკატორები.
44 – სილამაზის სალონები; მომსახურება ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში.
__________________________________________

(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(260) AM 2016 84936 A
(210) AM 84936
(220) 2015 11 30
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17
(511)
4 – მინერალური ზეთები და ცხიმები სამრეწველო მიზნებისთვის (არასაწვავისთვის), არამინერალური ზეთები და ცხიმები სამრეწველო მიზნებისთვის (არასაწვავისთვის), საწვავი; ცვილები [ნედლი მასალა]; მყარი საპოხი
საშუალებები, დაუმუშავებელი ზეთი ან რაფინირებული ზეთი, სამრეწველო დანიშნულების ზეთი, ძრავის ზეთი, საპოხები, შიგაწვის
ძრავის ზეთი, დიზელის საწვავი (ძრავის მაზუთი), მსუბუქი (ღია) ზეთი, ბენზინი, აალებადი ზეთი, საწვავი აირი.

(591) ღია ცისფერი, თეთრი, შავი, წითელი,
სხვადასხვა ტონის ლურჯი
(531) 03.01.01, 24.17.09, 25.01.01, 26.11.12,
29.01.14
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი;
თამბაქო `სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები
(არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები,
მისი შემდგომი გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები
სიგარეტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; მწეველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები,
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები,
ასანთები.
__________________________________________

7 – სასოფლო-სამეურნეო იარაღები განსხვავებული ხელის იარაღებისგან, სასოფლო-სამეურნეო მანქანები, მოსავლის ასაღები კომბაინები, ბრინჯის სარგავი მანქანები, ძნასაკონები, გადასატანი სალეწი მანქანები, ბრინჯის
დასამარცვლი მანქანები, მოტოკულტივატორები, ბუჩქის საკრეჭელები, ბოსტნეულის
სარგავი მანქანები, ჩალასაჭრელი დანები,
მარცვლის ამღები მანქანები, კულტივატორები (მანქანები), არხსათხრელები (სახნისები),
საფშვნელი (ჩენჩოს მოსაცილებელი) მანქანები, ძნასაკვრელი სამკალები, ძნასაკვრელი
სამკალები და სალეწი მანქანები, სათესი მანქანები, სარწყავი მანქანები, სალეწი მანქანები, გაზონსაკრეჭები, მოტორები და ძრავები, გარდა სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის განკუთვნილისა, ყველა სახის
ძრავებისა და მოტორების ნაწილები და აქსესუარები, დიზელის ძრავები, ბენზინის ძრავები, ძრავები საზღვაო ხომალდებისა და გემებისთვის (ნავებისათვის), საზღვაო კომპრესორები, ელექტროძრავები, მაერთებელი მილისი (დგუშის თითის მილისი), დგუშები,
დგუშის თითი, დგუშის რგოლი, საწვავის ფილტრი, რუდმხარა მუხლა ლილვი, ცილინდრები მოტორებისა და ძრავებისათვის, გამონაბოლქვის გამომშვები მილები ძრავებისა და
მოტორებისთვის, ვენტილაციის ღვედები ძრავებისა და მოტორებისთვის, ვენტილატორები
ძრავებისა და მოტორებისთვის, საწვავი ინჟექტორები ძრავებისათვის, მაყუჩები ძრავებისა და მოტორებისთვის, რადიატორები (მაციებლები) ძრავებისა და მოტორებისთვის,
ამნთები მოწყობილობები შიგაწვის, ძრავებისათვის, სტარტერები ძრავებისა და მოტორებისთვის, საჭირხნისები, ტუმბოები, ტუმბოს
მანქანები, გაზ-გამათბობელი ტუმბოები, საპოხის ტუმბოები, მაღალი წნევის საწვავი

(260) AM 2016 84938 A
(210) AM 84938
(220) 2015 11 30
(731) იანმარ კო., ლტდ
1-32, ჩაიამაჩი, კიტა-კუ, ოსაკა, იაპონია
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ტუმბოები, ჰიდრავლიკური ტუმბოები, ელექტროგენერატორები, დიზელის ძრავის გენერატორები, ბენზინის ძრავის გენერატორები, გაზის ძრავის გენერატორები, მზის ფოტოელექტრული მოწყობილობები, ელექტროგენერატორები გამონაბოლქვი სითბოს გამოყენების
სისტემებით, სამშენებლო მანქანები და აპარატურა; ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი მანქანები და აპარატურა, მათი ნაწილები და ფიტინგები, ექსკავატორები, თვლიანი ერთ-ციცხვიანი სატვირთველები, ექსკავატორები (მექანიკური ნიჩბები), ბულდოზერები, მოტორიზებული უნივერსალური გადამზიდები, გადამზიდები, მანქანის ელემენტები [არასახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის],
ლილვები, ღერძები ან შპინდელები [არასახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის],
საკისარები [მანქანის ელემენტები არასახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის],
ამძრავი ქუროები ან კონექტორები [მანქანის
ელემენტები არასახმელეთო სატრანსპორტო
საშუალებებისთვის], ენერგიის გადამცემები
და ძალური კბილა გადამცემები მანქანებისთვის [არასახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის], თოვლსაბერები და თოვლგამწმენდები, სამრეწველო დანიშნულების სათევზაო მანქანები, ჩაძირვის უნარის მქონე
საწმენდები თევზმჭერი მეურნეობის ბადეებისთვის, რძის პროდუქტების მანქანები, საფუთავი ან გასახვევი მანქანები ან აპარატურა, საფუთავი ან გასახვევი მანქანები ან აპარატურა, ენერგიის გადამცემები და ძალური
კბილაგადამცემები მანქანებისთვის [არასახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის], ტრაქტორები სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების ტრაქტორები.
11 – ჰაერის კონდიცირების აპარატურა, გაზგამათბობელ ტუმბოიანი ჰაერის კონდიცირების სისტემები, ბოილერები, გამაგრილებელი
დანადგარები და მოწყობილობები, გამაგრილებელი კონტეინერები, ფურაჟის გასაშრობი
აპარატურა, მოსავლის გასაშრობი აპარატურა, თბოგადამცემები, მანათობელი კოშკები.
12 – ძრავები და მოტორები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, მანქანის
ელემენტები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, ლილვები, ღერძები ან შპინდელები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, საკისარები [მანქანის ელემენტები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის], მაერთებელი ლილვები ან კონექტორები [მანქანის ელემენტები სახმელეთო
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის], ენერგიის გადამცემები და ძალური კბილაგადამცემები მანქანებისთვის სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, ხომალდები და მათი
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ნაწილები და ფიტინგები, ხომალდები [გემები
და ნავები] და მათი ნაწილები და ფიტინგები,
გასასეირნებელი კატერები, ხომალდები და
მათი ნაწილები და ფიტინგები, სათევზაო ხომალდები (გემები) და მათი ნაწილები და ფიტინგები, ვერტმფრენები, ტრაქტორები, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტრაქტორები, სალტეები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის, თვლები სატრანსპორტო
საშუალებებისთვის, მუხლუხა ლენტები (ჯაჭვები), სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლები, საჭის თვლები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, მოტორიზებული ყველგანმავალი გადამზიდები, გადამზიდები.
16 – მუყაოს ან ქაღალდის ყუთები, შესაფუთი
ქაღალდი, შესაფუთი საშუალებები ქაღალდის ან პლასტმასისგან [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები], პლასტმასის შესაფუთი
ფურცლები, ნაბეჭდი მასალა, პამფლეტები
(პროსპექტები).
18 – ჩანთები, ქამარი ჩანთები [მუცელზე დასამაგრებელი ჩანთები], ზურგჩანთები, თევზაობისთვის განკუთვნილი ჩანთები.
25 – ქურთუკები, ჟაკეტები, პიჯაკები, წყალგაუმტარი ქურთუკები, ჟაკეტები, პიჯაკები, მეთევზის ქურთუკები, ჟაკეტები, პიჯაკები, ქურთუკები, ჟაკეტები, პიჯაკები თევზაობისთვის,
პარკა (თავისუფალი ქურთუკები), ანორაკები
(სპორტული ქურთუკები), პალტოები, ბუმბულის პალტოები, ჟილეტები, ქურთუკები, ჟილეტები, ქურთუკები თევზაობისთვის, სვიტრები, პერანგები, გამოსასვლელი პერანგები,
წყლის ეშმაკუნებიანი ტანსაცმელი, იახტის
წყალგაუმტარი პარკა (თავისუფალი ქურთუკები), შარვლები, საცვლები, სამხედრო შარვლები, დასვენებისთვის განკუთვნილი ქურთუკები, ბლუზები, მოთხილამურეების ან საიალქნო სპორტით დაკავებული სპორტსმენებისთვის კომბინიზონები, მეთევზისთვის სამუშაო ტანსაცმელი, გეტრები, რეიტუზები,
გამაშები, გრძელი წყალგაუმტარი ჩექმები,
პერანგები, ყურის სათბურები, წინსაფრები,
კისრის სათბურები, მხრის სათბურები, მზის
სინათლისგან დამცავი ქუდები, კეპები, ნაქსოვი ქუდები, ქუდები, სამუშაო ქუდები, ბუტები
(ჩექმები), წვიმის ფეხსაცმელები, სპორტული
ფეხსაცმელები (კედები), ნავზე, ხომალდზე
გამოსაყენებელი ფეხსაცმელი, სამუშაო ჩექმები, რეზინის ჩექმები, სათევზაო ჩექმები
(წყალგაუმტარი).
37 – გამათბობელი მოწყობილობის დაყენება,
რემონტი და ტექნიკური მომსახურება, ჰაერის
კონდიცირების აპარატურის დაყენება, რემონტი და ტექნიკური მომსახურება, ჰაერის კონდიციონერის გაქირავება, თვითმფრინავების
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ტექნიკური მომსახურება და რემონტი, სამშენებლო მანქანების და აპარატურის გაქირავება, ექსკავატორების გაქირავება, სამშენებლო მანქანების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება, ტრაქტორების ტექნიკური მომსახურება, ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი, სატრანსპორტო საშუალებების ავტოგასამართი სადგურები, ხომალდების (გემების) ტექნიკური მომსახურება და
რემონტი, სიმძლავრის გენერატორების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი, სასოფლოსამეურნეო მანქანების და ხელსაწყო-ინსტრუმენტების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება, სატელეკომუნიკაციო მანქანების და
აპარატების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება, სათევზაო მანქანების და ინსტრუმენტების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება,
გაზონსაკრეჭების რემონტი და ტექნიკური
მომსახურება, თოვლსაბერების და თოვლმწმენდების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება.
__________________________________________
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2016 27184 R
(151) 2016 06 08
(181) 2026 06 08
(210) AM 87175
(220) 2016 05 05
(732) გოჩა გიორხელიძე
ჟ. შარტავას ქ. 36, ბ.1, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) თეა გოგსაძე
(540)

FARGO
ფარგო
Фарго

(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი, სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, ხელით გასახვევი სიგარეტის თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის (თამბაქოსა და მიხაკის შემცველი სიგარეტი) ჩათვლით; თამბაქოს შემცვლელები
(არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა
საკუთნო სიგარეტის ქაღალდისა და სიგარეტის ჰილზების (მუნდშტუკების), სიგარეტის
ფილტრების, თამბაქოს ქილების, სიგარეტის
კოლოფებისა და საფერფლეების, ჩიბუხების,
სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობების, სანთებლების ჩათვლით; ასანთი.
__________________________________________
(111) M 2016 27185 R
(151) 2016 06 08
(181) 2026 06 08
(210) AM 87389
(220) 2016 05 25
(732) შპს `ბალავარი~
რ. შენგელიას 9, კომერციული ფართი 2,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) წითელი, თეთრი
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(531) 24.17.08, 25.01.25, 28.19, 29.01.01
(511)
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________
(111) M 2016 27186 R
(151) 2016 06 08
(181) 2026 06 08
(210) AM 87492
(220) 2016 06 02
(732) შპს `ნეოსი~
თამარაშვილის ქ. 13, კორპ. 5, სართ. 13,
ბ. 48, 0177, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ლურჯი და თეთრი
(531) 27.05.10, 29.01.04
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი
საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები,
საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები.
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
__________________________________________

#12 2016 06 27

sasaqonlo niSnebi
(111) M 2016 27187 R
(151) 2016 06 09
(181) 2026 06 09
(210) AM 87336
(220) 2016 05 19
(732) შპს `კაპიტალკლუბი~
კახეთის გზატკ. 110ა, 0198, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ქვევრი
Qvevri
Квеври

(511)
43 – კაფეები, კაფეტერიები, ბარები, სასადილოები, რესტორნები და კვების სხვა ობიექტები; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(111) M 2016 27188 R
(151) 2016 06 10
(181) 2026 06 10
(210) AM 87435
(220) 2016 05 30
(732) კარენ ვარდანიანი
ბაირონის ქ. 3, ბ. 36, ერევანი, სომხეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(554) მოცულობითი
(591) თეთრი, მწვანე, წითელი, ოქროსფერი,
შავი
(531) 03.01.15, 19.03.03, 19.03.05, 29.01.15
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________

(111) M 2016 27189
(151) 2016 06 10
(181) 2026 06 10
(210) AM 87392
(220) 2016 05 25
(732) შპს `თორიჯორჯია~
გლდანი, პატარა ვაკე, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით მჟავანაძე
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 26.04.22, 26.04.24, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.12
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(111) M 2016 27190 R
(151) 2016 06 10
(181) 2026 06 10
(210) AM 87401
(220) 2016 05 27
(732) შპს `მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
კრედიტსერვისი~
პეკინის 33ა, 0160, თბილისი, საქართველო
(540)

#12 2016 06 27
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sasaqonlo niSnebi
(591) თეთრი, შავი, ყვითელი
(531) 27.05.22, 28.19, 29.01.13
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________
(111) M 2016 27191 R
(151) 2016 06 10
(181) 2026 06 10
(210) AM 87429
(220) 2016 05 30
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“
ულ. ლავრსკაია 16, 01015, კიევი,
უკრაინა
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)

კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________

(591) შავი, ოქროსფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, მწვანე, ლურჯი, წითელი
(531) 04.03.01, 25.05.02, 26.04.24, 27.05.24,
29.01.15
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა) ქართული წარმოშობის.
__________________________________________

(111) M 2016 27193 R
(151) 2016 06 13
(181) 2026 06 13
(210) AM 87524
(220) 2016 06 07
(732) შპს `ქარაფი~
დაბა ციხისძირი, 6216, ქობულეთის
რაიონი, საქართველო
(740) უჩა ზაქაშვილი
(540)

(111) M 2016 27192 R
(151) 2016 06 13
(181) 2026 06 13
(210) AM 87460
(220) 2016 05 31
(732) შპს `ევროკაპიტალინვესტი~
მ. ლერმონტოვის ქ. 110, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) ლევან თურმანიძე
(540)

(591) თეთრი, ნაცრისფერი
(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.10, 27.05.22
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________

(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;

(111) M 2016 27194 R
(151) 2016 06 13
(181) 2026 06 13
(210) AM 87250
(220) 2016 05 17
(732) აბილახ მურადოვი
ს. ქესალო, გარდაბნის რაიონი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი

ნატმიქს
NATMIX
НАТМИКС
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sasaqonlo niSnebi
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 09.07.19, 11.01.02, 26.04.16, 26.04.24,
27.05.24
(511)
8 – საოჯახო და სამზარეულო მჭრელი ინსტრუმენტები, მათ შორის, დანები, ჩანგლები.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული, მათ შორის, ქვაბები, ტაფები,
ჩაიდნები.
__________________________________________
(111) M 2016 27195 R
(151) 2016 06 17
(181) 2026 06 17
(210) AM 87577
(220) 2016 06 10
(732) 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
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.11.25, 26.04.06, 26.07.07, 27.05.24
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; სატრანსპორტო საშუალებების,
მათი სტრუქტურული ნაწილების და ფიტინგების საცალო ან საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება; მომსახურება სადილერო საქმიანობაში სატრანსპორტო საშუალებების სფეროში საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზაში ინფორმაციის კომპილაცია; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის
სისტემატიზაცია; რეკლამა და სარეკლამო
მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებზე;
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებზე ინფორმა-

ციით უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ფართო
მოხმარების საქონელზე ინფორმაციით და
ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; საინფორმაციო მომსახურება, სახელდობრ, საწვავის სფეროში ფასების
შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; რეკლამა; ფასების შედარების სამსახური; გარე რეკლამა; ონ-ლაინ რეჟიმში
რეკლამირება კომპიუტერულ ქსელებში, ინტერნეტის ჩათვლით; რადიორეკლამა; სარეკლამო მასალის გავრცელება; სატელევიზიო
რეკლამა; მედიაკომუნიკაციების მეშვეობით
საქონლის წარდგენა საცალო ვაჭრობის მიზნით; კომერციული ინფორმაცია და რჩევები
მომხმარებლისათვის [მომხმარებელთა რჩევების მაღაზია]; მომხმარებლებისთვის ლოიალობის პროგრამების ადმინისტრირება; საძიებო სისტემის ინდექსაცია კომერციული ან
სარეკლამო მიზნებისათის; მონაცემების განახლება და შენახვა კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზებში, მომსახურება ტელემარკეტინგში საქონლისა და მომსახურების მყიდველებისა და
გამყიდველებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში სავაჭრო ადგილით (ბირჟით) უზრუნველყოფა;
სადემონსტრაციო - საგამოფენო დარბაზების
მომსახურება.
__________________________________________
(111) M 2016 27196 R
(151) 2016 06 17
(181) 2026 06 17
(210) AM 87578
(220) 2016 06 10
(732) 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
(540)

DATSUN

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; სატრანსპორტო საშუალებების,
მათი სტრუქტურული ნაწილების და ფიტინგების საცალო ან საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება; მომსახურება სადილერო საქმიანობაში სატრანსპორტო საშუალებების სფეროში საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზაში ინფორმაციის კომპილაცია; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; რეკლამა და სარეკლამო მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებზე; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; სახმელეთო
სატრანსპორტო საშუალებებზე ინფორმაცი-
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ით უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ფართო მოხმარების საქონელზე ინფორმაციით და ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; საინფორმაციო მომსახურება,
სახელდობრ, საწვავის სფეროში ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; რეკლამა; ფასების შედარების სამსახური; გარე რეკლამა; ონ-ლაინ რეჟიმში რეკლამირება კომპიუტერულ ქსელებში, ინტერნეტის ჩათვლით; რადიორეკლამა; სარეკლამო
მასალის გავრცელება; სატელევიზიო რეკლამა; მედიაკომუნიკაციების მეშვეობით საქონლის წარდგენა საცალო ვაჭრობის მიზნით;
კომერციული ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისათვის [მომხმარებელთა რჩევების
მაღაზია]; მომხმარებლებისთვის ლოიალობის
პროგრამების ადმინისტრირება; საძიებო სისტემის ინდექსაცია კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათის; მონაცემების განახლება და
შენახვა კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებში,
მომსახურება ტელემარკეტინგში საქონლისა
და მომსახურების მყიდველებისა და გამყიდველებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში სავაჭრო
ადგილით (ბირჟით) უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო - საგამოფენო დარბაზების მომსახურება.
__________________________________________
(111) M 2016 27197 R
(151) 2016 06 17
(181) 2026 06 17
(210) AM 87579
(220) 2016 06 10
(732) 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
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სტრუქტურული ნაწილების და ფიტინგების საცალო ან საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება; მომსახურება სადილერო საქმიანობაში სატრანსპორტო საშუალებების სფეროში საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზაში ინფორმაციის კომპილაცია; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; რეკლამა და სარეკლამო მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებზე;
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იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებზე ინფორმაციით უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ფართო
მოხმარების საქონელზე ინფორმაციით და
ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; საინფორმაციო მომსახურება, სახელდობრ, საწვავის სფეროში ფასების
შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; რეკლამა; ფასების შედარების სამსახური; გარე რეკლამა; ონ-ლაინ რეჟიმში
რეკლამირება კომპიუტერულ ქსელებში, ინტერნეტის ჩათვლით; რადიორეკლამა; სარეკლამო მასალის გავრცელება; სატელევიზიო
რეკლამა; მედიაკომუნიკაციების მეშვეობით
საქონლის წარდგენა საცალო ვაჭრობის მიზნით; კომერციული ინფორმაცია და რჩევები
მომხმარებლისათვის [მომხმარებელთა რჩევების მაღაზია]; მომხმარებლებისთვის ლოიალობის პროგრამების ადმინისტრირება; საძიებო სისტემის ინდექსაცია კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათის; მონაცემების განახლება და შენახვა კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზებში, მომსახურება ტელემარკეტინგში
საქონლისა და მომსახურების მყიდველებისა
და გამყიდველებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში
სავაჭრო ადგილით (ბირჟით) უზრუნველყოფა;
სადემონსტრაციო - საგამოფენო დარბაზების
მომსახურება.
__________________________________________
(111) M 2016 27198 R
(151) 2016 06 17
(181) 2026 06 17
(210) AM 87580
(220) 2016 06 10
(732) 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
(540)

on-DO

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სტრუქტურული ნაწილების და ფიტინგების საცალო ან საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება; მომსახურება სადილერო საქმიანობაში სატრანსპორტო საშუალებების სფეროში საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა
მესამე პირთათვის; კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზაში ინფორმაციის კომპილაცია; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; რეკლამა და სარეკლამო მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებზე; იმ-
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პორტ-ექსპორტის სააგენტოები; სახმელეთო
სატრანსპორტო საშუალებებზე ინფორმაციით უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ფართო მოხმარების საქონელზე ინფორმაციით და ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; საინფორმაციო მომსახურება,
სახელდობრ, საწვავის სფეროში ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; რეკლამა; ფასების შედარების სამსახური; გარე რეკლამა; ონ-ლაინ რეჟიმში რეკლამირება კომპიუტერულ ქსელებში, ინტერნეტის ჩათვლით; რადიორეკლამა; სარეკლამო
მასალის გავრცელება; სატელევიზიო რეკლამა; მედიაკომუნიკაციების მეშვეობით საქონლის წარდგენა საცალო ვაჭრობის მიზნით; კომერციული ინფორმაცია და რჩევები
მომხმარებლისათვის [მომხმარებელთა რჩევების მაღაზია]; მომხმარებლებისთვის ლოიალობის პროგრამების ადმინისტრირება; საძიებო სისტემის ინდექსაცია კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათის; მონაცემების განახლება და შენახვა კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზებში, მომსახურება ტელემარკეტინგში საქონლისა და მომსახურების მყიდველებისა და
გამყიდველებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში სავაჭრო ადგილით (ბირჟით) უზრუნველყოფა;
სადემონსტრაციო - საგამოფენო დარბაზების
მომსახურება.
__________________________________________

პორტის სააგენტოები; სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებზე ინფორმაციით უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ფართო მოხმარების საქონელზე ინფორმაციით და ფასების
შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; საინფორმაციო მომსახურება, სახელდობრ, საწვავის სფეროში ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; რეკლამა; ფასების შედარების სამსახური;
გარე რეკლამა; ონ-ლაინ რეჟიმში რეკლამირება კომპიუტერულ ქსელებში, ინტერნეტის
ჩათვლით; რადიორეკლამა; სარეკლამო მასალის გავრცელება; სატელევიზიო რეკლამა;
მედიაკომუნიკაციების მეშვეობით საქონლის
წარდგენა საცალო ვაჭრობის მიზნით; კომერციული ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისათვის [მომხმარებელთა რჩევების მაღაზია]; მომხმარებლებისთვის ლოიალობის
პროგრამების ადმინისტრირება; საძიებო სისტემის ინდექსაცია კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათის; მონაცემების განახლება
და შენახვა კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებში, მომსახურება ტელემარკეტინგში საქონლისა და მომსახურების მყიდველებისა და გამყიდველებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში სავაჭრო ადგილით (ბირჟით) უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო - საგამოფენო დარბაზების
მომსახურება.
__________________________________________

(111) M 2016 27199 R
(151) 2016 06 17
(181) 2026 06 17
(210) AM 87581
(220) 2016 06 10
(732) 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
(540)

(111) M 2016 27200 R
(151) 2016 06 20
(181) 2026 06 20
(210) AM 87215
(220) 2016 05 11
(732) შპს `კახური ტრადიციული მეღვინეობა~
სულხან ცინცაძის ქ.12, მე-3 სართ.,
არასაცხოვრებელი ფართი 3-6, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) ეკატერინე გოგოლაძე
(540)

mi-DO

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სტრუქტურული ნაწილების და ფიტინგების საცალო ან საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება; მომსახურება სადილერო საქმიანობაში სატრანსპორტო საშუალებების სფეროში საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე
პირთათვის; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის კომპილაცია; კომპიუტერულ
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; რეკლამა და სარეკლამო მომსახურება
სატრანსპორტო საშუალებებზე; იმპორტ-ექს-

Царъ Манавели
King Manaveli
მეფე მანაველი

(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიერი
აღნიშვნა „Манавели“, „Manaveli“ და „მანაველი“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვის ობიექტს.
(511)
33 – ღვინო.
__________________________________________
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(111) M 2016 27201 R
(151) 2016 06 20
(181) 2026 06 20
(210) AM 87216
(220) 2016 05 11
(732) შპს `კახური ტრადიციული მეღვინეობა~
სულხან ცინცაძის ქ.12, მე-3 სართ.,
არასაცხოვრებელი ფართი 3-6, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) ეკატერინე გოგოლაძე
(540)

Князь Манавели
Lord Manaveli
თავადი მანაველი

(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიერი
აღნიშვნა „Манавели“, „Manaveli“ და „მანაველი“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვის ობიექტს.
(511)
33 – ღვინო.
__________________________________________
(111) M 2016 27202 R
(151) 2016 06 20
(181) 2026 06 20
(210) AM 87217
(220) 2016 05 11
(732) შპს `კახური ტრადიციული მეღვინეობა~
სულხან ცინცაძის ქ.12, მე-3 სართ.,
არასაცხოვრებელი ფართი 3-6, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) ეკატერინე გოგოლაძე
(540)

Старый Манави
Old Manavi
ძველი მანავი

(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიერი
აღნიშვნა „Манави“, „Manavi“ და „მანავი“ არ
წარმოადგენს დამოუკიდებელ სამართლებრივ
დაცვის ობიექტს.
(511)
33 – ღვინო.
__________________________________________
(111) M 2016 27203 R
(151) 2016 06 21
(181) 2026 06 21
(210) AM 87420
(220) 2016 05 30
(732) შპს `ფარმაცევტული სახლი +~
ლვოვის ქ. 92, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
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(540)

ETEROKOXIA
ეტეროკოქსია
ЭТЕРОКОКСИЯ

(511)
5 – სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები.
__________________________________________
(111) M 2016 27204 R
(151) 2016 06 21
(181) 2026 06 21
(210) AM 87421
(220) 2016 05 30
(732) შპს `ფარმაცევტული სახლი +~
ლვოვის ქ.92, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ALFORAT
ალფორატი
АЛФОРАТ

(511)
5 – სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები.
__________________________________________
(111) M 2016 27205 R
(151) 2016 06 21
(181) 2026 06 21
(210) AM 87422
(220) 2016 05 30
(732) შპს `ფარმაცევტული სახლი +~
ლვოვის ქ. 92, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

GYNOTREX
გინოტრექსი
ГИНОТРЕКС

(511)
5 – სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები.
__________________________________________
(111) M 2016 27206 R
(151) 2016 06 21
(181) 2026 06 21
(210) AM 87423
(220) 2016 05 30
(732) შპს `ფარმაცევტული სახლი +~
ლვოვის ქ. 92, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

#12 2016 06 27

CHONDROSTOP
ქონდროსტოპი
ХОНДРОСТОП

sasaqonlo niSnebi
(511)
5 – სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები.
__________________________________________

ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი; ზეთები და საკვები ცხიმები.

_____________________________________________________

(111) M 2016 27207 R
(151) 2016 06 21
(181) 2026 06 21
(210) AM 87424
(220) 2016 05 30
(732) შპს `ფარმაცევტული სახლი +~
ლვოვის ქ.92, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

OENZIM
ოენზიმი
ОЭНЗИМ

(511)
5 – სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები.
__________________________________________
(111) M 2016 27208 R
(151) 2016 06 21
(181) 2026 06 21
(210) AM 87426
(220) 2016 05 30
(732) შპს `ფარმაცევტული სახლი +~
ლვოვის ქ.92, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

GRIPSTOP
გრიპსტოპი
ГРИППСТОП

(511)
5 – სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები.
__________________________________________
(111) M 2016 27209 R
(151) 2016 06 22
(181) 2026 06 22
(210) AM 87503
(220) 2016 06 03
(732) შპს `აგროკონსორციუმი წეროვანი~
სოფ. წეროვანი, 3300, მცხეთა,
საქართველო
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

Новая Одиссея

(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
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sasaqonlo niSnebi

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2016 80686 A*
(800) 1232831
(891) 2014 10 02
(731) Limited Liability Company "NEARMEDIC
PLUS"
ul. Aviakonstruktora Mikoyana, 12,
RU-125252 Moscow, Russian Federation
(540)

NEARMEDIC
(511)
1 – Chemicals used in industry; chemicals used in
science; carbonic hydrates; albumin [animal or vegetable, raw material]; animal albumen [raw material];
cellulose derivatives [chemicals]; chemical reagents,
other than for medical or veterinary purposes; stem
cells other than for medical or veterinary purposes;
diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes; chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes.
5 – Pharmaceutical preparations including cell-based
preparations for medical purposes including stem
cells; biocides; biological preparations for medical
purposes; medicines for human purposes; albuminous preparations for medical purposes; stem cells for
medical purposes; surgical dressings; diagnostic preparations for medical purposes; chemical preparations for medical purposes; biological tissue cultures
for medical purposes.
10 – Medical apparatus and instruments; testing apparatus for medical purposes; suture materials; surgical thread; surgical implants [artificial materials];
cell implants.
_____________________________________________________

(260) AM 2016 81321 A
(800) 1238950
(891) 2014 04 24
(731) LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany
(540)

46

(591) Blue, red and yellow.
(511)
35 – Retail services relating to foodstuff, alcoholic
and non-alcoholic beverages, sanitary articles, detergents and cleaning agents, cosmetics, non-prescription medicines, health-care products, small items of
metal hardware, machines and apparatus for metal
working, woodworking, treatment of plastics, stone
and concrete working, building, gardening and do-ityourself supplies, household machines and appliances, electric kitchen machines for preparing food and
beverages, consumer electronics, equipment for recording, transmission or reproduction of sound, images and/or other data, computers, telecommunication
equipment, orthopaedic articles, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, vehicles, bicycles, boats, bicycle accessories, automobile accessories, boat accessories, fireworks, jewellery, horological and chronometric instruments, musical instruments, paper goods, stationery, decoration articles, office requisites, crafting
materials, packaging goods, sealing, packaging and
insulating materials, leather items, travel goods,
umbrellas, building materials, furniture, products for
animals, household and kitchen wares, household
and kitchen utensils and containers, tableware and
cutlery, glassware, earthenware and porcelain ware,
textile goods, household textile articles, clothing,
footwear, headgear, haberdashery, carpets, floor coverings, sports equipment and toys, Christmas decorations, food for animals, plants and flowers, tobacco, tobacco products, smokers' articles, lighters;
arranging of contracts for others; arranging of contracts for others for the provision of services, in particular arranging contracts for the provision of telecommunication services, mobile phone contracts,
contracts for the supply of ring tones for mobile phones and smart phones, contracts for the provision of
repairs and maintenance, contracts for the supply of
food, beverages, flowers and plants, contracts for the
supply of electric power, electricity or gas; arranging
newspaper subscriptions, commercial advisory services for consumer; provision of information on the
Internet on consumer products, consumer protection
issues, customer service; all of the above services
also by way of electronic commerce.
__________________________________________
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(260) AM 2016 82416 A
(800) 1248420
(891) 2014 12 05
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
Vyrobnychokomertsiina firma "ELTA"
vul. Muzychna, 2, Zaporizhzhia 69083,
Ukraine
(540)

(591) Black and White
(511)
3 – Abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing
false hair; adhesives for affixing false eyelashes;
adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions;
air fragrancing preparations; almond soap; almond
milk for cosmetic purposes; almond oil; aloe vera
preparations for cosmetic purposes; alum stones (astringents); amber (perfume); ammonia (volatile alkali) (detergent); antiperspirant soap; antiperspirants
(toiletries); antistatic preparations for household purposes; aromatics (essential oils); astringents for cosmetic purposes; badian essence; balms other than for
medical purposes; bases for flower perfumes; bath
salts, not for medical purposes; bath preparations,
not for medical purposes; beard dyes; beauty masks;
bergamot oil; bleaching preparations (decolorants)
for cosmetic purposes; bleaching salts; bleaching
soda; breath freshening sprays; breath freshening
strips; cake flavourings (essential oils); cakes of
soap; canned pressurized air for cleaning and dusting
purposes; carbides of metal (abrasives); preparations
for cleaning dentures; cleaning preparations; cleaning chalk; cleansing milk for toilet purposes; cloths
impregnated with a detergent for cleaning; cobblers'
wax; color-brightening chemicals for household purposes (laundry); colorants for toilet purposes; colorremoving preparations; corundum (abrasive); cosmetic pencils; cosmetic preparations for eyelashes;
cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for skin care; cosmetic dyes; cosmetic creams;
cosmetic kits; cosmetic preparations for slimming
purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cotton
wool for cosmetic purposes; creams for leather; decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers
other than for use in manufacturing processes; dental
bleaching gels; dentifrices; denture polishes; deodorant soap; deodorants for human beings or for animals; deodorants for pets; depilatory preparations;
depilatory wax; detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes;
diamantine (abrasive); disinfectant soap; douching
preparations for personal sanitary or deodorant purposes (toiletries); dry shampoos; dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing machines;
eau de Cologne; emery paper; emery cloth; emery;
essential oils of cedarwood; essential oils of citron;
essential oils of lemon; ethereal essences; essential
oils; extracts of flowers (perfumes); eyebrow pen-

cils; eyebrow cosmetics; fabric softeners for laundry
use; false eyelashes; false nails; flavorings (flavourings) for beverages (essential oils); floor wax removers (scouring preparations); fumigation preparations (perfumes); furbishing preparations; gaultheria
oil; geraniol; glass cloth; greases for cosmetic purposes; grinding preparations; hair lotions; hair dyes;–
hair waving preparations; hair spray; heliotropine;
henna (cosmetic dye); hydrogen peroxide for cosmetic purposes; incense; ionone (perfumery); jasmine
oil; potassium hypochloride; joss sticks; lacquerremoving preparations; laundry bleach; laundry preparations; laundry blueing; laundry glaze; laundry
wax; laundry soaking preparations; lavender water;
lavender oil; leather bleaching preparations; leather
preservatives (polishes); lip glosses; lipstick cases;
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up
preparations; make-up; mascara; massage gels other
than for medical purposes; medicated soap; mint for
perfumery; mint essence (essential oil); moustache
wax; mouth washes, not for medical purposes; musk
(perfumery); nail varnish; nail care preparations; nail
art stickers; neutralizers for permanent waving; nonslipping wax for floors; non-slipping liquids for
floors; oil of turpentine for degreasing; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; oils for perfumes and scents; oils for cleaning purposes; paint
stripping preparations; parquet floor wax; pastes for
razor strops; perfumery; perfumes; petroleum jelly
for cosmetic purposes; polish for furniture and flooring; polishing preparations; polishing wax; polishing creams; polishing rouge; polishing stones; polishing paper; pomades for cosmetic purposes; potpourris (fragrances); make-up powder; pumice stone; quillaia bark for washing; make-up removing
preparations; rose oil; rust removing preparations;
sachets for perfuming linen; safrol; sandcloth; sandpaper; scale removing preparations for household
purposes; scented water; scented wood; scouring solutions; shampoos; shampoos for pets; shaving soap;
shaving preparations; shaving stones (astringents);
shining preparations (polish); preparations to make
shiny the leaves of plants; shoe cream; shoe polish;
shoe wax; shoemakers' wax; silicon carbide (abrasive); skin whitening creams; smoothing preparations (starching); smoothing stones; soap; soap for
foot perspiration; soap for brightening textile; soda
lye; stain removers; starch glaze for laundry purposes; starch for laundry purposes; sun-tanning preparations (cosmetics); sunscreen preparations; swabs
(toiletries); tailors' wax; talcum powder, for toilet
use; terpenes (essential oils); tissues impregnated
with cosmetic lotions; toilet water; toiletries; tripoli
stone for polishing; turpentine, for degreasing; preparations for unblocking drain pipes; varnish-removing preparations; volcanic ash for cleaning; wallpaper cleaning preparations; washing soda, for cleaning; whiting; windscreen cleaning liquids.
__________________________________________
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(260) AM 2016 82778 A
(800) 1252459
(891) 2015 05 07
(731) BATA BRANDS SA
Avenue de la Rhodanie 70, CH-1007
Lausanne, Switzerland
(540)

fers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; cereals and cereal-based foodstuffs; molasses for food.

BATA COMFIT
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
__________________________________________
(260) AM 2016 83125 A
(800) 1016802
(891) 2015 06 23
(731) ILLVA SARONNO S.p.A.
Via Archimede, 243, I-21047 SARONNO
(VA), Italy
(540)

(591) Gold, red and black
(511)
33 – Alcoholic drinks (except beers).
__________________________________________
(260) AM 2016 83211 A
(800) 1255983
(891) 2014 11 07
(731) AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:24,
Esenler/İstanbul, Turkey
(540)

(511)
30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery products based
on flour, desserts based on flour and chocolate;
honey, bee glue for human consumption, propolis
for food purposes; spices and condiments for foodstuff; yeast, baking powder; flour, semolina, starch
for food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice
tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wa-

48

35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions
for others; compilation of statistics; rental of office
machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable
subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; import-export agencies; business appraisal services for commercial or
industrial products; auctioneering; the bringing together, for the benefit of others, of "meat, fish, poultry and game; processed foodstuff based on meat;
dried pulses; soups, bouillon; processed olives, olive
past; milk and milk products, butter; edible oils; dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted
fruits and vegetables; pollen prepared as foodstuff;
prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut
and peanut paste; tahini (sesame seed paste); eggs
and powdered eggs; potato chips; coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries
and bakery products based on flour, desserts based
on flour and chocolate; honey, bee glue for human
consumption, propolis for food purposes; spices and
condiments for foodstuff; yeast, baking powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube sugar,
powdered sugar; tea, ice tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; cereals and cereal-based foodstuffs; molasses for food; agricultural and horticultural products not included in other classes; seeds;
forestry products not included in other classes; live
animals; fertilized eggs for hatching; plants; dried
plants for decoration; fresh garden herbs; dried garden herbs for decoration; animal foodstuffs; malt not
for human consumption; beers; preparations for making beer; mineral water, spring water, table water,
soda water; fruit and vegetable juices, fruit and vegetable concentrates and extracts for making beverages, non-alcoholic soft drinks; alcoholic beverages
(except beers); tobacco and tobacco products; smokers' articles including those made of precious metals: pipes, mouthpieces for cigars and cigarettes,
ashtrays, tobacco boxes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, firestones,
lighters for smokers; matches" (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; all the aforementioned
services may be provided by retail stores, wholesale
outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation; day-nurseries (crèches).
__________________________________________
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(260) AM 2016 83220 A
(800) 1257052
(891) 2015 05 27
(731) OPEN GARDEN, INC.
Bldg. 264, 751 13th St., Treasure Island,
San Francisco CA 94130, USA
(540)

(591) Black and white
(511)
9 – Computer application software for mobile phones, computers, netbooks, tablets, wearable devices,
and handheld computers, namely, software for voice,
text, picture and video messaging.
__________________________________________
(260) AM 2016 83226 A
(800) 1257170
(891) 2015 02 12
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA
(540)

lyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes.
5 – Pharmaceutical preparations including cell-based
preparations for medical purposes including stem
cells; biocides; biological preparations for medical
purposes; medicines for human purposes; albuminous preparations for medical purposes; stem cells
for medical purposes; surgical dressings; diagnostic
preparations for medical purposes; chemical preparations for medical purposes; biological tissue cultures for medical purposes.
10 – Medical apparatus and instruments; testing apparatus for medical purposes; suture materials; surgical thread; surgical implants [artificial materials];
cell implants.
__________________________________________
(260) AM 2016 83387 A
(800) 1259478
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(591) Dark gray, light gray, and yellow
(511)
9 – Computer software for taking, recording, editing,
manipulating, sharing, and viewing photos, images
and video on wireless communication devices, wearable wireless communication devices, and mobile
digital electronic devices.
__________________________________________
(260) AM 2016 83246 A
(800) 1256797
(891) 2015 02 17
(731) Limited Liability Company "NEARMEDIC
PLUS"
ul. Aviakonstruktora Mikoyana, 12,
RU-125252 Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black and white
(511)
1 – Chemicals used in industry; chemicals used in
science; carbonic hydrates; albumin [animal or vegetable, raw material]; animal albumen [raw material];
cellulose derivatives [chemicals]; chemical reagents,
other than for medical or veterinary purposes; stem
cells other than for medical or veterinary purposes;
diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes; chemical substances for ana-

(260) AM 2016 83388 A
(800) 1259479
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83389 A
(800) 1259480
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT
Gyömrői út 19-21, H-1103 BUDAPEST,
Hungary
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
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(260) AM 2016 83395 A
(800) 1259502
(891) 2015 06 22
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this
class); printing type; printing blocks.
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy
products; edible oils and fats.
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery products;
ices for food; sugar, honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

(591) Black and white
(511)
1 – Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning materials; adhesives for use in industry.
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical purposes; dietetic food and
substances for medical or veterinary use, food for
babies; food supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for dental
fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; compact disks, DVDs and
other digital recording media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; software; extinguishers.

31 – Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt.
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
40 – Treatment of materials.
41 – Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 – Scientific and technological services as well as
research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development
of computer hardware and software.
44 – Medical services; veterinary services; health
and beauty treatments for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.
__________________________________________
(260) AM 2016 83398 A
(800) 1259532
(891) 2014 10 21
(731) INTEL CORPORATION
2200 Mission College Boulevard, Santa
Clara CA 950528119, USA
(540)

10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture material.
16 – Paper, cardboard and goods made of these materials, included in this class; printing products
(printed matter); bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
50

(591) Black and white
(511)
9 – Computer software; computer software for use in
securing data, networks, computers, personal com-
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puting devices, and mobile devices; computer software for enabling the secure access, control, viewing, and utilizing of data via personal computing
devices and networks; biometric identification and
authentication software; computer software for management of usernames and passwords; identification and authentication security software for personal computing devices, computers, mobile devices,
and communication networks; geo location software;
global positioning software; voice recognition software; facial recognition software; gesture recognition software; fingerprint recognition software; retinal recognition software; device recognition software.
42 – Providing non-downloadable and cloud based
software to enhance security of data and information
on networks, computers, personal computing devices, and mobile devices; providing non-downloadable and cloud based software to enhance security of
identity and personal information on networks, computers, personal computing devices, and mobile devices; providing authenticated and secure content to
others on a network; providing non-downloadable
and cloud based biometric identification and authentication software; providing non-downloadable
and cloud based voice recognition software; providing non-downloadable and cloud based facial recognition software; providing non-downloadable and
cloud based gesture recognition software; providing
non-downloadable and cloud based fingerprint recognition software; providing non-downloadable
and cloud based retinal recognition software; providing non-downloadable and cloud based device
recognition software; computer data encryption and
proxy services for use in securing, monitoring, authenticating and identifying individuals; data encryption and decoding services.
45 – Identification verification services; user authentication services; username and password management services; identification verification services,
namely, providing authentication of personal identification information (terms considered too vague
by the International Bureau – rule 13.2.b) of the
Common Regulations); identification verification
services, namely, providing authentication of personal identification information via secure storage and
transmitting such information via the Internet; providing authentication, issuance, validation and revocation of digital certificates; analyzing and reporting
services related to user identification and authorization data.
__________________________________________
(260) AM 2016 83400 A
(800) 1259564
(891) 2015 01 23
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

(540)

(591) Black and white
(511)
14 – Horological and chronometric instruments;
watches; timepieces; chronographs for use as timepieces; chronometers; watchstraps; watch bands;
cases for watches, and horological and chronometric
instruments; parts for watches, and horological and
chronometric instruments.
__________________________________________
(260) AM 2016 83401 A
(800) 1259578
(891) 2014 12 31
(731) OPPO PTE. LTD.
143 Cecil Street, #08-01 GB Building,
Singapore 069542, Singapore
(540)

(591) Black and white
(511)
9 – Computers; electronic pocket translators; video
disc players; power amplifiers; cabinets for loudspeakers; speech aid apparatus; telephone apparatus;
incoming call displays; television apparatus; (audio)
CD players, radios, loudspeakers, cassette players,
video tape players, MP3 players; computer software
not related to intellectual property rights and mobile
telephones; phonograph records, compact discs and
pre-recorded audio tapes; rewritable and recordable
optical discs; pre-recorded video tapes and video
discs; blank compact discs, audio tapes and video
tapes; audio conferencing equipment comprised of
headphones, wire and wireless microphones, audio
mixers and accessories therefor; video cameras and
accessories therefor, video monitors and accessories
therefor; video conferencing systems comprised of
video monitors, video cameras, video controllers, cabinets, microphones and accessories therefor, video
projectors and accessories therefor, large screen
video display units and accessories therefor; video
printers, video camera housings, camcorders; computer game programs; photo telegraphy apparatus;
portable telephones; satellite navigational apparatus;
switchboards; sound transmitting apparatus; headphones; DVD players; portable media players; cameras (photography); flashlights (photography); telephone wires; plugs, sockets and other contacts (electric connections); connections, electric; alarms; batteries, electric; battery chargers; headsets; portable
power supplies.
35 – Online advertising services on computer networks; product display on communication media for
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retail purpose; sale promotions for others; online and
offline shop retail services for portable mobile
communication devices and consumer electronic
products, and software and accessories therefor;
online merchandise display services.
__________________________________________

(260) AM 2016 83406 A
(800) 1259705
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(260) AM 2016 83402 A
(800) 1259667
(891) 2015 06 25
(731) TREC NUTRITION SP. Z O.O.
ul. Smidowicza 48, PL-81-127 Gdynia, Poland
(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical products; dietetic preparations
adapted for medical use; dietetic substances (for
medical purposes); pharmaceutical preparations; food supplements for medical purposes; mineral food
supplements; vitamin preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83403 A
(800) 1259702
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83404 A
(800) 1259703
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83405 A
(800) 1259704
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
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(260) AM 2016 83457 A
(800) 1259467
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83460 A
(800) 1259470
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)
(591) Black and White
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83461 A
(800) 1259471
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)
(591) Black and White
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83462 A
(800) 1259472
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black and White
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(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83463 A
(800) 1259473
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black and White
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83467 A
(800) 1259910
(891) 2015 02 02
(731) MEGA Spielgeräte Entwicklungs- und
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Im Dachsstück 15, 65549 Limburg; Germany
(540)

(591) Black and white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; musical
jukeboxes and parts for the aforesaid automatic machines; automatic cash dispensers, automatic money
counting and money changing machines; mechanisms for coin-operated apparatus; computer and
video games software; games software for use on
any computer platform, including electronic entertainment and games consoles; programs for computer
games; computer games; video games (software);
computer games provided through a global computer
network or supplied by means of multi-media electronic broadcast or through telecommunications or
electronic transmission or via the internet; computer
games, leisure and recreational software, video games and computer 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 internet; online games (software); computer soft-

ware in the form of an app for mobile devices and
computers; calculating apparatus in coin-operated
machines and parts for the aforesaid goods; apparatus for recording, 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 casino and amusement arcade games,
for gaming machines, slot machines or video lottery
gaming machines or games of chance via the internet; electric, electronic, optical or automatic apparatus, for identifying 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
apparatus and computers, including data processing
apparatus and computers being components for data
networks and parts facilitating data network communications; electric wiring harnesses; circuit boards,
printed board assemblies (electronic components)
and combinations thereof being assemblies and equipment parts, included in this class.
28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles
not included in other classes; decorations for christmas trees; gaming apparatus (including coin-operated apparatus); coin-operated arcade games (machines); games for amusement arcades (included in
this class); coin-operated video gaming apparatus;
video games apparatus adapted for use with external
screens or monitors only; casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; coin-operated automatic gaming machines and gaming machines, in particular for gaming arcades, with or without a prize
payout; electronic or electrotechnical gaming apparatus, automatic gaming machines, gaming machines, slot machines 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 gaming machines, in particular for commercial
use in casinos and gaming arcades, with or without a
prize payout; coin-operated gaming machines and/or
electronic 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, tickets or by means of electronic, magnetic or
biometric storage media, in particular for commercial use in casinos and gaming arcades, with or without a prize payout; electronic games; apparatus for
electronic games and accessories, namely controllers
for game consoles; 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 machines; appara-
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tus for games (including video games), other than
adapted for use with external screens or monitors
only; electropneumatic and electric slot machines
with pulling handles (gaming machines); gaming
tables, in particular for table football, billiards, sliding games; quoits (playthings) and darts; electric,
electronic or electromechanical apparatus for bingo
games, lotteries or video lottery games and for betting offices, connected or unconnected to a computer
network; LCD games consoles; automatic gaming
machines; including all the aforesaid automatic machines, machines and apparatus connected to a computer network; apparatus and devices for accepting
and storing money, being fittings 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 casinos; arranging and conducting games; gambling;
operating of lotteries; online game services provided
via a computer network, including online and being
applications for smartphones; on-line game services
provided via a computer network; provision of entertainment and/or educational content for apps for
mobile devices and computers; conducting quizzes
by means of smartphone applications; providing
casino facilities (gambling), betting offices; operating gaming establishments, arcades and/or online
internet casinos and betting platforms; gambling
services via the internet.
__________________________________________
(260) AM 2016 83468 A
(800) 1259914
(891) 2015 02 11
(731) ZUFFA, LLC
2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas NV
89102, USA
(540)

(591) Black and white
(511)
41 – Entertainment services, namely conducting
martial arts competitions, events and personal appearances for live and prerecorded transmission by
means of cable, broadcast, satellite and other media.
__________________________________________
(260) AM 2016 83469 A
(800) 1259958
(891) 2015 04 15
(731) QINGDAO HAIER INVESTMENT &
DEVELOPMENT CO., LTD.
Haier Industrial Park, Qingdao Hi-tech
Industrial Park, 266101 Shandong Province,
China

54

(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Diagnostic preparations for medical purposes;
chemical preparations for medical purposes; chemical conductors for electrocardiograph electrodes;
semen for artificial insemination; sterilising preparations; cleaning preparations for contact lens; nutritive substances for microorganisms; gases for medical purposes; materials for medicine; tonics [medicines]; medicines for human purposes; radioactive
substances for medical purposes; food for babies;
dietetic substances adapted for medical use; depuratives; deodorants for refrigerators; medicines for
veterinary purposes; preparations for destroying noxious plants; preparations for destroying noxious
animals; aseptic paper; sanitary napkins; bandages
for dressings; dental lacquer.
7 – Agricultural machines; aerating pumps for aquaria; fodder disintegrators; milking machines; shearing machines for animals; woodworking machines;
sanitary napkins producing apparatus; paper machines; printing machines; machines for the textile industry; dyeing machines; tea preparation machines;
electromechanical food preparation machines; electromechanical beverage preparation machines; tobacco processing machines; leather-working machines;
ironing machines; machines and apparatus for bicycle industry; machines and apparatus for ceramic
industry; computer engraving machines; battery machinery; native products preparation machines; enamel making machines; lamp bulb making machines;
packaging machines; honeycomb briquet making
machines; dishwashers; mills for household purposes, other than hand-operated; electric can openers;
coffee grinders, other than hand-operated; electric
blenders for household purposes; electric kitchen
machines; electric whisks for household purposes;
electric fruit presses for household purposes; soybean milk machines for household purposes; electric
food processors; vegetable choppers for household
purposes; meat cutters for household purposes; wringing machines for laundry; coin-operated washing
machines; dry cleaning machines; washing machines; machines for pharmaceutical processing industry; molds for processing plastics; machines for glass
industry; fertilizer making machines; electromechanical machines for chemical industry; machines and
apparatus for geological prospecting and mining;
cast iron machines; apparatus for petroleum chemical industry; excavators; elevators [lifts]; presses
[machines for industrial purposes]; hydraulic machines; foundry machines; fittings for engine boilers;
internal combustion engines other than for land ve-
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hicles; hydroelectric installations for generating
electricity; needle making machines; button making
machines; robots [machines]; cutting machines; machinery for making electric wires and cables; handheld tools other than hand-operated; apparatus for
the electronics industry; eyeglass processing apparatus; gas separators; painting machines; jet engines
other than for land vehicles; suction machines for
industrial purposes; compressors for refrigerators;
blowing machines for the compression, exhaustion
and transport of gases; pneumatic transporters;
pumps [machines]; valves [parts of machines]; bearings [parts of machines]; lubricating apparatus;
shock absorbers [parts of machines]; belts for machines; adhesive bands for fans, not including fans
belts for engines for land vehicles; gas-operated soldering apparatus; vehicle washing installations; electric machines and apparatus for cleaning; garbage
disposals; electric sewer pipe dredging device; washing apparatus; electric machines and apparatus for
carpet shampooing; disintegrators; vacuum cleaners;
electric parquet wax-polishers; drums [parts of machines]; electrically operated curtain drawing devices; electric shoe polishers; electric door rolling machines.
9 – Integrated circuit cards; electronic pocket translators; microprocessors; interfaces for computers;
bar code readers; downloadable electronic publications; recorded computer software; computer peripheral devices; data processing apparatus; notebook
computers; computers; printers for use with computers; central processing units; mouse [data processing equipment]; USB flash drives; integrated circuit
cards [smart cards]; readers [data processing equipment]; optical data media; optical character readers;
computer memory devices; electronic agendas; cash
registers; ticket dispensers; dictating machines; apparatus to check franking; pedometers; electronic
tags for goods; facsimile machines; punched card
machines for offices; photocopiers [photographic,
electrostatic, thermic]; weighing machines; measures; lamp box; electronic notice boards; neon lamps;
radiotelephony sets; program controlled telephone
switching equipment; network communication equipment; portable telephones; satellite navigational
apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote
control of signals; navigation apparatus for vehicles
[on-board computers]; video telephones; telephone
apparatus; transmitters of electronic signals; hands
free kits for phones; intercommunication apparatus;
navigational instruments; global positioning system
[GPS] apparatus; sound transmitting apparatus; sound recording apparatus; audio and video receivers;
portable media players; personal stereos; headphones; tone arms for record players; DVD players; television apparatus; optical discs [audio-video]; earphones; microphones; electric monitoring apparatus;
transistor radio; camcorders; video recorders; cameras [photography]; slide projectors; metal detectors

for industrial or military purposes; electric measuring devices; teaching apparatus; furniture especially
made for laboratories; oil meter; measuring instruments; taximeters; meteorological instruments; components and special materials for meters; optical
apparatus and instruments; electric cables; materials
for electricity mains [wires, cables]; remote controllers for household purposes; optical fibers [fibers]
[light conducting filaments]; electric switches;
plugs, sockets and other contacts [electric connections]; high and low voltage switch board; wafers for
integrated circuits; integrated circuits; electric regulating apparatus; video screens; chips [integrated
circuits]; fluorescent screens; semi-conductors; connectors [electricity]; magnetic materials and components; potentiometer; automation device for power
station; electric installations for the remote control
of industrial operations; lightning arresters; electrolysers; extinguishers; radiological apparatus for industrial purposes; solderers' helmets; life saving apparatus and equipment; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; alarms; electric
door chargers; animated cartoons; exposed cinematographic film.
10 – Medical apparatus and instruments; esthetic
massage apparatus; physical exercise apparatus for
medical purposes; vibromassage apparatus; dental
apparatus and instruments; physiotherapy apparatus;
apparatus and installations for the production of Xrays for medical purposes; galvanic therapeutic appliances; gauze mask; furniture especially made for
medical purposes; hearing aids for the deaf; baby feeding bottles; condoms; artificial limbs; orthopaedic
articles; suture materials.
11 – Lamps; light bulbs; lighting installations for air
vehicles; lights for automobiles; germicidal lamps
for purifying air; oil lamps; roasters; electric cooking
utensils; cooking apparatus and installations; gas
burners; hot plates; toasters; roasting apparatus;
rotisseries; electric iron cookers; electric pressure
cookers [autoclaves]; electric heaters for feeding
bottles; electric deep fryers; electric coffee machines; solar energy stove; electric vacuum bottle; electric kettles; electric appliances for making yogurt;
microwave ovens [cooking apparatus]; scone furnace; lava rocks for use in barbecue grills; kitchen
ranges [ovens]; cooling installations and machines;
deodorizing device for refrigerator; automatic defrosting device for refrigerator; electrical ice cream
makers; refrigerators; freezers; ice machines and
apparatus; refrigerating apparatus and machines; beverage cooling apparatus; ventilation installations
and apparatus [air-conditioning]; electric hair dryers;
hair driers; air humidifying device; ventilating fans;
electric laundry dryers; electric fans for personal
use; extractor hoods for kitchens; gas scrubbing
apparatus; air cooling apparatus; air reheaters; air
conditioning installations; fans [air-conditioning];
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desiccating apparatus; air purifying apparatus and
machines; ionization apparatus for the treatment of
air or water; fans [parts of air-conditioning installations]; air sterilizers; hearths; dampers [heating]; feeding apparatus for heating boilers; steam generating
installations; regulating and safety accessories for
gas pipes; heating apparatus; electric heating apparatus; aquarium heaters; heating installations for hot
water; central heating radiators; pipes [parts of sanitary installations]; water-pipes for sanitary installations; faucets; floor drains; pipe joint for hot
water heating installations; ornamental fountains;
bath fittings; wash-hand basins [parts of sanitary installations]; sanitary apparatus and installations; solar
water heater; toilet bowls; water flushing installations; bath heating installations; hand drying apparatus for washrooms; disinfectant apparatus; water
purifying apparatus and machines; oil-scrubbing
apparatus; disinfectant cupboards; water dispensers;
disposable sterilization pouches; electric or nonelectric foot warmers; electric radiators; pocket warmers; electric blankets, not for medical purposes;
pocket warmers; lighters; nuclear reactors; electric
warming cloths.
20 – Audio bracket [furniture]; filing cabinets; sideboards; plate racks; stands for calculating machines;
furniture; television rack; containers, not of metal
[storage, transport]; plastic slot for electric cable and
wire; plastic valves for water pipes; mirrors [looking
glasses]; plaited straw, except shoes, caps and mats;
works of art of wood, wax, plaster or plastic; inflatable publicity objects; placards of wood or plastics;
decorations of plastic for foodstuffs; kennels for
household pets; identification bracelets, not of metal;
coffins; furniture fittings, not of metal; pillows;
window fittings, not of metal; door fittings, not of
metal; locks, other than electric, not of metal.
35 – Advertising agencies; advertising; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes; business management of hotels; organization of
technology exhibitions for business purposes; organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; business information; business management consultancy; sales promotion for others; procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; import-export agencies; brokerage for performing artist; employment
agencies; personnel management consultancy; relocation services for businesses; systemization of information into computer databases; secretarial services; accounting; rental of display racks; rental of
vending machines; sponsorship search; retail services or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies.
37 – Construction information; construction; mining
extraction; upholstering; heating equipment installation and repair; air conditioning apparatus installa-
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tion and repair; freezing equipment installation and
repair; installation, maintenance and repair of office
machines and equipment; installation and repair of
lighting apparatus; installation and repair of bath
fittings; installation and repair of sanitary apparatus;
installation and repair of medical equipment; interference suppression in electrical apparatus; installation, maintenance and repair of computer hardware;
kitchen equipment installation; electric appliance
installation and repair; machinery installation, maintenance and repair; vehicle breakdown assistance
[repair]; airplane maintenance and repair; shipbuilding; photographic apparatus repair; clock and
watch repair; strong-room maintenance and repair;
application of coatings services; retreading of tires;
furniture maintenance; furniture restoration; dry cleaning; disinfecting; disinfecting of surgical equipment; pump repair; knife sharpening; telephone installation and repair; shoe repair; burglar alarm installation and repair; elevator installation and repair;
installation and repair of entertainment and sports
apparatus; restoration of musical instruments; repair
of jewellery; umbrella repair; artificial snow-making
services; repair of hand instruments.
__________________________________________
(260) AM 2016 83470 A
(800) 1260047
(891) 2015 04 24
(731) Aktsionernoe obshchestvo Promyshlennaya
gruppa "SPEKTR-AVTO"
1a, Yaroslavskoe shosse, Pushkino,
RU-141200 Moskovskaya obl. Russian
Federation
(540)

(591) Black and white
(511)
1 – Acidulated water for recharging accumulators;
anti-frothing solutions for accumulators; brake fluids
for hydraulic circuits; coolants; chemical preparations for the treatment of water; oil-purifying chemicals; liquids for removing sulfates from accumulators.
2 – Anti-rust oils; primers; anti-rust greases; undercoating for vehicle chassis; enamels [varnishes].
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
4 – Industrial oils and greases; lubricants; fuels (including motor spirit).
7 – Filters [parts of machines or engines].
17 – Insulating oils; insulating varnish; shock-absorbing buffers of rubber; insulators; gaskets; waterproof packings; cellulose acetate, semi-processed.
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35 – Advertising; sales promotion for others of goods included in classes 01, 02, 03, 04, 07, 17; retail
or wholesale services for goods listed in classes 01,
02, 03, 04, 07, 17.
__________________________________________
(260) AM 2016 83471 A
(800) 1260055
(891) 2015 06 25
(731) HK CTS Hotels Co., Ltd.
Floor 9, CTS Building, No.2 East Road
of North Third Ring, Chaoyang District,
Beijing, China
(540)

(260) AM 2016 83474 A
(800) 1260116
(891) 2015 06 19
(731) LA CRISTALLERIE DES PARFUMS
10 rue des Bernardins, F-75005 Paris, France
(540)

AERIA TOPAZUS
(511)
3 – Perfumes; toilet water; eau de parfum; eau de
cologne; soaps; aromatic preparations; deodorants
for personal use.
__________________________________________

(591) Black and white
(511)
35 – Publicity; business management of hotels; commercial administration of the licensing of the goods
and services of others; business management consultancy; business information; sales promotion for
others; import-export agencies; personnel management consultancy; photocopying services; rental of
vending machines.
43 – Hotel reservations; teahouse; bar services; accommodation bureaux [hotels, boarding houses];
food and drink catering; canteens; cafés; hotels; cocktail lounge services; rental of meeting rooms;
tourist homes.
__________________________________________
(260) AM 2016 83472 A
(800) 1260098
(891) 2015 05 04
(731) SIMPLADENT GMBH
Dorfplatz 11, CH-8737 Gommiswald,
Switzerland
(540)
(591) Black and white
(511)
10 – Dental implants.
__________________________________________
(260) AM 2016 83473 A
(800) 1260102
(891) 2015 06 01
(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY
54 rue La Boétie, F-75008 Paris (France),
rance
(540)

DUPROJET
(511)
5 – Pharmaceutical products.
__________________________________________

(260) AM 2016 83475 A
(800) 1260117
(891) 2015 06 19
(731) LA CRISTALLERIE DES PARFUMS
10 rue des Bernardins, F-75005 Paris, France
(540)

AERIA ATER
(511)
3 – Perfumes; toilet water; eau de parfum; eau de
cologne; soaps; aromatic preparations; deodorants
for personal use.
__________________________________________
(260) AM 2016 83478 A
(800) 1260157
(891) 2015 04 07
(731) Joladol Mode Exploitatiemaatschappij B.V.
De Boelelaan 7, 8th Floor, NL-1083 HJ
Amsterdam, Netherlands
(540)

(591) Black and white
(511)
3 – Soaps, perfumes, essential oils, cosmetic products, lotions for hair care.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; eyeglasses and
sunglasses; spectacle cases; accessories for telephnes, mobile telephones, smartphones, tablets, PDAs
(personal digital assistants) and MP3 players, particularly covers, shells, cases, facings; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data media; sound recording disks;
compact disks [CDs]; CDs, DVDs and other digital
recording media; computer hardware; computers;
software.
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14 – Alloys of precious metal; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments; cases
for jewelry and timepieces.
16 – Paper; cardboard; printing products (printed
matter); bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging not included in other classes.
18 – Leather and imitation leather; animal skins;
trunks and suitcases; vanity cases; everyday bags,
particularly handbags, shoulder bags, luggage, beach
bags, bags for campers, briefcases; toiletry sets; purses, wallets, coin purses, key cases; backpacks; umbrellas, parasols, walking sticks; whips, harness and
saddlery.
25 – Clothing, footwear, headgear.
__________________________________________

(260) AM 2016 83482 A
(800) 1260208
(891) 2015 04 01
(731) ESSA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,
LTD
A1006 WinnerPlaza, No. 100 HuangPuRd.,
TianHe District, 510000 GuangZhou, China
(540)

(591) Black and white
(511)
28 – Apparatus for games; intelligent toys; toys;
chess sets; balls for sports; archery implements;
machines for physical exercises; plastic race tracks
[toys]; gloves for games; decorations for Christmas
trees, except illumination articles and confectionery.
__________________________________________

(260) AM 2016 83479 A
(800) 1260188
(891) 2015 01 23
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino, 95014, USA
(540)

(260) AM 2016 83487 A
(800) 1260262
(891) 2015 04 20
(731) "TAP2VISIT"Limited Liability Company
Starokubanskaya str., 114, RU-350058
Krasnodar, Russian Federation
(540)

(591) Black and white
(511)
9 – Computers; computer peripheral devices; computer hardware; personal digital assistants; electronic
organizers; electronic notepads; sound recording and
reproducing apparatus; MP3 and other digital format
audio players; digital audio recorders; radios, radio
transmitters, and receivers; earphones, headphones;
audio speakers; microphones; audio components and
accessories; network communication apparatus; electronic communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments; global positioning system (GPS) devices; telephones;
wireless communication devices for voice, data or
image transmission; cables; apparatus for data storage; chips; cameras; batteries; computer software;
computer game software and electronic games software; electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations, interfaces, and adapters for use with all of the aforesaid goods; computer equipment for use with all of
the aforesaid goods; electronic apparatus with multimedia functions for use with all of the aforesaid
goods; electronic apparatus with interactive functions for use with all of the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and testing apparatus for all of
the aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain all of the aforesaid goods.
__________________________________________

(591) Black and white
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; arranging subscriptions to telecommunication services for others; import-export agencies; commercial information agencies; advertising agencies; cost price analysis; rental
of advertising space; business auditing; employment
agencies; computerized file management; book-keeping; invoicing; business efficiency expert services;
demonstration of goods; transcription of communications [office functions]; opinion polling; marketing studies; business information; commercial information and advice for consumers [consumer advice
shop]; business investigations; business research;
marketing research; personnel recruitment; business
management and organization consultancy; business
organization consultancy; business management
consultancy; personnel management consultancy;
professional business consultancy; layout services
for advertising purposes; marketing; business management of performing artists; business management
of sports people; news clipping services; updating of
advertising material; word processing; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging newspaper subscriptions for others;
organization of fashion shows for promotional
purposes; organization of trade fairs for commercial
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or advertising purposes; shop window dressing;
business appraisals; payroll preparation; data search
in computer files for others; sponsorship search; business management assistance; commercial or industrial management assistance; presentation of goods
on communication media, for retail purposes; economic forecasting; auctioneering; sales promotion
for others; production of advertising films; office
machines and equipment rental; rental of advertising
time on communication media; publicity material
rental; rental of vending machines; rental of photocopying machines; publication of publicity texts;
radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail
advertising; writing of publicity texts; on-line advertising on a computer network; advertising by mail
order; television advertising; document reproduction; compilation of statistics; compilation of information into computer databases; business inquiries;
systemization of information into computer databases; advisory services for business management; tax
preparation; drawing up of statements of accounts;
telemarketing services; psychological testing for the
selection of personnel; business management of hotels; commercial administration of the licensing of
the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; public relations; modelling for advertising or sales promotion; typing;
relocation services for businesses; price comparison
services; secretarial services; procurement services
for others [purchasing goods and services for other
businesses]; shorthand; outsourcing services [business assistance]; telephone answering for unavailable subscribers; photocopying services.
__________________________________________
(260) AM 2016 83488 A
(800) 1260335
(891) 2015 05 07
(731) Dochirnie pidpryiemstvo "KONDYTERSKA
KORPORATSIIA "ROSHEN"
Elektrykiv vul., 26/9, Kyiv 04176, Ukraine
(540)

(591) Brown, light brown beige, black and white
(511)
30 – Confectionery; caramels [candy]; sweetmeats
[candy].
__________________________________________

(260) AM 2016 83490 A
(800) 1260385
(891) 2014 11 07
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC
8600 Hayden Place, Culver City CA 90232,
USA
(540)

(591) Black and white
(511)
9 – Audio recordings featuring music; video recordings featuring music; downloadable audio and
video recordings featuring music, music performances, and music videos; prerecorded music, namely,
digital downloads; user interface for television and
video on demand communications equipment; computer software for use in the delivery, distribution
and transmission of digital music and entertainmentrelated audio, video, text and multimedia content;
computer software for enabling transmission, storage, sharing, collection, editing, organizing and modifying audio, video, messages, images and other data
for use in social networking, online chats and interactive gaming, for use in creating social networking
databases and for use in social networking database
management; computer software for creating searchable databases of information and data for peer-topeer social networking databases; gift cards, namely,
magnetically encoded gift cards.
16 – Gift cards, namely, non-magnetically encoded
gift cards; printed gift certificates; non-magnetically
encoded prepaid purchase cards for allowing users to
transfer financial value on-line via electronic communication networks, local and global computer networks and wireless communication devices; nonmagnetically encoded prepaid purchase cards for the
online purchase of music, videos, sports, news and
entertainment content via electronic communication
networks, local and global computer networks and
wireless communication devices.
38 – Audio and audiovisual broadcasting and transmission of data and of information via electronic
communication networks, local and global computer
networks and wireless communication networks;
streaming of audio and audiovisual content via electronic communication networks, local and global
computer networks and wireless communication networks; webcasting services; providing on-line chat
rooms and discussion forums for transmission of
messages, audio, video, and digital pictures among
users in the field of general interest; telecommunications on the Internet, namely, audio and video
transmission; streaming of music, films, television
programs, current events news, entertainment news,
and sports programs to users online via a communication network.
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41 – Entertainment services, namely, providing online radio and television programs featuring music
and entertainment, current event news, entertainment
news, entertainment-related programs in the nature
of videos of musical performances, and online computer games, all delivered to users via a communication network; providing an online database via a
communication network featuring music, film, television programs, current event news, entertainment
news, sports, entertainment-related programs and
games; music production; providing online computer
games; rental of films, video and computer games
and music recordings via a communication network.
42 – Providing an interactive online network website
(terms considered too vague by the International
Bureau – rule 13.2.b) of the Common Regulations),
via electronic communication networks, local and
global computer networks and wireless communication devices, featuring technology to enable users to
program audio, video, movies, text and other multimedia content; providing a website featuring
(terms considered too vague by the International
Bureau – rule 13.2.b) of the Common Regulations)
non-downloadable software to enable users to program audio, video, movies, text and other multimedia
content in the field of music, video, online radio,
entertainment and cultural events; providing search
engines and search platforms for obtaining data and
content via electronic communication networks, local and global computer networks and wireless communication devices; computer services, namely,
creating computer network-based indexes of information, websites and resources available on electronic communication networks, local and global computer networks and wireless communication devices;
searching, browsing and retrieving, for others, information, sites, and other resources available on electronic communication networks, local and global
computer networks and wireless communication devices.
__________________________________________
(260) AM 2016 83491 A
(800) 1260414
(891) 2014 12 23
(731) WELL PLUS TRADE GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg, Germany
(540)

(591) Grey and black
(511)
5 – Vitamin preparations as a food supplement; food
concentrates for medical purposes as ready-to-eat
food or for mixing, essentially consisting of animal
or vegetable protein including carbohydrates and/or
fat also with added vitamins, minerals and sugar or
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substitutes for sugar, in liquid form or as powder or
tablets or bars; food concentrates for medical purposes as ready-to-eat food or for mixing, essentially
consisting of vegetable or animal protein including
carbohydrates, plant fiber, cereals, or dried fruits and
sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as
powder or tablets or bars; nutritional additives in liquid form or as powder or tablets or bars, essentially
consisting of animal or vegetable protein and/or carbohydrates and/or fat; non-alcoholic subsistence
beverages for medical purposes, essentially consisting of protein, carbohydrates with added vitamins,
minerals, amino acids and sugar or substitutes for
sugar; dry powder essentially consisting of aforementioned substances for preparing the abovementioned beverages; non-alcoholic beverages also as
subsistence beverages for medical purposes, essentially consisting of fruit extracts, vitamins, minerals
and sugar or substitutes for sugar for preparing the
abovementioned beverages; the aforementioned
goods as dietetic and calorie-reduced products, for
medical purposes.
29 – Food concentrates as ready-to-eat food or for
mixing, essentially consisting of animal protein including carbohydrates and/or fat also with added
vitamins, minerals and sugar or substitutes for sugar,
in liquid form or as powder or tablets or bars; food
concentrates as ready-to-eat food or for mixing,
essentially consisting of animal protein including
carbohydrates, plant fiber, cereals, or dried fruits and
sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as
powder or tablets or bars; nutritional additives, not
for medical purposes, in liquid form or as powder or
tablets or bars, essentially consisting of animal protein and/or fat including carbohydrates also with
vitamins, minerals, amino acids, sugar or substitutes
for sugar; the aforementioned goods also as dietetic
and calorie-reduced products, not for medical purposes.
30 – Food concentrates as ready-to-eat food or for
mixing, essentially consisting of carbohydrates including vegetable protein including carbohydrates
and/or fat also with added vitamins, minerals and
sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as
powder or tablets or bars; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing essentially consisting
of carbohydrates and/or cereals including vegetable
protein, plant fiber, or dried fruits and sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as powder or
tablets or bars; nutritional additives, not for medical
purposes, in liquid form or as powder or tablets or
bars, essentially consisting of carbohydrates including vegetable protein and/or fat also with vitamins,
minerals, amino acids, sugar or substitutes for sugar;
the aforementioned goods also as dietetic and calorie-reduced products, not for medical purposes.
32 – Non-alcoholic beverages also as subsistence beverages essentially consisting of protein, carbo-
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hydrates with added vitamins, minerals, amino acids
and sugar or substitutes for sugar; dry powder
essentially consisting of aforementioned substances
for preparing the abovementioned beverages; nonalcoholic beverages also as subsistence beverages
essentially consisting of fruit extracts with vitamins,
minerals and sugar or substitutes for sugar; dry
powder essentially consisting of fruit extracts with
vitamins, minerals and sugar or substitutes for sugar
for preparing the abovementioned beverages; the
aforementioned goods also as dietetic and caloriereduced products, not for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2016 83492 A
(800) 1260429
(891) 2014 12 16
(731) SCAVOLINI S.P.A.
Via Risara, 60/70-74/78, I-61025
Montelabbate (PU), Italy
(540)
(591) Black and white
(511)
28 – Toys, namely toy houses, doll's houses, toy
furniture, toy kitchens.
__________________________________________
(260) AM 2016 83493 A
(800) 1260435
(891) 2015 02 13
(731) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit NJ 07901, USA
(540)
(591) Black and white
(511)
9 – Computer application software for mobile phones, portable media players, handheld computers,
namely, software for use in database management,
for use in electronic storage of data, for use as a
spreadsheet, and for word processing, all for use by
patients and health care professionals; downloadable
software in the nature of a mobile application for use
in database management, for use as a spreadsheet,
for word processing, for electronic storage of data,
all for use by patients and health care professionals;
computer software for use on mobile and cellular
phones in the field of health care and dosing of
pharmaceuticals for use in accessing databases and
websites in order to provide drug dosage and
administration information; downloadable electronic
software for use on mobile and cellular phones,
handheld computers in the field of health care and
dosing of pharmaceuticals for use in accessing
databases and websites in order to provide drug
dosage and administration information.
__________________________________________

(260) AM 2016 83494 A
(800) 1260455
(891) 2015 02 23
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA
(540)

(591) pink, red, yellow, green, blue, black, orange,
white, gray, and purple
(511)
9 – Computers; computer peripheral devices; computer hardware; digital format audio players; digital
audio recorders; radios, radio transmitters, and receivers; earphones and headphones; audio speakers;
microphones; telecommunications apparatus and instruments; global positioning system (GPS) devices;
telephones; wireless communication devices for voice, data or image transmission; computer chips; cameras; computer software; computer game software
and electronic games software; electrical and electronic connectors, acoustic couplers, electric wires,
computer cables, battery chargers, docks, electronic
docking stations, interfaces for computers, and adapters for use with all of the aforesaid goods; computer
peripheral equipment for use with all of the aforesaid goods; electronic apparatus with multimedia
functions for use with all of the aforesaid goods;
wireless electronic wearable device for storing,
transmitting and receiving voice data, text data,
sound recordings, photos, video, music, and viewing
and replying to email and text messages; accessories, parts, fittings, and testing apparatus for all of
the aforesaid goods; covers, bags and cases specially
adapted or shaped to contain all of the aforesaid
goods.
__________________________________________
(260) AM 2016 83495 A
(800) 1260488
(891) 2015 01 14
(731) Mc TREE, a.s.
Živanichá 26, CZ-190 17 Praha 9 – Vinoř,
Czech Republic
(540)

Lord
(511)
7 – Beer pumps, compressed air pumps, electric
crushers for kitchen use, electric fruit presses for
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household use, electric grinders (for household use),
electric can openers, electric food processors, mixers
(for household use), dishwashers, knives (electric),
scissors (electric), washing machines for household
use, bags for vacuum cleaners, vacuum cleaners.
9 – Light-emitting diodes (LED).
11 – Searchlights (pocket torches), electric coffee
percolators, electric blankets (not for medical purposes), electrically heated carpets, filters for drinking water, electric deep fryers, rotisseries, roasting
apparatus, refrigerating chambers, refrigerating containers, cooling appliances and installations, refrigerators, refrigerating display cabinets, cooling installations for tobacco, fumigation apparatus (not for
medical purposes), ionization apparatus for the treatment of air or water, electric appliances for making
yoghurt, stoves, pocket warmers, pocket searchlights, electric pocket torches, air conditioning installations, taps for pipes, electric heaters for feeding
bottles, electric kettles, fireplaces (domestic), lamp
casings, friction lighters for igniting gas, electric
cooking utensils, namely grills, lamp shades, curling
lamps, lamps, ultraviolet ray lamps (not for medical
purposes), lava rocks for use in barbecue grills, ice
machines and apparatus, light-emitting diodes
(LED) [lighting apparatus], microwave ovens for
industrial purposes, refrigerating appliances and installations, freezers, washing sinks, steam facial apparatus (saunas), fabric steamers, evaporators, extractor hoods for kitchens, deodorising apparatus (not
for personal use), hot water heating installations,
hot-water bottles, bedwarmers, foot-warmers (electric or non-electric), plate warmers, air reheaters,
electric waffle irons, lighting apparatus and installations, luminous tubes for lighting, pasteurisers,
ovens other than for laboratory use, gas boilers, immersion heaters, diving lights, laundry room boilers,
roasters, griddles (cooking appliances), radiators (electric), dampers (heating), roasting spits, Chinese
lanterns, sauna bath installations, hot air bath fittings, bath tubs for sitz-baths, refrigerating cabinets,
light bulbs for directional signals for vehicles, mixer
taps for water pipes, tanning apparatus (sun beds),
solar thermal collectors (heating), air purifying apparatus and machines, bread making machines, ceiling lights, hair driers, drying apparatus and installations included in this class, electric laundry
dryers, air driers, luminous house numbers, lamp
globes, lamps, lamp reflectors, electric lights for
Christmas trees, heat accumulators, heat regenerators, hot air apparatus, hot air ovens, thermostatic
valves (parts of heating installations), autoclaves
(electric pressure cookers), pressure water tanks,
cooking rings, cooking apparatus and installations,
hot plates, electric fans for personal use, ventilating
(air-conditioning) installations and apparatus, whirlpool-jet apparatus, water softening apparatus, electric tubes (discharge) for lighting, heated display ca-
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binets, heat exchangers (not parts of machines), desiccating apparatus, air deodorising apparatus, fluorescent lamps, water filtering apparatus, beveragecooling apparatus, cooling installations for water,
roasting jacks, devices for roasting coffee, hand
drying apparatus for washrooms, pressure water
tanks, air humidifiers for central heating radiators,
electric light bulbs.
__________________________________________
(260) AM 2016 83496 A
(800) 1260508
(891) 2015 03 18
(731) MND KAHVALTILIK GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Istanbul Yolu, 33 Km, Bitikköyü Girisi,
Ankara, Turkey
(540)

(591) Yellow and red
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; processed meat
products; pulses for food, namely, processed or preserved beans, chickpeas, lentil, soybeans; soups;
bouillon; processed olives; olive paste; milk and
milk products; butter; edible oils; dried, preserved,
frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts and dried fruits
as snacks; hazelnut spreads and peanut butter; tahini
(sesame seed paste); eggs and powdered eggs; potato
chips.
30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages; chocolate based beverages; pasta; stuffed dumplings; noodles; pastries and bakery products based
on flour; desserts based on flour and chocolate;
honey, bee glue for human consumption; propolis
for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla
(flavoring); spices; sauces (condiments); tomato sauce; yeast; baking powder; flour, semolina; starch for
food; sugar; cube sugar; powdered sugar; tea; ice
tea; confectionery, chocolate, biscuits; crackers; wafers; chewing gums; ice-cream; edible ices; salt;
cereals and cereal-based foodstuff; molasses for
food.
35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions
for others; compilation of statistics; rental of office
machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable
subscribers; business management, business admi-
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nistration and business consultancy; accounting;
commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies,
import-export agencies; temporary personnel placement services; auctioneering; the bringing together,
for the benefit of others, of meat, fish, poultry,
game, processed meat products, dried pulses, soups,
bouillon, processed olives, olive paste, milk and
milk products, butter, edible oils, dried, preserved,
frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables, tomato paste, prepared nuts and dried fruits
as snacks, hazelnut spreads and peanut butter, tahini
(sesame seed paste), eggs and powdered eggs, potato
chips, coffee, cocoa, coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages, pasta, stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery products based on
flour, desserts based on flour and chocolate, honey,
bee glue for human consumption, propolis for food
purposes, condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce,
yeast, baking powder, flour, semolina, starch for
food, sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea,
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers,
chewing gums, ice-cream, edible ices, salt, cereals
and cereal-based foodstuff, molasses for food enabling customers to conveniently view and purchase
those goods, such services may be provided by retail
stores, wholesale outlets, by means of electronic
media or through mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2016 83497 A
(800) 1260542
(891) 2015 04 21
(731) SAFEUM COMMUNICATIONS EHF.
Sudurlandsbraut 18, IS-108 Reykjavik,
Iceland
(540)

(260) AM 2016 83498 A
(800) 1260589
(891) 2015 05 26
(731) LE SHI INTERNET INFORMATION &
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION
Room 6184, 6th Floor, Building 19, No.68
Xueyuan South Road, Haidian District,
Beijing, China
(540)

(591) Black and white
(511)
9 – Computers; electronic publications, downloadable; computer software, recorded; portable telephones; set-top boxes that enable a television set to be a
user interface to a global communications network
and to receive and decode digital television broadcasts; television apparatus; portable media players;
camcorders; projection apparatus; downloadable
music files; downloadable image files.
38 – Television broadcasting; transmission of digital
files; teleconferencing services; computer aided transmission of messages and images; electronic bulletin
board services [telecommunications services]; rental
of message sending apparatus; communications by
fiber [fibre] optic networks; message sending; information about telecommunication; providing telecommunications connections to a global computer network.
41 – Instruction services; organization of competitions [education or entertainment]; lending libraries;
publication of electronic books and journals on-line;
entertainment information; production of shows;
production of music; film production, other than
advertising films; game services provided on-line
from a computer network; conducting fitness classes; modelling for artists.

(591) Black and white
(511)
9 – Computer software; software for transmission,
recording, display, reproduction and review of messages, text, images, audio and visual content, and
other data processing for communication over the
Internet; data processing software for communication over the Internet.
38 – Communication services over the Internet;
computer supported transmission of text, images,
video and data via computer network; services in
connection with voice over the Internet.
42 – Consultancy services in the field of voice over
Internet protocol; research and design of computer
software in connection with communication over the
Internet.
__________________________________________

42 – Computer software design; conversion of data
or documents from physical to electronic media;
hosting computer sites [web sites]; providing search
engines for the Internet; technical research; meteorological information; industrial design; design of
interior decor; dress designing; authenticating works
of art.
__________________________________________
(260) AM 2016 83499 A
(800) 1260610
(891) 2015 06 05
(731) GRAMINEX, L.L.C.
95 Midland Rd., Saginaw MI 48638, USA
(540)
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(591) Black and white
(511)
5 – Dietary and nutritional supplements; pollen,
pollen extracts and plant extracts sold as components
of dietary and nutritional supplements.
__________________________________________
(260) AM 2016 83502 A
(800) 1260679
(891) 2015 05 28
(731) AGENCE MAROCAINE DE
DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
Complexe Administratif et Culturel de la
Fondation Mohammed VI, Avenue Allal
El Fassi, Madinat Al Irfane, Rabat, Morocco
(540)

(591) Burgundy red
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 – Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.
38 – Telecommunications.
41 – Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
__________________________________________
(260) AM 2016 83503 A
(800) 1260705
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83504 A
(800) 1260706
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83505 A
(800) 1260707
(891) 2015 06 04
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(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83506 A
(800) 1260708
(891) 2015 06 04
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83507 A
(800) 1260775
(891) 2015 01 27
(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX
St Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm,
Sweden
(540)

(591) Black and white
(511)
7 – Washing machines; combined washing and drying machines; ironing machines; ironing presses;
spin driers; tumble driers for laundry use [not heated]; dishwashers; food processors, mixers, slicers,
grinders for household purposes; coffee grinders;
fruit juicers; milk foamers; electric tin openers; vacuum cleaners including battery driven vacuum cleaners and parts to vacuum cleaners namely hoses,
nozzles, tubes, dustbags and filters.
8 – Electric irons.
9 – Data processing devices; data storage media for
domestic appliances.
11 – Refrigerators; wine coolers; freezers; cookers;
grills; ovens; microwave ovens; air conditioning installations and apparatus; fans; cooker hoods; built-in
hobs; water purifying apparatus; drying cabinets; electric coffee brewing machines; espresso machines;
egg boilers; household air cleaners; humidifiers; toasters; electric waffle irons; hot plates; electrical water kettles; yoghurt preparing apparatus; electric cooking pans; hair dryers; electric and heating tumble
driers for laundry use.
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21 – Household and kitchen appliances such as manual grinders for household purposes; glassware;
porcelain; earthenware; non-electric dusting and cleaning apparatus; dusting cloths; dusters; non-electric
saucepans; ironing tables.
26 – Electric hair curlers.
35 – Information to customers in connection with sales of washing machines, combined washing and
drying machines, ironing machines, ironing presses,
spin driers, tumble driers, dishwashers, food processors, mixers, slicers, grinders for household purposes, coffee grinders, fruitjuicers, milk foamers, electric tin openers, vacuum cleaners incluiding battery
driven vacuum cleaners and parts to vacuum cleaners namely hoses, nozzles, tubes, dustbags and
filters; electronic irons, electric hairculers, data processing devices; data storage media for domestic
appliances, domestic appliances, refrigerators; wine
coolers, freezers, cookers, grills, ovens, microwave
ovens, air conditioning installations and apparatus,
fans, cooker hoods, built-in hobs, water purifying
apparatus, drying cabinets, electric coffee brewing
machines, espresso machines, egg boilers, air cleaners, humidifiers, toasters, electric waffle irons, hot
plates, electrical water kettles, yoghurt preparing apparatus, electric cooking pans, hair dryers, household and kitchen appliances; manual grinders for
household purposes; glassware; porcelain; earthenware; non-ellectric dusting and cleaning apparatus;
dusting cloths; dusters; non-electric saucepans; ironing tables; advertising in industry and commerce;
shop window dressing.
37 – Maintenance and repair services of white goods
and household products.
__________________________________________
(260) AM 2016 83530 A
(800) 1260955
(891) 2015 02 02
(731) SHANDONG COCREA TYRE CO., LTD.
No.1, Zhongchuang Road, Yinan Economic
Development Zone, Linyi City, 257300
Shandong Province, China
(540)

(591) Black and white
(511)
12 – Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; casings for pneumatic tires [tyres]; automobile tires [tyres]; vehicle wheel tires [tyres]; tires, solid, for vehicle wheels [tyres]; tyres for
vehicle wheels; repair outfits for inner tubes; bicycle
tires [tyres]; automobile wheels.
__________________________________________

(260) AM 2016 83559 A
(800) 943316
(891) 2015 05 28
(731) NUOVA NAJ-OLEARI S.R.L.
Via XXV Aprile, 10, I-13836 Cossato (Biella),
Italy
(540)
(591) Black and white
(511)
18 – Bags; briefcases; business card cases; wallets;
handbags; key cases; music cases; pocket wallets;
purses; parasols; school bags; shopping bags; sling
bags for carrying infants; slings for carrying infants;
straps for skates; suitcases; travelling bags; umbrellas; umbrella covers; valises; card cases [notecases];
garment bags for travel; travelling sets [leatherware]; boxes of leather or leather board; cases, of leather or leatherboard; furniture coverings of leather.
22 – Tents; textile fibers; vehicle covers, not fitted;
packing rope; packing [cushioning, stuffing] materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard; sacks
[bags] of textile, for packaging; bags [envelopes,
pouches] of textile, for packaging.
23 – Chenille yarn; coir thread and yarn; cotton thread and yarn; darning thread and yarn; elastic thread
and yarn for textile use; embroidery thread and yarn;
fiberglass thread for textile use; hemp thread and
yarn; jute thread and yarn; linen thread and yarn; rayon thread and yarn; rubber thread for textile use;
sewing thread and yarn; silk thread and yarn; spun
cotton; spun silk; spun thread and yarn; spun wool;
thread; thread of metal for embroidery; threads of
plastic materials for textile use; woollen thread and
yarn.
24 – Bath linen; bed blankets; bed clothes; bed covers; bed linen; brocades; cloth; damask; diaper
changing cloths for babies; diapered linen; pillowcases; sleeping bag liners; textile material; towels of
textile; canvas for tapestry or embroidery; covers for
cushions; mattress covers; bed covers of paper;
coverings of plastic for furniture; covers [loose] for
furniture; furniture coverings of textile; curtain
holders of textile material; face towels of textile;
flags, not of paper; sheets [textile]; tablecloths, not
of paper; table linen, not of paper; tablemats, not of
paper; table napkins of textile; table runners.
25 – Albs; aprons [clothing]; ascots; babies' pants
[clothing]; bandanas [neckerchiefs]; bathing caps;
bathing suits; bathing trunks; bath robes; bath sandals; bath slippers; beach clothes; beach shoes; belts
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets];
bodices [lingerie]; boots; boots for sports; boot uppers; boxer shorts; braces for clothing [suspenders];
brassieres; breeches for wear; camisoles; cap peaks;
caps [headwear]; chasubles; clothing; clothing for
gymnastics; clothing of imitations of leather; clot-
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hing of leather; coats; collars [clothing]; combinations [clothing]; corselets; corsets [underclothing];
cuffs; cyclists' clothing; detachable collars; dresses;
dressing gowns; dress shields; ear muffs [clothing];
esparto shoes or sandals; fishing vests; fittings of
metal for footwear; football boots; footmuffs, not electrically heated; footwear; footwear uppers; furs
[clothing]; fur stoles; gabardines [clothing]; gaiters;
galoshes; garters; girdles; gloves [clothing]; gymnastic shoes; half-boots; hat frames [skeletons]; hats;
headbands [clothing]; headgear for wear; heelpieces
for footwear; heelpieces for stockings; heels; hoods
[clothing]; hosiery; inner soles; jackets [clothing];
jerseys [clothing]; jumper dresses; knitwear [clothing]; lace boots; layettes [clothing]; leggings [leg
warmers]; leggings [trousers]; liveries; maniples;
mantillas; masquerade costumes; miters [hats]; mittens; money belts [clothing]; motorists' clothing;
muffs [clothing]; neck scarfs [mufflers]; neckties;
non-slipping devices for footwear; outerclothing;
overalls; overcoats; pajamas (Am.); panties; paper
clothing; paper hats [clothing]; parkas; pelerines;
pelisses; petticoats; pockets for clothing; pocket
squares; ponchos; ready-made clothing; ready-made
linings [parts of clothing]; sandals; saris; sarongs;
sashes for wear; scarfs; shawls; shirt fronts; shirts;
shirt yokes; shoes; short-sleeve shirts; shower caps;
ski boots; ski gloves; skirts; skorts; skull caps; sleep
masks; slippers; slips [undergarments]; socks; sock
suspenders; soles for footwear; sports jerseys; sports
shoes; sports singlets; stockings; stocking suspenders; studs for football boots; stuff jackets [clothing]; suits; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underwear; sweaters; teddies [undergarments];
tee-shirts; tights; tips for footwear; togas; top hats;
trousers; trouser straps; turbans; underpants; underwear; uniforms; valenki [felted boots]; veils [clothing]; vests; visors [headwear]; waterproof clothing;
welts for footwear; wet suits for water-skiing; wimples; wooden shoes.

(260) AM 2016 83573 A
(800) 1237451
(891) 2015 06 10
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

(591) Black-and-white
(526) less smell
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for rollyour-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not
for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco
products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; smokers' articles,
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
__________________________________________
(260) AM 2016 83574 A
(800) 1237825
(891) 2015 06 10
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

27 – Artificial turf; bath mats; carpets; carpets for
automobiles; carpet underlay; decorative wall hangings, not of textile; door mats; floor coverings;
gymnasium mats; linoleum; mats; mats of woven
rope for ski slopes; non-slip mats; reed mats; textile
wallpaper; vinyl floor coverings; wallpaper.
__________________________________________
(260) AM 2016 83567 A
(800) 1231837
(891) 2015 03 04
(731) ACINO PHARMA AG
Birsweg 2, CH-4253 Liesberg, Switzerland
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Veterinary products.
__________________________________________
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(591) Black-and-white
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for rollyour-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not
for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco
products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; smokers' articles,
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, to-
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bacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
__________________________________________
(260) AM 2016 83588 A
(800) 1261200
(891) 2015 07 23
(731) DAVIDOFF & CIE SA
Rue de Rive 2, CH-1200 Genève, Switzerland
(540)

(591) Black-and-white
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; tobacco substitutes, for non-medicinal and
non-curative use; cigarettes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette lighters; ashtrays; matches.
__________________________________________
(260) AM 2016 83589 A
(800) 1261228
(891) 2014 10 16
(731) ZAO "OBNINSKORGSINTEZ"
57, Kievskoye Shosse, RU-249032 Obninsk,
Kaluga region, Russian Federation
(540)

(591) Black-and-white
(511)
1 – Acetate of cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene tetrachloride; acetylene; acid proof chemical compositions;
acids; acidulated water for recharging accumulators;
acrylic resins, unprocessed; actinium; activated carbon; additives, chemical, to drilling muds; additives,
chemical, to fungicides; additives, chemical, to insecticides; additives, chemical, to motor fuel; adhesive preparations for surgical bandages; adhesives
for billposting; adhesives for industrial purposes; adhesives for wall tiles; adhesives for wallpaper; agaragar; agglutinants for concrete; albumin [animal or
vegetable, raw material]; albuminized paper; alcohol; aldehydes; alginates for industrial purposes; alginates for the food industry; alkalies; alkaline iodides for industrial purposes; alkaline metals; alkaline-earth metals; alkaloids; alum; alumina; aluminium acetate; aluminium alum; aluminium chloride;

aluminium hydrate; aluminium iodide; aluminium
silicate; americium; ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; ammonia alum; ammonia; ammoniacal salts; ammonium aldehyde; amyl acetate;
amyl alcohol; anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen [raw material]; animal carbon preparations; animal carbon; animal charcoal; anthranilic
acid; anti-boil preparations for engine coolants; antifreeze; anti-frothing solutions for accumulators; antiincrustants; anti-knock substances for internal combustion engines; antimony oxide; antimony sulfide;
antimony; anti-sprouting preparations for vegetables; antistatic preparations, other than for household
purposes; argon; arsenic; arsenious acid; artificial
resins, unprocessed; artificial sweeteners [chemical
preparations]; astatine; auxiliary fluids for use with
abrasives; bacterial preparations other than for medical and veterinary use; bacteriological preparations
for acetification; bacteriological preparations other
than for medical and veterinary use; balm of gurjun
[gurjon, gurjan] for making varnish; barium compounds; barium sulfate; barium; baryta paper; baryta;
barytes; bases [chemical preparations]; basic gallate
of bismuth; bate for dressing skins; bauxite; beer
preserving agents; beer-clarifying and preserving
agents; bentonite; benzene derivatives; benzene-based acids; benzoic acid; benzoic sulfimide; berkelium; bicarbonate of soda for chemical purposes;
bichloride of tin; bichromate of potassium; bichromate of soda; biological preparations, other than for
medical or veterinary purposes; biological tissue cultures other than for medical or veterinary purposes;
birdlime; bismuth subnitrate for chemical purposes;
bismuth; bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes; blood charcoal; blue vitriol; blueprint cloth; blueprint paper; bone charcoal; borax;
boric acid for industrial purposes; brake fluid; brazing fluxes; brazing preparations; brickwork preservatives, except paints and oils; bromine for chemical
purposes; by-products of the processing of cereals
for industrial purposes; caesium; calcined soda; calcium carbide; calcium cyanamide [fertilizer]; calcium salts; californium; camphor, for industrial purposes; carbide; carbolineum for the protection of
plants; carbon black for industrial purposes; carbon
disulfide; carbon for filters; carbon tetrachloride;
carbon; carbonates; carbonic acid; carbonic hydrates; casein for industrial purposes; casein for the
food industry; catechu; caustic alkali; caustic soda
for industrial purposes; caustics for industrial purposes; cellulose derivatives [chemicals]; cellulose
esters for industrial purposes; cellulose ethers for
industrial purposes; cellulose; cement [metallurgy];
cement for footwear; cement for mending broken articles; cement preservatives, except paints and oils;
cement-waterproofing chemicals, except paints;
ceramic compositions for sintering [granules and
powders]; ceramic glazings; ceramic materials in
particulate form, for use as filtering media; cerium;

#12 2016 06 27

67

sasaqonlo niSnebi

chemical additives for oils; chemical condensation
preparations; chemical intensifiers for paper; chemical intensifiers for rubber; chemical preparations for
facilitating the alloying of metals; chemical preparations for protection against wheat blight [smut]; chemical preparations for scientific purposes, other than
for medical or veterinary use; chemical preparations
for smoking meat; chemical preparations for use in
photography; chemical preparations to prevent mildew; chemical reagents, other than for medical or
veterinary purposes; chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes; chemical substances for preserving
foodstuffs; chlorates; chlorides; chlorine; cholic
acid; chromates; chrome alum; chrome salts; chromic acid; chromic salts; chromium oxide; cinematographic films, sensitized but not exposed; citric acid
for industrial purposes; coal saving preparations;
cobalt oxide for industrial purposes; collodion;
combusting preparations [chemical additives to
motor fuel]; compositions for repairing inner tubes
of tires [tyres]; compositions for repairing tires [tyres]; compositions for the manufacture of phonograph records; compositions for the manufacture of
technical ceramics; compositions for threading;
compost; concrete preservatives, except paints and
oils; concrete-aeration chemicals; coolants for vehicle engines; corrosive preparations; cream of tartar
for chemical purposes; cream of tartar for industrial
purposes; cream of tartar for the food industry;
creosote for chemical purposes; crotonic aldehyde;
cryogenic preparations; cultures of microorganisms,
other than for medical and veterinary use; curium;
currying preparations for leather; currying preparations for skins; cyanides [prussiates]; cymene;
damp-proofing chemicals, except paints, for masonry; defoliants; degreasing preparations for use in
manufacturing processes; degumming preparations;
dehydrating preparations for industrial purposes;
detergent additives to gasoline [petrol]; detergents
for use in manufacturing processes; dextrin [size];
diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes; diastase for industrial purposes;
diatomaceous earth; diazo paper; disincrustants;
dispersions of plastics; distilled water; dolomite for
industrial purposes; drilling muds; dry ice [carbon
dioxide]; dysprosium; earth for growing; electrophoresis gels, other than for medical or veterinary purposes; emollients for industrial purposes; emulsifiers; engine-decarbonising chemicals; enzyme preparations for industrial purposes; enzyme preparations for the food industry; enzymes for industrial
purposes; enzymes for the food industry; epoxy resins, unprocessed; erbium; esters; ethane; ethers;
ethyl alcohol; ethyl ether; europium; expanded clay
for hydroponic plant growing [substrate]; fat-bleaching chemicals; fatty acids; fermium; ferrocyanides; ferrotype plates [photography]; fertilizers; fertilizing preparations; filtering materials [chemical pre-
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parations]; filtering materials [mineral substances];
filtering materials [unprocessed plastics]; filtering
materials [vegetable substances]; filtering preparations for the beverages industry; finishing preparations for use in the manufacture of steel; fire extinguishing compositions; fireproofing preparations;
fish meal fertilizers; fissionable chemical elements;
fissionable material for nuclear energy; fixing baths
[photography]; fixing solutions [photography]; flashlight preparations; flocculants; flour for industrial
purposes; flower preservatives; flowers of sulfur for
chemical purposes; fluids for hydraulic circuits; fluorine; fluorspar compounds; formic acid; formic aldehyde for chemical purposes; foundry binding substances; foundry molding [moulding] preparations;
foundry sand; francium; fuel for atomic piles; fuelsaving preparations; fuller's earth for use in the textile industry; fulling preparations for use in the textile industry; fulling preparations; gadolinium; gallic
acid for the manufacture of ink; gallium; gallnuts;
gallotannic acid; galvanizing baths; galvanizing preparations; gambier; gas purifying preparations; gelatine for industrial purposes; gelatine for photographic purposes; genes of seeds for agricultural production; getters [chemically active substances]; glaziers'
putty; glucose for industrial purposes; glucose for
the food industry; glucosides; glue for industrial purposes; gluten [glue], other than for stationery or household purposes; gluten for industrial purposes;
glutinous tree-grafting preparations; glycerides; glycerine for industrial purposes; glycol ether; glycol;
gold salts; grafting wax for trees; graphite for industrial purposes; guano; gum arabic for industrial
purposes; gum tragacanth for industrial purposes;
gums [adhesives], other than for stationery or household purposes; heavy water; helium; holmium; hormones for hastening the ripening of fruit; humus top
dressing; humus; hydrates; hydrazine; hydrochlorates; hydrofluoric acid; hydrogen peroxide; hydrogen;
hypochlorite of soda; hyposulfites; iodic acid; iodine
for chemical purposes; iodine for industrial purposes; iodised albumen; iodised salts; ion exchangers
[chemicals]; iron salts; isinglass other than for stationery, household or alimentary purposes; isotopes
for industrial purposes; kainite; kaolin; ketones; kieselgur; krypton; lactic acid; lactose [raw material];
lactose for industrial purposes; lactose for the food
industry; lamp black for industrial purposes; lanthanum; lead acetate; lead arsenate; lead oxide; leather glues; lecithin [raw material]; lecithin for industrial purposes; lecithin for the food industry; lime
acetate; lime carbonate; lime chloride; limestone
hardening substances; liquids for removing sulfates
from accumulators; lithia [lithium oxide]; lithium;
litmus paper; loam; lutetium [cassiopium]; magnesite; magnesium carbonate; magnesium chloride; magnetic fluid for industrial purposes; malt albumen;
manganate; manganese dioxide; mangrove bark for
industrial purposes; masonry preservatives, except
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paints and oils; meat tenderizers for industrial purposes; mercuric oxide; mercury salts; mercury; metal hardening preparations; metal tempering preparations; metalloids; methane; methyl benzene; methyl benzol; methyl ether; milk ferments for chemical
purposes; milk ferments for industrial purposes;
milk ferments for the food industry; mineral acids;
moderating materials for nuclear reactors; moistening [wetting] preparations for use in bleaching;
moistening [wetting] preparations for use in dyeing;
moistening [wetting] preparations for use in the
textile industry; mold-release compounds; mordants
for metals; must-fining preparations; naphthalene;
neodymium; neon; neptunium; nitrate of uranium;
nitrate paper; nitrates; nitric acid; nitrogen; nitrogenous fertilisers; nitrous oxide; oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making];
oil dispersants; oil-bleaching chemicals; oils for currying leather; oils for preparing leather in the course
of manufacture; oils for tanning leather; oils for the
preservation of food; oleic acid; olivine [silicate mineral]; opacifiers for enamel or glass; opacifiers for
enamel; opacifiers for glass; oxalates; oxalic acid;
oxygen; palladium chloride; paper pulp; peat [fertiliser]; peat pots for horticulture; pectin [photography];
pectin for industrial purposes; pectin for the food
industry; perborate of soda; percarbonates; perchlorates; persulfates; persulfuric acid; petroleum dispersants; phenol for industrial purposes; phosphates
[fertilisers]; phosphatides; phosphoric acid; phosphorus; photographic developers; photographic
emulsions; photographic paper; photographic sensitizers; photometric paper; photosensitive plates; picric acid; plant growth regulating preparations; plasticizers; plastics, unprocessed; plastisols; plutonium;
polish removing substances; polonium; potash water; potash; potassium dioxalate; potassium; potato
flour for industrial purposes; power steering fluid;
praseodymium; preparations for preventing the tarnishing of glass; preparations for preventing the tarnishing of lenses; preparations for stimulating cooking for industrial purposes; preparations for the
separation of greases; preparations of the distillation
of wood alcohol; preparations of trace elements for
plants; preservatives for pharmaceutical preparations; preservatives for tiles, except paints and oils;
promethium; propellant gases for aerosols; protactinium; protective gases for welding; protein [raw material]; purification preparations; pyrogallic acid;
quebracho for industrial purposes; radioactive elements for scientific purposes; radium for scientific
purposes; radon; rare earths; reagent paper, other
than for medical or veterinary purposes; reducing
agents for use in photography; refrigerants; renovating preparations for phonograph records; rhenium;
rock salt; rubber preservatives; rubidium; saccharin;
sal ammoniac spirits; sal ammoniac; salicylic acid;
salt for preserving, other than for foodstuffs; salt,
raw; saltpeter; salts [chemical preparations]; salts

[fertilisers]; salts for coloring [colouring] metal;
salts for galvanic cells; salts for industrial purposes;
salts from rare earth metals; salts of alkaline metals;
salts of precious metals for industrial purposes;
samarium; sauce for preparing tobacco; scale removing preparations, other than for household purposes; seawater for industrial purposes; seaweeds [fertilizers]; sebacic acid; seed preserving substances;
selenium; self-toning paper [photography]; sensitized cloth for photography; sensitized films, unexposed; sensitized paper; sensitized photographic plates;
sensitized plates for offset printing; separating and
unsticking [ungluing] preparations; silicates; silicon;
silicones; silver nitrate; silver salt solutions for silvering; size for finishing and priming; sizing preparations; slag [fertilisers]; soap [metallic] for industrial purposes; soda ash; sodium salts [chemical
compounds]; sodium; soldering fluxes; solidified gases for industrial purposes; solutions for cyanotyping; solvents for varnishes; soot for industrial or
agricultural purposes; sorrel salt; spinel [oxide mineral]; spirits of salt; spirits of vinegar [dilute acetic
acid]; starch for industrial purposes; starch paste
[adhesive], other than for stationery or household
purposes; starch size [chemical preparations]; starchliquifying chemicals [ungluing agents]; stearic acid;
stem cells other than for medical or veterinary
purposes; strontium; substances for preventing runs
in stockings; substrates for soil-free growing [agriculture]; sulfates; sulfides; sulfonic acids; sulfur;
sulfuric acid; sulfuric ether; sulfurous acid; sumac
for use in tanning; superphosphates [fertilisers]; surface-active chemical agents; synthetic materials for
absorbing oil; synthetic resins, unprocessed; talc
[magnesium silicate]; tan; tannic acid; tannin; tanning substances; tan-wood; tapioca flour for industrial purposes; tartar other than for pharmaceutical
purposes; tartaric acid; technetium; tellurium; terbium; test paper, chemical; tetrachlorides; textile-brightening chemicals; thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; titanium dioxide for industrial purposes; toluene; toning baths [photography]; toning salts
[photography]; toxic gas neutralizers; transmission
fluid; tree cavity fillers [forestry]; tungstic acid;
uranium oxide; uranium; vine disease preventing
chemicals; vinic alcohol; viscose; vulcanisation accelerators; vulcanising preparations; wallpaper removing preparations; water glass [soluble glass];
water-softening preparations; wax-bleaching chemicals; wine finings; witherite; wood alcohol; wood
pulp; wood vinegar [pyroligneous acid]; xenon; Xray films, sensitized but not exposed; ytterbium;
yttrium; zirconia.
__________________________________________
(260) AM 2016 83590 A
(800) 1261261
(891) 2015 03 27
(731) ZAO "OBNINSKORGSINTEZ"

#12 2016 06 27

69

sasaqonlo niSnebi

57, Kievskoye Shosse, RU-249032 Obninsk,
Kaluga region, Russian Federation
(540)

(591) Black-and-white
(511)
4 – Petrol; petroleum jelly for industrial purposes;
wax [raw material]; ozocerite [ozokerite]; industrial
wax; belting wax; carnauba wax; beeswax; motor
fuel; lubricating graphite; additives, non-chemical,
to motor fuel; cutting fluids; fish oil, not edible; lanolin; illuminating grease; grease for leather; grease
for boots; oil for the preservation of leather; tallow;
industrial grease; mazut; combustible oil; oils for
paints; oils for releasing form work [building]; oil
for the preservation of masonry; textile oil; lubricating oil; industrial oil; moistening oil; coal tar oil;
coal naphtha; castor oil for technical purposes; bone
oil for industrial purposes; motor oil; sunflower oil
for industrial purposes; rape oil for industrial purposes; lubricants; naphtha; petroleum, raw or refined;
soya bean oil preparations for non-stick treatment of
cooking utensils; non-slipping preparations for belts;
perfumed candles; grease for arms [weapons]; lubricating grease; grease for belts; vaporized fuel mixtures; dust binding compositions for sweeping; diesel oil.
__________________________________________
(260) AM 2016 83591 A
(800) 1261282
(891) 2015 05 26
(731) Boguslavskaya Karina Irekovna
oul. Bogataya, dm 1, d. Matyushino,
Laishevsky municipal district, RU-422624
Respublika of Tatarstan, Russian Federation
(540)

(591) Orange, dark orange, light orange, blue, dark
blue, azure and white
(511)
3 – Scale removing preparations for household purposes; antistatic preparations for household purposes; aromatics [essential oils]; cake flavorings [essential oils]; flavorings [flavourings] for beverages
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[essential oils]; balms other than for medical purposes; sachets for perfuming linen; scented water; Javelle water; lavender water; toilet water; perfumes;
non-slipping liquids for floors; windshield cleaning
liquids; beard dyes; colorants for toilet purposes;
cosmetic dyes; laundry starch; laundry glaze; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic
purposes; oils for toilet purposes; essential oils; essential oils of cedarwood; essential oils of lemon;
essential oils of citron; oils for cleaning purposes;
bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender
oil; almond oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; liquid soap; disinfectant liquid soap; deodorant liquid soap; shaving liquid soap; liquid soap for brightening textile; medicated liquid soap; antiperspirant liquid soap; liquid
soap for foot perspiration; almond liquid soap; eau
de Cologne; bases for flower perfumes; hydrogen
peroxide for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic preparations for baths; toiletries;
laundry soaking preparations; douching preparations
for personal sanitary; smoothing preparations [starching]; color-removing preparations; leather bleaching preparations; mouthwashes, not for medical
purposes; starch glaze for laundry purposes; furbishing preparations; fabric softeners for laundry use;
laundry bleach; paint stripping preparations; lacquerremoving preparations; make-up removing preparations; floor wax removers [scouring preparations];
varnish-removing preparations; rust removing preparations; nail care preparations; cleaning preparations;
preparations for cleaning dentures; wallpaper cleaning preparations; preparations for unblocking drain
pipes; laundry preparations; aloe vera preparations
for cosmetic purposes; sunscreen preparations; color- [colour-] brightening chemicals for household
purposes [laundry]; shining preparations [polish];
stain removers; scouring solutions; laundry blueing;
potpourris [fragrances]; fumigation preparations
[perfumes]; ammonia [volatile alkali] [detergent];
astringents for cosmetic purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for
permanent waving; preparations to make the leaves
of plants shiny; cosmetic preparations for eyelashes;
cosmetic preparations for skin care; shoe wax; cosmetics; cosmetics for animals; mascara; detergents
other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes, including dishwashing detergents; degreasers other than for use in manufacturing
processes, including dishwashing detergents; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants [toiletries]; terpenes [essential
oils]; henna [cosmetic dye]; shampoos; shampoos
for pets; extracts of flowers [perfumes]; ethereal
essences; badian essence; mint essence [essential
oil].
__________________________________________
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(260) AM 2016 83593 A
(800) 1261323
(891) 2015 06 24
(731) TREC NUTRITION SP. Z O.O.
ul. Smidowicza48, PL-81-127 Gdynia, Poland
(540)

(591) Black-and-white
(511)
5 – Pharmaceutical compositions; dietetic substances
adapted for medical use; mineral food supplements;
vitamin products; dietetic foods adapted for medical
purposes.
__________________________________________
(260) AM 2016 83594 A
(800) 1261387
(891) 2015 07 13
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

(540)

(591) Black-and-white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery; ice cream;
edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; noodles; vermicelli [noodles].
__________________________________________
(260) AM 2016 83597 A
(800) 1261412
(891) 2015 07 06
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou "KING-LION FOUDS"
58, Kantemirovskaya, RU-115477 Moskva,
Russian Federation
(540)

(591) Black and white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

(591) Black-and-white
(511)
9 – Microscope for ophthalmic surgery.
10 – Surgical apparatus for ophthalmic surgery.
__________________________________________
(260) AM 2016 83595 A
(800) 1261405
(891) 2015 06 19
(731) LA CRISTALLERIE DES PARFUMS
10 rue des Bernardins, F-75005 Paris, France
(540)

AERIA AMETHYSTUS
(511)
3 – Perfumes; toilet water; eau de parfum; eau de
cologne; soaps; aromatic preparations; deodorants
for personal use.
__________________________________________
(260) AM 2016 83596 A
(800) 1261411
(891) 2015 07 06
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyou "KING-LION FOODS"
Kantemirovskaya, 58, RU-115477 MOSCOW,
Russian Federation

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery; ice-cream;
edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; noodles; vermicelli [noodles].
__________________________________________
(260) AM 2016 83598 A
(800) 1261436
(891) 2015 07 06
(731) SHENZHEN BAANOOL TECHNOLOGY
CO., LTD.
East of 6/F, Floor 2-7, 2nd Zone of First
Floor, Zhixiang Building, Zone 71, Bao'an
District, Shenzhen, Guangdong, China
(540)

(591) Black and white
(511)
7 – Handling machines, automatic [manipulators];
robots [machines]; agricultural machines; shredders
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[machines] for industrial use; cylinders for machines; kitchen machines, electric; dynamos; sifters;
machines and apparatus for cleaning, electric; hemming machines.
9 – Counterfeit [false] coin detectors; protection devices for personal use against accidents; animated
cartoons; microscopes; nautical apparatus and instruments; steering apparatus, automatic, for vehicles;
gas testing instruments; atom power plant controling
system; high-frequency apparatus; metal detectors
for industrial or military purposes.
12 – Cars; remote control vehicles, other than toys;
motors for land vehicles; bicycles; electric bicycles;
electric vehicles; baby carriages; aeroplanes; yachts;
balance weights for vehicle wheels.
__________________________________________
(260) AM 2016 83600 A
(800) 1261460
(891) 2015 05 22
(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH
LTD)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502
Biel/Bienne, Switzerland
(540)
(591) Black and white
(511)
9 – Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; electronic payment processing apparatus, apparatus for processing cashless
payment transactions; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other
digital recording media; apparatus enabling the playing of compressed sound files (MP3); calculating
machines and data processing equipment, software;
game software for mobile telephones, for computers
and for digital personal stereos; electronic game
software for mobile telephones, for computers and
for digital personal stereos; computers, portable
computers, handheld computers, mobile computers,
personal computers, wrist computers, electronic tablets and computerized and mobile devices, digital
personal stereos, mobile telephones and new-generation mobile telephones featuring greater functionality (smartphones); telecommunication apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or images, particularly
mobile telephones and new-generation mobile telephones incorporating greater functionality (smartphones); hand-held electronic apparatus for accessing
the Internet and sending, receiving, recording and
storing short messages, electronic messages, telephone calls, faxes, video conferences, images, sound, music, text and other digital data; handheld electronic apparatus for wireless receiving, storing and
transmitting of data or messages; handheld electronic apparatus for monitoring and organizing perso-
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nal information; handheld electronic apparatus for
global positioning [GPS] and displaying maps and
transport information; handheld electronic devices
for detecting, monitoring, storing, surveillance and
transmitting data relating to the user activity, namely
position, itinerary, distance traveled, heart rate; covers for computers, portable and mobile telephones;
optical apparatus and instruments, particularly spectacles, sunglasses, magnifying glasses; cases for
spectacles, magnifying glasses and sunglasses; batteries and cells for computers and electronic and
chronometric apparatus.
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in
this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry
caskets, jewelry cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks,
watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as
well as parts and accessories for the aforesaid goods,
namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch
cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch
chains, movements for timepieces, watch springs,
watch glasses, presentation cases for timepieces,
cases for timepieces.
__________________________________________
(260) AM 2016 83601 A
(800) 1261461
(891) 2015 05 22
(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH
LTD)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502
Biel/Bienne, Switzerland
(540)
(591) Black and white
(511)
9 – Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; electronic payment processing apparatus, apparatus for processing cashless
payment transactions; magnetic recording media,
sound recording disks; compact disks, DVDs and
other digital recording media; apparatus enabling the
playing of compressed sound files (MP3); calculating machines and data processing equipment, software; game software for mobile telephones, for
computers and for digital personal stereos; electronic
game software for mobile telephones, for computers
and for digital personal stereos; computers, portable
computers, handheld computers, mobile computers,
personal computers, wrist computers, electronic tablets and computerized and mobile devices, digital
personal stereos, mobile telephones and new-generation mobile telephones featuring greater functionality (smartphones); telecommunication apparatus
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and instruments; apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or images, particularly
mobile telephones and new-generation mobile telephones incorporating greater functionality (smartphones); hand-held electronic apparatus for accessing
the Internet and sending, receiving, recording and
storing short messages, electronic messages, telephone calls, faxes, video conferences, images, sound,
music, text and other digital data; handheld electronic apparatus for wireless receiving, storing and
transmitting of data or messages; handheld electronic apparatus for monitoring and organizing personal information; handheld electronic apparatus for
global positioning [GPS] and displaying maps and
transport information; handheld electronic devices
for detecting, monitoring, storing, surveillance and
transmitting data relating to the user activity, namely
position, itinerary, distance traveled, heart rate; covers for computers, portable and mobile telephones;
optical apparatus and instruments, particularly spectacles, sunglasses, magnifying glasses; cases for
spectacles, magnifying glasses and sunglasses; batteries and cells for computers and electronic and
chronometric apparatus.
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in
this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry
caskets, jewelry cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks,
watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as
well as parts and accessories for the aforesaid goods,
namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch
cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch
chains, movements for timepieces, watch springs,
watch glasses, presentation cases for timepieces,
cases for timepieces.
__________________________________________
(260) AM 2016 83615 A
(800) 1261753
(891) 2015 04 20
(731) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031
ABANO TERME (PD), Italy
(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations in form of hydrogel
for the prevention and treatment of articular diseases, degenerative and traumatic pathologies of

joints and of musculoskeletal system and use in
orthopaedic surgery; veterinary preparations; hygienic preparations for medical purposes; dietetic substances for medical use; food for babies; plasters;
materials for dressings; disinfectants.
10 – Surgical, medical, sanitary, dental and veterinary apparatus and instruments; orthopaedic articles;
syringes and cannulae; applicators and medical devices for the administration of pharmaceutical preparations; medico-surgical devices for the treatment of
degenerative and traumatic joints and musculo-skeletal apparatus and for use during orthopaedic surgery.
__________________________________________
(260) AM 2016 83616 A
(800) 1261757
(891) 2015 06 17
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

(591) Black and white
(511)
9 – Computer software; computer software for use in
playing, organizing, downloading, transmitting, manipulating, and reviewing audio files, and media
files; computer software for use in the delivery, distribution and transmission of digital music and entertainment related audio, video, text and multimedia
content; computer software for creating searchable
databases of information and data for peer-to-peer
social networking databases; computer software to
enable users to program and distribute audio, video,
data, text and other multimedia content, including
music, concerts, videos, radio, television, cultural
events, and entertainment related and educational
programs via communication networks; computer
software for accessing, browsing and searching
online databases; computer software for setting up,
configuring, operating and controlling mobile devices, wearable devices, mobile phones, computers,
and computer peripherals, and audio and video players; downloadable audio and video recordings featuring music, music performances, and music videos; downloadable electronic books, magazines,
periodicals, newsletters, newspapers, journals and
other publications.
__________________________________________
(260) AM 2016 83617 A
(800) 1261779
(891) 2015 06 09
(731) HAYAT GIDA SANAYI ANONIM SIRKETI
Ankara Cad. No: 344, Kurtkoy Pendik
Istanbul, Turkey
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(540)

(540)

(591) Black, white, blue and yellow
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; processed meat
products; dried pulses; soups, bouillon; processed
olives, olive paste; milk and milk products, butter;
edible oils; dried, preserved, frozen, cooked, smoked
or salted fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut spreads
and peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs
and powdered eggs; potato chips.
30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery products based
on flour, desserts based on flour and chocolate;
honey, bee glue for human consumption, propolis
for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato
sauce; yeast, baking powder; flour, semolina, starch
for food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice
tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; cereals and cereal-based foodstuffs; molasses for food.
__________________________________________
(260) AM 2016 83618 A
(800) 1261796
(891) 2015 07 13
(731) ZIMMER, INC.
345 East Main Street, Warsaw, IN 46580,
USA
(540)

YOUR PROGRESS. OUR
PROMISE.
(511)
16 – Printed publications, namely, pamphlets, brochures, newsletters, reports, and manuals featuring
information in the fields of orthopedic, spinal, dental
and surgical implants and associated goods.
44 – Providing medical information in the fields of
orthopedic, spinal, dental and surgical implants and
associated goods.
__________________________________________
(260) AM 2016 83619 A
(800) 1261858
(891) 2015 04 22
(731) THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.
650 Madison Avenue, New York, 10022
New York, USA
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(591) Yellow and blue
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
18 – Attache cases, backpacks, beach bags, briefcases (leather goods), walking sticks, card cases (wallets), handbags, key cases, shoulder belts (straps) of
leather, parasols, pocket wallets, purses, clutches of
leather, school satchels (school bags), school satchels, saddlebags, shopping bags, carrying cases,
garments bags for travel, travel bags, traveling
trunks, suitcases, umbrellas, wallets.
25 – Clothing for men, women and children, footwear, headgear for wear.
35 – Retail services and online retail store services
offering clothing for men, women and children, footwear, headgear for wear, accessories and household
collections.
__________________________________________
(260) AM 2016 83620 A
(800) 1261867
(891) 2015 05 28
(731) ARCELORMITTAL BISSEN &
BETTEMBOURG S.A.
Route de Finsterthal, L-7769 Bissen,
Luxembourg
(540)

(591) Black and white
(511)
9 – Simulation software for digital calculators; compiling software; software for computer-aided software engineering; software for industrial automation; computer application software; data compression software; data processing software; software for
industrial operation control; database management
software; software for reading remote measuring apparatus; computer software for processing images,
graphics and text; computer software for creating databases used for searching for information and data.
__________________________________________
(260) AM 2016 83621 A
(800) 1261872
(891) 2015 05 04
(731) ADAM OPEL AG
Bahnhofsplatz, 65423 Ruesselsheim, Germany
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(540)

(591) Black and white
(511)
12 – Motor vehicles, their parts and spare parts, as
far as included in this class.
27 – Foot mats for vehicles.
28 – Games and playthings; sporting articles; toy
cars; model cars; plush toys; teddy bears; video games apparatus; playing cards; flying discs; footballs;
basketballs; softballs; all aforesaid goods included in
this class.
__________________________________________
(260) AM 2016 83622 A
(800) 937460
(891) 2015 06 18
(731) KURT GEIGER LIMITED
24 Britton Street, London EC1M 5UA, United
Kingdom
(540)
(591) Black and white
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, toiletries, hair care and hair colouring products, body
lotions, hand lotions, foot lotions; dentifrices; shoe
cream, shoe polish, shoe wax.
9 – Credit cards, debit cards, reward cards and payment cards; unencoded magnetic cards; smart cards;
encoded bank cards; electrical apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs; pre-recorded CD's CDROM's, tapes and discs; sunglasses, spectacles, sunglasses and spectacles cases and frames, contact lens
and contact lens containers, protective footwear.
14 – Jewellery; clocks and watches; cuff-links; precious stones; precious metals and their alloys and
jewels in precious metals or coated therewith, namely gold, silver, platinum and rhenium; horological
and chronometric instruments.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials; trunks, travelling bags and
travelling sets, handbags, purses, wallets, hat boxes,
umbrellas, parasols, walking sticks.

colouring products, dentifrices, shoe care products,
jewellery, clocks and watches, sunglasses, spectacles, contact lenses and containers and cases for sunglasses, spectacles and contact lenses, leather goods,
handbags, purses and wallets, luggage and travelling
bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear and
belts, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a retail store environment,
by mail-order or via a global communications system.
__________________________________________
(260) AM 2016 83624 A
(800) 1045489
(891) 2015 05 11
(731) "VINPROM PESHTERA" S.A.
"Dunav"
str. 5, BG-4000 Plovdiv, Bulgaria
(540)

(591) Black and white
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beers).
__________________________________________
(260) AM 2016 83627 A
(800) 1231253
(891) 2015 06 15
(731) SPO FID BACK
9 Rue des Acacias, F-40130 Capbreton,
France
(540)

(591) Black and White
(511)
18 – Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal
skins; trunks and suitcases; umbrellas and parasols;
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags;
handbags; clutch bags; sports bags; travel bags; purses (coin purses).
25 – Clothing, footwear, headgear; tee-shirts; sweatshirts; spats; caps (bonnets); sashes for wear; sweaters; leggings (trousers); gloves; socks; hosiery;
belts (clothing); dresses; skirts; shorts; tights; trousers; shirts.

25 – Clothing, footwear, headgear.

27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall
hangings, not of textile; gymnastic mats.
__________________________________________

35 – Retail services; advice and assistance in the
selection of goods; advertising and promotional services; sales incentive and loyalty schemes; the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods namely: cosmetics, toiletries, perfumery
products and essential oils, hair care and hair

(260) AM 2016 83628 A
(800) 1246584
(891) 2015 06 03
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"EVALAR"
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Sotsialisticheskaya st., 23/6, Biysk,
RU-659332 Altai Territory, Russian
Federation
(540)

(591) Green, white
(511)
3 – Aromatics [essential oils]; scented water; greases
for cosmetic purposes; cosmetic pencils; cosmetic
dyes; cosmetic creams; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; soap;
cosmetic kits; dentifrices; pomades for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; douching
preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; mouth washes, not for medical
purposes; aloe vera preparations for cosmetic purposes; cosmetic preparations for slimming purposes;
sunscreen preparations; tissues impregnated with
cosmetic lotions; potpourris; bath salts, not for
medical purposes; astringents for cosmetic purposes;
sun-tanning preparations; cosmetic preparations for
skin care; cosmetics; terpenes; shampoos; extracts of
flowers; ethereal essences.
5 – Alkaloids for medical purposes; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; balms for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use; mineral waters for medical purposes; dietary
fiber; hematogen; glycerophosphates; glucose for
medical purposes; gentian for pharmaceutical purposes; mineral food supplements; nutritional supplements; dietary supplements; capsules for medicines;
cachets for pharmaceutical purposes; candy, medicated; barks for pharmaceutical purposes; medicinal
roots; acids for pharmaceutical purposes; collodion
for pharmaceutical purposes; starch for dietetic or
pharmaceutical purposes; liquorice for pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceutical purposes;
candy for medical purposes; adhesive plasters; medicines for alleviating constipation; lecithin for medical purposes; lotions for pharmaceutical purposes;
lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for
pharmaceutical purposes; liniments; ointments for
pharmaceutical purposes; medicinal oils; drugs for
medical purposes; medicines for human purposes;
medicinal drinks; flour for pharmaceutical purposes;
mint for pharmaceutical purposes; dietetic beverages
adapted for medical purposes; medicinal infusions;
tinctures for medical purposes; decoctions for pharmaceutical purposes; pastilles for pharmaceutical
purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; food for babies; pomades for
medical purposes; albuminous preparations for me-
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dical purposes; biological preparations for medical
purposes; vitamin preparations; therapeutic preparations for the bath; hemorrhoid preparations; eyewashes; pharmaceutical preparations for treating
dandruff; pharmaceutical preparations for skin care;
bath preparations for medical purposes; medicinal
hair growth preparations; aloe vera preparations for
pharmaceutical purposes; preparations of trace elements for human and animal use; pharmaceutical
preparations; enzyme preparations for medical purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; collyrium; albuminous foodstuffs for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes; by-products of
the processing of cereals for dietetic or medical purposes; propolis for pharmaceutical purposes; chewing gum for medical purposes; tissues impregnated
with pharmaceutical lotions; asthmatic tea; linseed
for pharmaceutical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; turpentine for pharmaceutical purposes; soporifics; bath salts for medical purposes; malt
for pharmaceutical purposes; medicinal alcohol; cooling sprays for medical purposes; adjuvants for
medical purposes; appetite suppressants for medical
purposes; medical preparations for slimming purposes; mouthwashes for medical purposes; febrifuges;
articles for headache; depuratives; purgatives; antiparasitic preparations; sedatives; laxatives; tonics
[medicines]; nervines; digestives for pharmaceutical
purposes; suppositories; serums; appetite suppressant pills; slimming pills; antioxidant pills; medicinal herbs; charcoal for pharmaceutical purposes;
fennel for medical purposes; enzymes for medical
purposes; ferments for pharmaceutical purposes;
medicinal tea; herbal teas for medicinal purposes;
herbal extracts for medicinal purposes; elixirs;
jujube, medicated.
__________________________________________
(260) AM 2016 83644 A
(800) 1261925
(891) 2015 03 03
(731) Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46, CH-1260 Nyon,
Switzerland
(540)

(591) Orange, gray and black
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(511)
12 – Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans,
utility vehicles, buses, camper vans, refrigerated
vehicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible
balloons [airships]; vehicle accessories, namely sun
visors, pneumatic tires, tire covers, luggage racks,
ski racks, rims and hub caps for wheels; seat linings,
vehicle covers, baby carriages, strollers, safety seats
for infants and children (for vehicles); engines and
motors for land vehicles; safari bars; headlamp covers; steering wheels for vehicles; trailers.
25 – Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts;
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; T-shirts;
vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; skirts;
underwear; swimsuits; bath robes; shorts; trousers;
sweaters; caps (bonnets); caps; hats; sashes for wear;
scarves, shawls; caps with visors; tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium jackets (jumpers); blazers; waterproof clothing; coats; uniforms;
neckties; wrist bands; headbands; gloves; aprons;
bibs (not of paper); pajamas; play suits for infants
and children; socks and stockings; garters; belts;
suspenders.
28 – Games and toys; sports balls; play balloons;
board games; tables for indoor football; dolls and
plush toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons;
inflatable toys; play disks (pogs); playing cards;
confetti; articles for gymnastics and sports; football
equipment, namely balls for football, gloves, knee
guards, elbow guards, shoulder guards, shin guards;
goalkeepers' gloves; sports bags and containers
(adapted to objects) for carrying sports articles; party
hats (toys); small electronic games designed for use
with a television set; apparatus for video games;
game consoles; video game apparatus; electronic games other than those designed to be used only with a
television set; steering wheels for video games and
mats for video games (for dancing upon); hands
made of rubber or foam (toys); entertainment robots;
appliances for gymnastics; kites; roller skates;
scooters; skateboards; coin-operated video games for
game halls (arcade games); electronic games with
liquid crystal display; joysticks for video games,
manually or voice-activated joysticks for video games; lottery tickets; scratch cards.
32 – Non-alcoholic beverages; syrups and powders
for making non-alcoholic beverages; mineral and
aerated waters; isotonic beverages; fruit and vegetable beverages; fruit and vegetable juices; frozen
fruit beverages; beers; strong dark beers; lagers and
ales; non-alcoholic or low-alcohol beers.
36 – Issuance and management of credit cards and
travelers' checks; financial services; banking, credit
and investment services; insurance underwriting;
lease-purchase financing; hire-purchase services;
financial sponsorship of sports events; information
services related to finance and insurance, provided

online from a computer database or the Internet or
on wireless electronic communication networks; home banking services; banking services over the
Internet or over wireless electronic communication
networks; payment services, including services provided on-line from a computer database or via the
Internet or via mobile telephones; safe deposit services; issue of vouchers, namely issue of loyalty
cards to fans, which contain personal data on the
identity of the cardholder and are used for access
control at sports stadiums; financial promotion of
events in the field of football; financial payment
services for electronic commerce, namely transfer of
funds, all via electronic communication networks;
financial payment services for electronic commerce
in connection with the purchase of goods and services provided by others, all via electronic communication networks, and clearing and settlement of
financial transactions via electronic communication
networks; issue of vouchers in the form of travel
vouchers.
39 – Operation of a travel agency, namely travel arrangements and reservations; ticket reservation and
information services for travel; transport by airplane,
railway, bus and truck; boat transport; boat travel
services; tourist travel services; vehicle rental; rental
of parking spaces; taxi services; boat transport services for goods; distribution of water, heat, gas or electricity; distribution of newspapers, magazines and
books; postal services, mail delivery and courier
services; storage of goods; delivery of solvents, paraffins, waxes, bitumens and oil products, excluding
liquid gas; distribution (delivery) of films and sound
and image recordings; distribution (delivery) of interactive educational and entertainment products, interactive compact disks, CD-ROMs, computer programs and computer games; advice relating to power
and electricity distribution.
41 – Education; training; entertainment; organization
of lotteries, raffles and competitions; betting and
gaming services in connection with sports; hospitality services (sports, entertainment), namely provision of entry tickets and sports information brochures for VIPs, as well as guidance and gathering of
VIPs during sports or entertainment events; hospitality services, namely customer reception services
(entertainment services), including providing access
tickets during sports or entertainment events; entertainment services relating to sporting events; entertainment services in the form of public gatherings
during the retransmission of sports events; sporting
and cultural activities; organization of sporting and
cultural events and activities; organization of sports
competitions; organization of events in the field of
football; sports camp services; provision of sports
facilities; rental of video and audiovisual installations; production, presentation, distribution and/or
rental of film recordings and sound and video
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recordings; presentation, distribution and/or rental of
interactive educational and entertainment products,
interactive compact disks, CD-ROMs, and computer
games; coverage of radio broadcast and televised
sports events; production services for radio, television programs and video films; ticket reservation
services and information services for sports or entertainment events; sports events timing services;
organization of beauty contests; interactive entertainment services; on-line betting and gaming services on the Internet or on any wireless electronic
communication network; information in the field of
entertainment (including in the field of sports), provided on-line from a computer database or via the
Internet or via any wireless electronic communication network; electronic game services transmitted
via the Internet or on mobile telephones; editing of
books; publication of books and electronic journals
on-line; audio and video recording services; production of animated cartoons for the cinema, production
of animated cartoons for television; rental of sound
and image recordings for entertainment purposes;
information in the field of education provided online from a computer database or via the Internet or
any wireless electronic communication network;
translation services; photography services; provision
of entertainment infrastructure; ticket agencies in
connection with sports events.
__________________________________________
(260) AM 2016 83645 A
(800) 1261960
(891) 2014 11 28
(731) AYPOL SOLVENT VE KİMYA SANAYİ
VE TİC A Ş
İstanbul Kimya Sanayicileri Koop., Melek
Aras Bulvarı, D/8 No 15 D/9 No 14, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black and white
(511)
2 – Paints; varnishes; lacquers; preservatives against
rust; preservatives against deterioration of wood;
thinners and binders for paints; pigments; preservatives for metals; shoe dyes; printing dyes and ink;
toners; colorants for food, pharmaceuticals and beverages; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists.
35 – Advertising, marketing and public relations;
organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions;
secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of
office machines; systemization of information into

78

computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business
administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel
recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies; temporary personnel
placement services; business appraisals; auctioneering; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, namely chemicals used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry, manures and soils, unprocessed
artificial resins and unprocessed plastics, fire extinguishing compositions, adhesives not for medical,
household and stationery purposes, paints, varnishes,
lacquers, preservatives against rust, preservatives
against deterioration of wood, thinners and binders
for paints, pigments, preservatives for metals, shoe
dyes, printing dyes and ink, toners (including filled
toner cartridges), colorants for food, pharmaceuticals
and beverages, raw natural resins, metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists, bleaching and cleaning preparations, perfumery, cosmetics, fragrances, deodorants for personal
use and animals, soaps, dental care preparations, abrasive preparations, emery cloth, sandpaper, pumice
stone, abrasive pastes, polishing preparations for leather, vinyl, metal, wood, industrial oils and greases,
cutting fluids, dust absorbing, wetting and binding
compositions, solid fuels, firewood, liquid and gas
fuels and their non-chemical additives, candles,
wicks, semi-finished wax, wax and paraffin for lighting purposes, ores of non-precious metal, common
metals and their alloys and semi-finished products
made of these materials, goods and materials of
common metal used for storage, wrapping, packaging, sheltering and building purposes, containers of
metal (storage, transport), fences and transportable
buildings made of metal, ladders of metal, goods of
common metal for filtering and sifting purposes, included in this class, doors, windows, shutters, jalousies and their cases and fittings of metal, nonelectric cables and wires of metal, ironmongery,
small hardware of metal, ventilation ducts, vents,
vent covers, pipes, chimney caps, manhole covers,
grilles of metal for ventilation, heating, sewage, telephone, underground electricity and air conditioning installations, metal panels or boards (non-luminous and non-mechanical) used for signalling,
route showing, publicity purposes, signboards of
metal, advertisement columns of metal, signaling panels of metal, pipes of metal for transportation of
liquids and gas and their metal fittings, valves of
metal, drilling pipes of metal, safes (strong boxes) of
metal, metal railway materials, bollards of metal,
floating docks of metal, mooring buoys of metal,
anchors, metal moulds for casting, other than machine parts, works of art made of common metals or
their alloys, metal closures, bottle caps of metal,
metal poles, metal pallets and metal ropes for lifting,
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loading and transportation purposes, metal hangers,
ties, straps, tapes and bands used for load-lifting and
load-carrying, wheel chocks made primarily of metal, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
semi-finished synthetic goods made from these
materials in the form of powder, bars, panels and
foils included in this class, insulation, stopping and
sealing materials, joint sealant compounds for joints,
gaskets, O-rings for sealing purposes, flexible pipes
made from rubber and plastic, hoses made of plastic
and rubber, including those used for vehicles, junctions for pipes of plastic and rubber, pipe jackets of
plastic and rubber, hoses of textile material, junctions for pipes, not of metal, pipe jackets, not of metal, connecting hose for vehicle radiators, sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, cement, gypsum for use in construction, road construction, repair
and covering work, building materials (as finished
products) made of concrete, gypsum, clay, potters'
clay, natural or artificial stone, wood, plastics and
synthetic materials for building, construction, road
construction purposes, included in this class, nonmetallic buildings, non-metallic building materials,
non-metallic transportable buildings, poles not of
metal for power lines, barriers not of metal, doors
and windows of wood and synthetic materials, traffic signs not of metal, non-luminous and non-mechanical, for roads, monuments and statuettes of
stone, concrete and marble, natural and synthetic
surface coatings in the form of panels and sheets,
being building materials, heat adhesive synthetic
surface coating, being building materials, bitumen
cardboard coatings for roofing, bitumen coating for
roofing, building glass, prefabricated swimming
pools not of metal (structures), aquarium sand,
enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by
retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2016 83646 A
(800) 1261969
(891) 2014 12 15
(731) İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yeşillik Caddesi, No: 250 / 4, Karabağlar –
İzmir, Turkey
(540)
(591) Black and white
(511)
20 – Furniture, made of any kind of material; mattresses, pillows, air mattresses and cushions, not for
medical purposes, sleeping bags for camping, water
beds, not for medical purposes; mirrors; beehives,
artificial honeycombs and sections of wood for honeycombs; bouncing chairs for babies, playpens for

babies, cradles, infant walkers; display boards, frames for pictures and paintings, identification plates,
identification tags, nameplates, identification labels
made of wood or synthetic materials; packaging containers of wood or plastics, casks for use in transportation or storage, barrels, storage drums, tanks,
boxes, storage containers, transportation containers,
chests, loading pallets and closures for the aforementioned goods, of wood or plastics; small hardware goods of wood or synthetic materials included
in this class, furniture fittings, of wood or synthetic
materials, opening and closing mechanisms of wood
or synthetic materials; ornaments and decorative
goods of wood, wax, beeswax, plastic or plaster
bone, ivory or plaster, included in this class; baskets,
fishing baskets; kennels, nesting boxes and beds for
household pets; portable ladders and mobile boarding stairs of wood or synthetic materials; bamboo
curtains, roller indoor blinds, slatted indoor blinds,
trip curtains, bead curtains for decoration, curtain
hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods.
24 – Woven or non-woven textile fabrics; textile
goods for household use, not included in other
classes: curtains, bed covers, sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, towels; flags, pennants, labels
of textile.
35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions
for others; compilation of statistics; rental of office
machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable
subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting;
commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies,
import-export agencies; business appraisals; auctioneering; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, namely, furniture, made of any kind of material; mattresses, pillows, air
mattresses and cushions, not for medical purposes,
sleeping bags for camping, water beds, not for medical purposes; mirrors; beehives, artificial honeycombs and sections of wood for honeycombs; bouncing chairs for babies, playpens for babies, cradles, infant walkers; display boards, frames for pictures and paintings, identification plates, identification tags, nameplates, identification labels made of
wood or synthetic materials; packaging containers of
wood or plastics, casks for use in transportation or
storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage
containers, transportation containers, chests, loading
pallets and closures for the aforementioned goods, of
wood or plastics; small hardware goods of wood or
synthetic materials included in this class, furniture
fittings, of wood or synthetic materials, opening and
closing mechanisms of wood or synthetic materials;
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ornaments and decorative goods of wood, wax, beeswax, plastic or plaster bone, ivory or plaster, included in this class; baskets, fishing baskets; kennels,
nesting boxes and beds for household pets; portable
ladders and mobile boarding stairs of wood or
synthetic materials; bamboo curtains, roller indoor
blinds, slatted indoor blinds, trip curtains, bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings,
curtain tie-backs, curtain rods; woven or non-woven
textile fabrics; textile goods for household use, not
included in other classes: curtains, bed covers, sheets
(textile), pillowcases, blankets, quilts, towels; flags,
pennants, labels of textile, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores, wholesale
outlets, by means of electronic media or through
mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2016 83648 A
(800) 1262024
(891) 2015 05 05
(731) José EISENBERG
24, Avenue Princesse Grace, MC-98000
Monte-Carlo, Monaco
(540)

__________________________________________
(260) AM 2016 83650 A
(800) 1262139
(891) 2015 05 28
(731) L&O HUNTING GROUP GMBH
Ziegelstadel 1, 88316 Isny, Germany
(540)

SL4
(511)
13 – Firearms; ammunition and projectiles; explosives; accessories for the aforesaid goods [included in
this class], in particular gun bags, gun cases, cartridge belts, gun slings, cartridge cases.
25 – Clothing; footwear; headgear.

(591) Black and white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps, shower gels, bath gels,
shower creams, bath creams, shampoos; perfumery,
perfumes, scented waters, deodorants [perfumery]
for cosmetic use; essential oils; cosmetics, cosmetic
preparations for slimming, beauty masks, skin whitening creams, make-up removing products, oils for
cosmetic use; cosmetic skin-tanning preparations;
make-up products, lipsticks, lip gloss, pencils for
cosmetic use, make-up, mascaras, nail polish, makeup powders, make-up foundations; hair lotions; hair
sprays; dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2016 83649 A
(800) 1262098
(891) 2015 07 17
(731) J. R. SABATER, S.A.
Avda. de Murcia nº 61, E-30110 Cabezo de
Torres (Murcia), Spain
(540)
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(591) Black and white
(511)
30 – Sauces (excluding salad dressings); vinegars,
spices, salt; sour lemon seasoning (condiment).

28 – Hand-held guns [toys]; model guns and replica
guns [unarmed models or replicas of weapons];
bullets and ammunition for model weapons and
replica weapons [unarmed models or replicas of
weapons]; model guns and replica guns [unarmed
models or replicas of weapons] for virtual shooting;
model guns and replica guns [unarmed models or
replicas of weapons] for use with electronic targets
and/or electronic displays; games apparatus, adapted
for use with replica guns for virtual shooting; parts
for the aforesaid goods [included in this class].
__________________________________________
(260) AM 2016 83651 A
(800) 1262348
(891) 2015 06 24
(731) LTD "VALENTA-INTELLEKT"
str. 2, d. 18, ul. Generala Dorokhova,
RU-119530 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black,white
(511)
5 – Pharmaceutical and chemico-pharmaceutical
preparations; medicines for human purposes; vitamin preparations.
__________________________________________
(260) AM 2016 83656 A
(800) 1262398
(891) 2014 11 19
(731) HESHAN DONGGU FLAVORING &
FOOD CO., LTD.
No.3 Maishui Industrial, Development
Zone, Gulao Town, Heshan City, Guangdong
Province, China
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(540)

(260) AM 2016 83658 A
(800) 1262456
(891) 2015 02 05
(731) KHARCHENKO VALERII
HRYHOROVYCH
vul.Shchorsa, 76 A, kv. 64, m. Kremenchuk,
Poltavska oblast 39601, Ukraine
(540)

(591) Red and yellow.
(511)
29 – Preserved cabbage; fermented bean curd; jams;
tomato juice for cooking; sauerkraut; Chinese five
spice pickled radishes; sesame oil; vegetables, preserved; fermented soybeans (natto).
30 – Vinegar; seasonings powder; fermented soybean drink; cooking sauces; soya sauce; chili oil; Chinese five spice powder; ketchup [sauce]; oyster sauce; preserved ginger; Chinese five spice ginger.
__________________________________________
(260) AM 2016 83657 A
(800) 1262410
(891) 2014 12 10
(731) KIA MOTORS CORPORATION
(Yangjae-dong), 12, Heolleung-ro, Seocho-gu,
Seoul 137-938, Republic of Korea
(540)

(591) Red.
(511)
12 – Wheelchairs; passenger cars (automobiles);
traction engines; motorcycles; parts and fittings of
motorcycles; automobiles; parts and fittings of automobiles; light trucks; sports cars; vehicles for leisure; lorries; buses; vans; bicycles; parts and fittings of
bicycles; golf carts; go-carts for children; strollers;
tractors for agricultural purposes; railway cars.
37 – Vehicle breakdown assistance (repair); vehicle
greasing; motor vehicle maintenance and repair;
vehicle maintenance; vulcanization of tires (repair);
repair of tires; retreading of tires; vehicle polishing,
anti-rust treatment for vehicles; vehicle washing; vehicle cleaning; automobile cleaning and car washing; automobile painting; tuning of motor vehicles.
__________________________________________

(591) Black,white
(511)
29 – Prepared peanuts; prepared nuts; prepared
seeds, including: sunflower seeds, pumpkin seeds,
pine nuts, sesame seeds; shelled seeds, including:
sunflower seeds, pumpkin seeds, pine nuts, sesame
seeds; shelled and prepared seeds, including: sunflower seeds, pumpkin seeds, pine nuts, sesame
seeds.
__________________________________________
(260) AM 2016 83671 A
(800) 1262269
(891) 2015 04 28
(731) ROUTIN
ZI de l'Erier, 713 rue Denis Papin, F-73290
LA MOTTE-SERVOLEX, France
(540)

(591) Black and white
(511)
30 – Coffee; tea; cocoa and artificial coffee; sugar;
honey; edible ices; sauces (condiments); sauces for
food; caramel, vanilla and chocolate-based sauces;
aromatic preparations for food; seasonings; beverages based on coffee, tea, cocoa, caramel, vanilla and
chocolate; flavorings, other than essential oils, for
beverages; chocolate; fruit coulis (sauces); coffee
beverages with milk; chocolate beverages with milk;
golden syrup; vanilla (flavoring); caramels; candy;
biscuits, cookies; pastries; breads; all these goods
are of French origin or made in France.
32 – Flavoring syrups for adding to beverages; Nonalcoholic beverages, mineral and aerated waters,
non-alcoholic fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages, nonalcoholic fruit extracts, sorbets (beverages); all these
goods are of French origin or made in France.
__________________________________________
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(260) AM 2016 83672 A
(800) 1262295
(891) 2014 11 28
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
"NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA
FIRMA MATERIA MEDICA HOLDING"
Trety Samotechny pereulok, 9, RU-127473
Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black and white
(511)
5 – Disinfectants; deodorants, other than for human
beings or for animals; deodorants for clothing and
textiles; lotions for veterinary purposes; dog lotions;
lotions for pharmaceutical purposes; fly glue; sulfur
sticks [disinfectants]; eyepatches for medical purposes; poultices; compresses; scapulars for surgical
purposes; diapers [babies' napkins]; diapers for pets;
sterilising preparations; soil-sterilising preparations;
fly destroying preparations; mothproofing preparations; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for chemical toilets; animal washes; detergents
for medical purposes; cattle washes; dog washes;
remedies for foot perspiration; remedies for perspiration; vulnerary sponges; surgical cloth [tissues];
babies' napkin-pants [diaper-pants].
__________________________________________
(260) AM 2016 83673 A
(800) 1262299
(891) 2015 07 17
(731) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.
KG
Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe,
Germany
(540)

(540)

(591) Black,white
(511)
2 – Asbestos paints; aluminium paints; aluminium
powder for painting; bactericidal paints; badigeon;
thinners for paints; thinners for lacquers; anti-fouling paints; anti-corrosive preparations; anti-rust preparations for preservation; anti-rust greases; anti-rust
oils; bitumen varnish; coatings for tarred felt [paints]; coatings [paints]; creosote for wood preservation; fireproof paints; glazes [paints, lacquers];
lacquers; preservative oils for wood; paints; primers;
protective preparations for metals; siccatives [drying
agents] for paints; silver emulsions [pigments]; thickeners for paints.
__________________________________________
(260) AM 2016 83739 A
(800) 1262600
(891) 2015 06 02
(731) HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
Mahir İz Caddesi No:23 Altunizade,
İSTANBUL, Turkey
(540)

Mama Natura
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; food
supplements, dietetic foodstuffs.
__________________________________________
(260) AM 2016 83674 A
(800) 1262519
(891) 2015 03 23
(731) Private Production Firm "EMAL"
vul. Enerhetychna, 14 A, m. Dnipropetrovsk
49089, Ukraine
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(591) Green, navy
(511)
16 – Paper and cardboard, paper and cardboard for
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes,
paper towels, toilet paper, paper napkins, tissue paper, pocket handkerchiefs of paper, plastic materials
for packaging and wrapping purposes, printing
blocks and types; bookbinding material, printed matter; printed publications, calendars; posters; photographs (printed), paintings, stickers (stationery), postage stamps, stationery, office stationery, instructional and teaching material (except furniture and
apparatus), writing and drawing implements, artists'
materials; paper products for stationery purposes;
adhesives for stationery purposes, office requisites,
paint rolls and paintbrushes for painting, rosaries.
__________________________________________
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(260) AM 2016 83742 A
(800) 1262662
(891) 2015 06 30
(731) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ayazağa Cendere Yolu No.10, Levent
İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black and White
(511)
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents
other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers, dishwasher detergents, perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants for personal use and animals; soaps; dental care preparations, dentifrices, denture polishes, tooth
whitening preparations, mouth washes, not for medical purposes, abrasive preparations; emery cloth;
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; polishing
preparations for leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood,
wax for polishing.
8 – Forks, spoons, knives and non-electric cutters,
slicers, peelers for kitchen use, including those made
of precious metals, side arms and blades (weapons),
tools and apparatus included in this class for personal beauty care use, tools and apparatus included in
this class for shaving, epilation, manicure and pedicure, electric hand implements for straightening and
curling hair, scissors, hand-operated [non-electric]
hand tools included in this class for the repair of
machines, apparatus and vehicles and for use in
construction, agriculture, horticultural and forestry,
none of them being power tools, electric or nonelectric irons; steam irons.
__________________________________________
(260) AM 2016 83744 A
(800) 1262709
(891) 2015 06 26
(731) Limited Liability Company "ORIMI"
15/4 plot, 1-st Microrayon Street, Sverdlov
factory settlement, Vsevolozhsk district,
RU-188682 Leningrad oblast, Russian
Federation
(540)

(591) Red, white and beige
(511)
30 – Coffee flavorings [flavourings]; artificial coffee; coffee; caffeine-free coffee; unroasted coffee;
coffee-based beverages; coffee extracts; coffee beverages with milk; vegetal preparations for use as coffee substitutes.
__________________________________________
(260) AM 2016 83746 A
(800) 1262763
(891) 2015 03 24
(731) TARRAGO BRANDS S.L.
Narcís Monturiol, 18., Pol. Ind. Bufalvent,
E-08243 Manresa (Barcelona), Spain
(540)

(591) Black and White
(511)
3 – Creams and polishes in paste, powder and liquid
form for cleaning, preserving, polishing and bleaching footwear and other leather or canvas items;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps; detergent impregnated wipes talcum
powder; foot deodorants; deodorant soaps; foot deodorant sprays; detergent compounds for cleaning
shoes; detergents; cleansing cream, cleansing foam;
cleansing gels; waxes for leather; leather care cream;
leather care polish (polishes); leather care soap.
__________________________________________
(260) AM 2016 83749 A
(800) 1262766
(891) 2015 03 25
(731) COMITATI OLIMPICI EUROPEI
Via Della Pallacanestro, 19, I-00135 ROMA
(RM), Italy
(540)

(591) Black, light yellow, dark yellow, orange, red,
light red, violet, light blue, light green and
dark green
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; protective helmets
for sports; spectacles, goggles for sports, sunglasses;
software, including software for games; printers;
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portable electronic devices for voice, video, data and
image communication; audio apparatus, radios, CD
readers/burners, audio DVD readers/burners, digital
readers/recorders, loudspeakers, synthesizers, amplifiers, stereo systems, disk readers, graphic equalisers, radio alarm clocks, headphones, earphones,
microphones, television sets, video cameras, telephones, mobile phones, smartphones, carrying cases
for mobile phones; answering machines, navigation
systems for cars, electronic systems for collection of
tolls, computer keyboards, computer mice, readers
for CD-ROMs, electronic calculators, encoded
cards, including magnetic cards and cards with integrated circuits, in particular for financial use; bancomat, credit cards, debit cards, memory cards;
mouse mats; signalling whistles for sports purposes.
25 – Clothing, footwear, headgear; sports clothing
and sports shoes; waterproof clothing and footwear;
underwear; belts; silk handkerchiefs; gloves, swim
suits, swimming trunks, beachwear, beach footwear,
ski boots, tops, berets, bandanas; blouses, gymnastic
clothing, overcoats, collars, dressing gowns, footwear, fur stoles, boots for sports, hosiery, jackets, ties,
aprons, overcoats, trousers, pullovers, sashes for
wear, shawls, undershirts, skirts, mules, flip flops,
tights, men's suits, sweatshirts, T-shirts, polo shirts,
gilets, blousons, socks, tracksuits; pelisses.
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards, electronic apparatus
for practising golf; archery equipment, weight lifting
belts, billiard tables, board games, sleds, toboggans,
body building equipment, fitness training apparatus,
cycling gloves, elbow pads, protective fencing gloves; fencing weapons; golf gloves, fencing gloves,
football gloves and karate gloves; golf clubs; strings
for rackets; ice skates; knee guards; snowboards;
windsurfing boards; frisbees; sports nets; protective
straps for playing sports; rackets; equipment for
physical rehabilitation; skateboards; roller skates;
skis; starting blocks for sports; table tennis tables;
apparatus for launching tennis balls; wax for skis;
discuses; balls for sport of any kind; balls; beach
balls; plush toys.
38 – Telecommunications; broadcasting of television
programmes, television broadcasting (live or recorded); mobile radiotelephony; news agency services;
transmission of a commercial site on the internet;
broadcasting radio and television programmes via
the internet; satellite transmission of sporting events;
email services; providing user access to the internet.
41 – Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; entertainment provided during or relating to sporting events; organisation of sporting and cultural activities and events;
organisation of real or virtual sporting competitions;
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providing sports facilities; booking of seats for sporting shows and events; timing of sporting events;
providing sporting results; providing information
relating to sport and sporting events; statistical
information relating to sporting results and audience
ratings for sporting competitions.
__________________________________________
(260) AM 2016 83750 A
(800) 1262774
(891) 2015 03 26
(731) SBF FURNITURE-FURNITURE SHOW
BOUTIQUE LIMITED
Zodias, 16, Kolossi, P.C. 4636, Limassol,
Cyprus
(540)

(591) Light-green and white
(511)
20 – Furniture; divans; chests of drawers; armchairs;
beds; mattresses; cushions; bedding, except linen;
sofas; filing cabinets; tables; chairs [seats]; cupboards; furniture shelves; furniture partitions of wood;
mirrors [looking glasses]; furniture fittings, not of
metal; doors for furniture; edgings of plastic for
furniture; cabinet work.
35 – Marketing studies; marketing research; importexport agencies; commercial information agencies;
sales promotion for others; retail and wholesale store
services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; commercial or industrial management assistance; demonstration of goods; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
data search in computer files for others.
40 – Woodworking; custom assembling of materials
for others; sawing [saw mill]; custom assembling of
furniture.
42 – Research and development of new products for
others; technical research; graphic arts design; industrial design services; technical project studies;
engineering; surveying; design of interior decor; styling [industrial design].
__________________________________________
(260) AM 2016 83751 A
(800) 1262788
(891) 2015 06 01

#12 2016 06 27

sasaqonlo niSnebi

(731) KALE KILIT VE KALIP SANAYI
ANONIM SIRKETI
Atatürk Caddesi, Başakli Sok. No. 24,
GÜNGÖREN/ISTANBUL, Turkey
(540)

cation services; satellite transmission services; satellite, cable, network transmission of sounds, images,
signals and data.
__________________________________________
(260) AM 2016 83770 A
(800) 1044061
(891) 2015 08 17
(731) SYSTEM-POOL, S.A.
Carretera Viver-Puerto Burriana, Km. 63,200,
Villarreal E-12540 Castellón, Spain
(540)

(591) Black and White
(511)
6 – Locks of metal, namely door locks and parts thereof, steel door locks, locks of metal, keys of metal,
locks of metal for sliding doors, locks of metal for
windows, key blank of metal, padlocks of metal,
mortise lock of metal, suitcase locks, keys of metal
for safe box, rim lock of metal, security locks for
windows, lock of metal for glass doors, non-electric
locks, locks of metal with alarm, built-in door locks;
keys, included in this class; safe box of metal; espagnolette of metal; espagnolette of metal for doors
with lock; espagnolette of metal for vertical and horizontal lock; handles of metal for doors and windows; metal parts for doors and windows.
9 – Smart cards; smart card readers; electronic lock
systems; electronic security locks; magnetic and optic data carriers and computer software and programs recorded thereto; encoded magnetic and optic
cards.
__________________________________________
(260) AM 2016 83752 A
(800) 1262843
(891) 2015 07 21
(731) WORLDVU SATELLITE LTD.
13 Castle Street, St. Helier JE4 5UT, Jersey
(540)

(591) Black and White
(511)
9 – Communications software for connecting users
over satellite networks; computer hardware and software used for the control of voice controlled information and communication devices.
38 – Communication via computer terminals, by digital transmission or by satellite; satellite communi-

(591) black and white
(511)
11 – Apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; bathtubs, toilets, bidets, washbasins, bath heaters, bath installations, seats for
toilets, bowls for chrome plated toilets; fittings.
__________________________________________
(260) AM 2016 83779 A
(800) 1263077
(891) 2015 01 21
(731) BERTOLOTTO PORTE S.p.A.
Circonvallazione G. Giolitti, 43/45, I-12030
TORRE S. GIORGIO (CN), Italy
(540)
(591) Black,white
(511)
6 – Common metals and their alloys, metal construction materials, transportable constructions of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and ropes of common metal; ironmongery, small items of metal hardware, metal tubes, safe;
metal doors; armoured doors of metal; rolled metal
doors; lacquered metal doors; insulated doors of
metal; metal doors for interior and exterior; sliding
doors of metal; leaf doors of metal; folding doors of
metal; door handles of metal; keys, latches, locks for
metal doors; metal hinges for doors, metal frames
for doors, sliding systems for doors, handles of
metal; accessories and components for metal doors.
19 – Construction materials, not of metal, non-metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable constructions, monuments, not of metal; wooden doors, wooden lacquered doors; mirrored doors, mirrored lacquered
doors; glass doors, glass doors lacquered; plastic
doors; lacquered plastic doors; doors not of metal;
handles, not of metal for wooden doors, handles
non-metallic mirrored doors, handles, not of metal
for glass doors, handles, not of metal for doors not
of metal; wooden doors, wooden doors sliding; handles, not of metal to metal doors, handles, not of
metal, non-metallic components for sliding doors,
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wooden leaf doors; folding wooden doors; lacquered
wooden doors; mirrored doors, sliding mirrored
doors; mirrored leaf doors; folding mirrored doors;
mirrored lacquered doors; glass doors, sliding glass
doors; glass leaf doors; folding glass doors; lacquered glass doors; plastic doors; plastic sliding doors;
plastic leaf doors; plastic folding doors; plastic lacquered doors; non-metallic sliding doors; folding
doors, not of metal; metal leaf doors; accessories and
components for wooden doors, accessories and components for glass doors, accessories and components
for mirrored doors; accessories and components for
doors, not of metal.
20 – Furniture, mirrors, picture frames, goods of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, turtle, amber, mother of pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; doors, accessories and components for doors of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother of pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics; doors for glass furniture; doors for wooden
furniture; accessories and components for plastic
doors, accessories and components for wooden
doors, plastic accessories and components for doors,
not of metal; non-metal locks, hinges, not of metal.
24 – Fabrics and textile goods, not included in other
classes; walls covered with fabric, home textile components, pillows, blankets, curtains, fabric covers for
lamps, bed covers and table covers; textiles for upholstery for doors and furniture.
37 – Construction, repair, installation services, doors
installation services; construction, repair, installation
services, services, of installation of doors accessories and services of installation of components for
doors.
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; design, development, processing, implementation of design and drawings of doors; design, development, processing,
implementation of design and drawings of parts and
accessories for doors.
__________________________________________
(260) AM 2016 83800 A
(800) 1263503
(891) 2015 07 23
(731) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, SUMMIT NJ 07901, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for use in the treament of beta thalassemia and myelodsplatic syndro-
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mes, autoinflammatory disease, autoimmune disease, blood disease, cancer, arthritis, musculoskeletal
and skin diseases in the fields of oncology, immunology and inflammation; pharmaceutical preparations,
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical
preparations that modulate the immune system.
__________________________________________
(260) AM 2016 83801 A
(800) 1263504
(891) 2015 07 23
(731) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, SUMMIT NJ 07901,
USA
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for use in the treatment of beta thalassemia and myelodsplatic syndromes, autoinflammatory disease, autoimmune disease, blood disease, cancer, arthritis, musculoskeletal and skin diseases in the fields of oncology,
immunology and inflammation; pharmaceutical preparations, namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the immune
system.
__________________________________________
(260) AM 2016 83837 A
(800) 1264376
(891) 2015 07 20
(731) MESSE MÜNCHEN GMBH
Am Messesee 2, 81829 München,
Germany
(540)

SeSa build
(511)
16 – Printed matter.
35 – Organization of exhibitions and fairs for commercial or advertising purposes; publication and issuance of advertising texts.
41 – Arranging of exhibitions for cultural and teaching purposes; organisation and arranging of congresses and meetings; publication and issuance of
printed matter (except for advertising purposes).
__________________________________________
(260) AM 2016 83839 A
(800) 1264397
(891) 2015 06 08
(731) Giorgio ARMANI S.P.A.
Milan, Swiss Branch Mendrisio Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio, Switzerland
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(540)

(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use; sanitary preparations for medical purposes.
__________________________________________

(591) Black, white
(511)
9 – Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, contact lenses, cases, chains and cords for glasses and spectacles, parts and fittings for all the aforesaid goods; covers for multimedia players; covers
for mobile telephones; covers for DVDs; covers for
CDs; covers for computer cables; covers for audio
reproduction devices; covers for palmtops; covers
for electronic agendas; covers for photographic cameras and covers for film cameras.
18 – Handbags; traveling bags; briefcases (leather
goods); leather briefcases; credit card holders of leather; wallets; leather document briefcases; leather
key cases; purses (coin purses); suitcases; empty
bags for cosmetic products; sports bags included in
this class; bags for sports equipment; shoulder bags
for ladies; leather shopping bags; school bags; garment bags for travel; shoe bags for travel; beach
bags; diaper bags; backpacks; Boston bags; traveling
trunks; barrel bags; overnight bags; carry-on bags;
satchels; evening purses [handbags]; vanity cases,
not fitted; fur-skins; cases and boxes made of leather; leather bags for packaging; leather straps; umbrellas; leather leashes.
25 – Coats; jackets; trousers; skirts; tops (clothing);
raincoats; overcoats; belts (clothing); suspenders for
clothing; suits; stuff jackets; pullovers; jeans; dresses; pelerines; parkas; shirts; tee-shirts; cardigans;
underwear; baby-dolls being nightwear; dressing
gowns (bathrobes); swimming wear; negligees (underwear); bathing suits; dressing gowns (robes);
shawls; sashes for wear; bolo ties; neckties; sweatshirts; undershirts; polo shirts; teddies (undergarments); shorts; stockings; socks; shoes; bedroom
slippers; overshoes; galoshes; clogs (wooden shoes);
shoe soles; uppers for footwear; boots; ski boots;
half-boots; esparto shoes or sandals; sandals; bath
sandals; gloves (clothing); mittens; hats and berets;
visors (headwear).
__________________________________________
(260) AM 2016 83906 A
(800) 1264490
(891) 2015 04 15
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary
(540)

RICETTIS

(260) AM 2016 83907 A
(800) 1264491
(891) 2015 05 14
(731) HARPER HYGIENICS SA
ul. Raclawicka 99, PL-02-634 Warszawa,
Poland
(540)

(591) White; sky blue
(511)
3 – Cleaning preparations; cloths impregnated with a
detergent for cleaning; cloths impregnated with cleaning agents; soaps; toiletries; douching preparations
for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; perfumery; essential oils; cosmetics; hair care
lotions; dentifrices; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; pads of
cotton or cellulose for cosmetic purposes; pads or
tissues, including impregnated pads or tissues for
cleaning spectacles; tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes;
cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic preparations for infant and baby care; tissues impregnated
with cosmetics for infant and baby care; personal
hygiene preparations, other than for medical purposes; pre-moistened wipes for hygiene purposes, not
for medical purposes, perfumed tissues.
5 – Tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tissues impregnated with lotions for intimate
hygiene; disinfectants for hygienic purposes; tissues
impregnated with pharmaceutical lotions for personal hygiene.
16 – Tissues, hygienic paper; handkerchiefs (paper);
tissues of paper for removing make-up; make-up
pads of paper for removing make-up; tissues of paper for removing make-up; paper washcloths.
24 – Napkins of textile for removing make-up, other
than impregnated with cosmetics, napkins of textile
for removing make-up, other than impregnated with
toilet preparations.
35 – Business mediation; commercial management
advisory services; consumer information; publicity
and advertising; dissemination of promotional and
advertising matter, including catalogues and gadgets
for advertising purposes, including t-shirts, mugs,
lanyards, pens, calendars, clothing, caps, umbrellas,
bags, pocket wallets, cases for business cards, notebooks, folders, key rings; retailing and wholesaling
of cosmetics, hygiene and cleaning preparations and
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sale thereof, including via teleshopping, electronic
communications media or websites.
__________________________________________
(260) AM 2016 83959 A
(800) 1264778
(891) 2015 01 23
(731) DR. SERTUS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad. No.50
K.2,Güneşli, Bağcilar, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black,white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances 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 supplements; dietary supplements for animals; fodder
supplements for veterinary purposes; medicines for
dental purposes, hygienic products for medical purposes including sanitary pads, breast-nursing pads
and bunion pads, waddings for medical purposes,
plasters for medical purposes, dressings for medical
purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for
human beings or for animals, air deodorising
preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2016 83961 A
(800) 1264805
(891) 2015 01 21
(731) ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED
Banbury Road,Gaydon, Warwick CV35 0DB,
United Kingdom
(540)

(540)
(591) Black,white
(526) ELECTRONICS.
(511)
35 – Computerized on-line wholesale and retail store
services and mail order catalog services in the field
of electronic components and hardware.
__________________________________________
(260) AM 2016 84043 A
(800) 1265918
(891) 2015 08 14
(731) AME Holding SA
c/o Dr. Rudolf Mosimann, Baarerstrasse 78,
CH-6300 Zug, Switzerland
(540)

(591) Black,white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
28 – Games, toys; gymnastic and sporting articles
included in this class; decorations for Christmas
trees.
33 – Alcoholic beverages (except beers).
__________________________________________
(260) AM 2016 84044 A
(800) 1265919
(891) 2015 08 14
(731) AME Holding AG
c/o Dr. Rudolf Mosimann, Baarerstrasse 78,
CH-6300 Zug, Switzerland
(540)

DB10
(511)
12 – Passenger cars and racing cars and parts and
fittings therefor.
__________________________________________
(260) AM 2016 84042 A
(800) 1265873
(891) 2015 08 11
(731) Digi-Key Corporation
701 Brooks Ave. South,Thief River Falls MN
56701, USA
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(591) Black,white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
28 – Games, toys; gymnastic and sporting articles
included in this class; decorations for Christmas
trees.
33 – Alcoholic beverages (except beers).
__________________________________________
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(260) AM 2016 84045 A
(800) 1265920
(891) 2015 08 14
(731) AME Holding AG
c/o Dr. Rudolf Mosimann, Baarerstrasse 78,
CH-6300 Zug, Switzerland
(540)

(540)

(591) Bronze
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
28 – Games, toys; gymnastic and sporting articles
included in this class; decorations for Christmas
trees.

(591) Gold
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.

33 – Alcoholic beverages (except beers).
__________________________________________

28 – Games, toys; gymnastic and sporting articles
included in this class; decorations for Christmas
trees.
33 – Alcoholic beverages (except beers).
__________________________________________
(260) AM 2016 84046 A
(800) 1265933
(891) 2015 06 22
(731) ARC INTERNATIONAL
104 avenue du Général de Gaulle,
F-62510 ARQUES, France
(540)

(260) AM 2016 84050 A
(800) 1266022
(891) 2015 08 06
(731) SOREMARTEC SA
Findel Business Center, Complexe B, Rue
de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg
(540)
(591) Black,white
(511)
30 – Pastry and confectionery, chocolate and chocolate-based products, cocoa and cocoa-based products, filled wafers, wafers coated with chocolate,
pralines, sweets, edible ices.
__________________________________________

(591) Blue, green, red
(511)
8 – Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; cutlery,; side arms, other than
firearms; razors.
21 – Utensils and containers for household or kitchen use; unworked or semi-worked glass (except
building glass); porcelain; earthenware; bottles;
works of art made of porcelain, terracotta or glass;
statues or figurines (statuettes) made of porcelain,
terracotta or glass; vases; opaline glass; trash cans;
glasses (receptacles); drinking glasses; tableware;
table plates; bowls; portion cups; glasses; decanters;
coffee services; tea services; non-electric coffeepots;
teapots; flasks; perfume sprayers; perfume vaporizers.
__________________________________________
(260) AM 2016 84049 A
(800) 1266021
(891) 2015 08 14
(731) AME Holding AG
c/o Dr. Rudolf Mosimann, Baarerstrasse 78,
CH-6300 Zug, Switzerland

(260) AM 2016 84051 A
(800) 1266026
(891) 2015 08 21
(731) AVON PRODUCTS, INC.
World Headquarters,777 Third Avenue,
New York NY 10017, USA
(540)
(591) Black,white
(511)
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries;
skin care preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body; cosmetic suntan preparations; soaps; shower and bath preparations; beauty masks; talcum powder; nail polish;
nail polish remover; enamel for nails; false nails;
adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye
makeup remover, eye shadow, eye liner, mascara,
lipstick, lip liner, lip gloss; make-up foundation;
blusher; tissues impregnated with cosmetic lotions;
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for
cosmetic purposes; preparations for cleaning, moisturising, colouring and styling the hair; preparations
for cleaning the teeth; shaving and aftershave pre-
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parations; perfumes, fragrances, toilet waters, cologne; deodorants for human beings; anti-perspirants
for personal use (toiletries); essential oils (cosmetic).
__________________________________________

(731) JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon,Minato-ku,Tokyo, Japan
(540)

(260) AM 2016 84053 A
(800) 1266028
(891) 2015 08 19
(731) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado S.A.)
Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau, Switzerland
(540)

(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco,
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles included in this class;
cigarette paper, cigarette tubes and matches.
__________________________________________

ANATOM
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
__________________________________________

XSTYLE

(260) AM 2016 84058 A
(800) 1265949
(891) 2015 08 20
(731) GLOBAL FUNCTIONAL DRINKS AG
Dammstrasse 19,CH-6301 Zug, Switzerland
(540)

(260) AM 2016 84054 A
(800) 1265944
(891) 2015 08 06
(731) JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
(540)

FIRMTECH
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco,
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles included in this class;
cigarette paper, cigarette tubes and matches.
__________________________________________
(260) AM 2016 84055 A
(800) 1265945
(891) 2015 08 06
(731) JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan
(540)

(591) Black,white
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco,
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles included in this class;
cigarette paper, cigarette tubes and matches.
__________________________________________
(260) AM 2016 84056 A
(800) 1265946
(891) 2015 08 06
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(591) Red, green, yellow and white.
(554) Three - Dimensional
(511)
32 – Non-alcoholic beverages, including non-alcoholic aperitifs, non-alcoholic cocktails, syrups for
beverages, vegetable juices (beverages), fruit juices,
non-alcoholic fruit beverages, essences for making
beverages, energy drinks, aerated waters, products
for making aerated waters, mineral waters (beverages).
__________________________________________
(260) AM 2016 84059 A
(800) 1265988
(891) 2015 07 08
(731) CONTINENTAL BARUM S.R.O.
Objízdná 1628, CZ-765 02 Otrokovice, Czech
Republic
(540)

(591) Black,white
(511)
12 – Pneumatic tires, vehicle wheel tires, inner tubes
for pneumatic tires.
__________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi
(260) AM 2016 77989 A
(800) 1208710
(151) 2013 09 06
(181) 2023 09 06
(891) 2013 09 06
(511) 06, 09, 19
__________________________________________

(260) AM 2016 79209 A
(800) 1219011
(151) 2014 05 26
(181) 2024 05 26
(891) 2014 05 26
(511) 42
__________________________________________

(260) AM 2016 78167 A
(800) 1210277
(151) 2014 01 27
(181) 2024 01 27
(891) 2014 01 27
(511) 07, 11, 37
__________________________________________

(260) AM 2016 79518 A
(800) 1222306
(151) 2014 03 14
(181) 2024 03 14
(891) 2014 03 14
(511) 16, 22, 23, 28, 35, 43
__________________________________________

(260) AM 2016 78613 A
(800) 1214389
(151) 2014 05 07
(181) 2024 05 07
(891) 2014 05 07
(511) 03, 14, 18, 25
__________________________________________

(260) AM 2016 80109 A
(800) 1227124
(151) 2014 09 02
(181) 2024 09 02
(891) 2014 09 02
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2015 78680 A
(800) 1214999
(151) 2014 05 12
(181) 2024 05 12
(891) 2014 05 12
(511) 32
__________________________________________

(260) AM 2016 80133 A
(800) 1227297
(151) 2014 06 30
(181) 2024 06 30
(891) 2014 06 30
(511) 16
__________________________________________

(260) AM 2015 78903 A
(800) 1216722
(151) 2013 12 04
(181) 2023 12 04
(891) 2013 12 04
(511) 03, 05, 08, 16, 21, 24
__________________________________________

(260) AM 2015 80551 A
(800) 1232095
(151) 2014 09 23
(181) 2024 09 23
(891) 2014 09 23
(511) 32
__________________________________________

(260) AM 2015 78968 A
(800) 1217291
(151) 2014 03 17
(181) 2024 03 17
(891) 2014 03 17
(511) 07
__________________________________________

(260) AM 2016 80834 A
(800) 1234053
(151) 2014 11 11
(181) 2024 11 11
(891) 2014 11 11
(511) 12, 35
__________________________________________

(260) AM 2016 78984 A
(800) 1217427
(151) 2014 02 24
(181) 2024 02 24
(891) 2014 02 24
(511) 09, 28, 38, 41
__________________________________________

(260) AM 2016 80838 A
(800) 1234056
(151) 2014 10 01
(181) 2024 10 01
(891) 2014 10 01
(511) 03
__________________________________________

#12 2016 06 27

91

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2016 80840 A
(800) 1233994
(151) 2014 10 09
(181) 2024 10 09
(891) 2014 10 09
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2016 80841 A
(800) 1234530
(151) 2014 11 06
(181) 2024 11 06
(891) 2014 11 06
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2015 80850 A
(800) 1234913
(151) 2014 12 19
(181) 2024 12 19
(891) 2014 12 19
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 80851 A
(800) 1235255
(151) 2014 08 07
(181) 2024 08 07
(891) 2014 08 07
(511) 02, 06, 07, 12, 40
__________________________________________
(260) AM 2016 81103 A
(800) 1237198
(151) 2014 08 07
(181) 2024 08 07
(891) 2014 08 07
(511) 02, 06, 40
__________________________________________
(260) AM 2016 81201 A
(800) 1237792
(151) 2014 12 19
(181) 2024 12 19
(891) 2014 12 19
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2016 81331 A
(800) 1168124
(151) 2013 04 12
(181) 2023 04 12
(891) 2015 02 03
(511) 25, 35, 39, 41, 45
__________________________________________
(260) AM 2016 81454 A
(800) 1171666
(151) 2013 06 28
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(181) 2023 06 28
(891) 2015 01 12
(511) 42
__________________________________________
(260) AM 2016 81459 A
(800) 1226949
(151) 2014 09 18
(181) 2024 09 18
(891) 2015 03 04
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2015 81534 A
(800) 1240160
(151) 2014 12 29
(181) 2024 12 29
(891) 2014 12 29
(511) 01
__________________________________________
(260) AM 2016 81661 A
(800) 1241013
(151) 2014 09 25
(181) 2024 09 25
(891) 2014 09 25
(511) 29, 30, 31, 35, 39
__________________________________________
(260) AM 2016 81707 A
(800) 1242260
(151) 2015 02 02
(181) 2025 02 02
(891) 2015 02 02
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2016 81748 A
(800) 1241940
(151) 2014 10 31
(181) 2024 10 31
(891) 2014 10 31
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 81772 A
(800) 1242311
(151) 2014 11 18
(181) 2024 11 18
(891) 2014 11 18
(511) 35, 36, 37
__________________________________________
(260) AM 2016 81773 A
(800) 1242312
(151) 2014 08 08
(181) 2024 08 08
(891) 2014 08 08
(511) 10
__________________________________________
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(260) AM 2016 81776 A
(800) 1242353
(151) 2014 07 28
(181) 2024 07 28
(891) 2014 07 28
(511) 09, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2016 81777 A
(800) 1242354
(151) 2014 06 26
(181) 2024 06 26
(891) 2014 06 26
(511) 24, 27, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 81779 A
(800) 1242366
(151) 2014 07 21
(181) 2024 07 21
(891) 2014 07 21
(511) 29, 30, 31
__________________________________________
(260) AM 2016 81820 A
(800) 1242739
(151) 2015 02 13
(181) 2025 02 13
(891) 2015 02 13
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2016 81828 A
(800) 1242858
(151) 2014 12 30
(181) 2024 12 30
(891) 2014 12 30
(511) 05, 30
__________________________________________
(260) AM 2016 81857 A
(800) 1243123
(151) 2015 02 02
(181) 2025 02 02
(891) 2015 02 02
(511) 01, 02, 03, 04, 17, 19, 27, 35, 40
__________________________________________
(260) AM 2016 81862 A
(800) 904498
(151) 2006 08 25
(181) 2026 08 25
(891) 2014 10 31
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2016 81894 A
(800) 1062499
(151) 2010 11 10

(181) 2020 11 10
(891) 2015 04 04
(511) 25, 28
__________________________________________
(260) AM 2016 81895 A
(800) 1215013
(151) 2014 01 31
(181) 2024 01 31
(891) 2015 04 02
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2016 81909 A
(800) 1243690
(151) 2014 11 14
(181) 2024 11 14
(891) 2014 11 14
(511) 16, 25, 35, 41, 42, 45
__________________________________________
(260) AM 2016 81911 A
(800) 1243709
(151) 2014 11 11
(181) 2024 11 11
(891) 2014 11 11
(511) 29, 35, 39
__________________________________________
(260) AM 2016 81918 A
(800) 1243336
(151) 2015 02 23
(181) 2025 02 23
(891) 2015 02 23
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2016 81920 A
(800) 1243356
(151) 2015 02 20
(181) 2025 02 20
(891) 2015 02 20
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2016 81924 A
(800) 1243424
(151) 2014 11 20
(181) 2024 11 20
(891) 2014 11 20
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 81938 A
(800) 1243906
(151) 2015 02 23
(181) 2025 02 23
(891) 2015 02 23
(511) 30
__________________________________________
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(260) AM 2016 81939 A
(800) 1243940
(151) 2014 07 18
(181) 2024 07 18
(891) 2014 07 18
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20, 35, 37, 39, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2016 81946 A
(800) 1244787
(151) 2014 11 05
(181) 2024 11 05
(891) 2014 11 05
(511) 32, 33
__________________________________________
(260) AM 2016 81960 A
(800) 1244053
(151) 2015 01 17
(181) 2025 01 17
(891) 2015 01 17
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 81968 A
(800) 1244105
(151) 2015 01 27
(181) 2025 01 27
(891) 2015 01 27
(511) 09, 14
__________________________________________
(260) AM 2016 81973 A
(800) 1244170
(151) 2014 10 30
(181) 2024 10 30
(891) 2014 10 30
(511) 01, 05, 31, 44
__________________________________________
(260) AM 2016 81977 A
(800) 1044331
(151) 2010 04 23
(181) 2020 04 23
(891) 2015 03 11
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2016 82052 A
(800) 1245221
(151) 2015 02 12
(181) 2025 02 12
(891) 2015 02 12
(511) 06, 07, 12, 17
__________________________________________
(260) AM 2016 82087 A
(800) 1245417
(151) 2014 10 21
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(181) 2024 10 21
(891) 2014 10 21
(511) 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2016 82088 A
(800) 1245424
(151) 2014 10 01
(181) 2024 10 01
(891) 2014 10 01
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82115 A
(800) 1245490
(151) 2014 12 24
(181) 2024 12 24
(891) 2014 12 24
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2016 82116 A
(800) 1245495
(151) 2015 02 05
(181) 2025 02 05
(891) 2015 02 05
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 82121 A
(800) 1245534
(151) 2015 03 19
(181) 2025 03 19
(891) 2015 03 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82122 A
(800) 1245553
(151) 2015 03 18
(181) 2025 03 18
(891) 2015 03 18
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82126 A
(800) 1246770
(151) 2014 12 11
(181) 2024 12 11
(891) 2014 12 11
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2016 82128 A
(800) 1246815
(151) 2014 12 03
(181) 2024 12 03
(891) 2014 12 03
(511) 30
__________________________________________
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(260) AM 2016 82129 A
(800) 1246817
(151) 2014 12 10
(181) 2024 12 10
(891) 2014 12 10
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82131 A
(800) 1246854
(151) 2015 02 16
(181) 2025 02 16
(891) 2015 02 16
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 82132 A
(800) 1246877
(151) 2015 02 23
(181) 2025 02 23
(891) 2015 02 23
(511) 29, 30, 43
__________________________________________
(260) AM 2016 82135 A
(800) 1246039
(151) 2014 12 16
(181) 2024 12 16
(891) 2014 12 16
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82136 A
(800) 1246887
(151) 2015 03 10
(181) 2025 03 10
(891) 2015 03 10
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2016 82137 A
(800) 1246043
(151) 2014 11 27
(181) 2024 11 27
(891) 2014 11 27
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82138 A
(800) 1246898
(151) 2015 02 12
(181) 2025 02 12
(891) 2015 02 12
(511) 14, 18, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 82140 A
(800) 1246912
(151) 2015 03 09

(181) 2025 03 09
(891) 2015 03 09
(511) 32, 33
__________________________________________
(260) AM 2016 82141 A
(800) 1246066
(151) 2015 02 10
(181) 2025 02 10
(891) 2015 02 10
(511) 01, 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 82142 A
(800) 1246921
(151) 2015 03 19
(181) 2025 03 19
(891) 2015 03 19
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2016 82143 A
(800) 1246928
(151) 2015 01 27
(181) 2025 01 27
(891) 2015 01 27
(511) 19, 20
__________________________________________
(260) AM 2016 82144 A
(800) 1246459
(151) 2015 01 21
(181) 2025 01 21
(891) 2015 01 21
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2016 82146 A
(800) 1246088
(151) 2015 03 11
(181) 2025 03 11
(891) 2015 03 11
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2016 82147 A
(800) 1246087
(151) 2015 03 11
(181) 2025 03 11
(891) 2015 03 11
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2016 82148 A
(800) 1246933
(151) 2015 03 30
(181) 2025 03 30
(891) 2015 03 30
(511) 28
__________________________________________
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(260) AM 2016 82163 A
(800) 1246228
(151) 2015 02 10
(181) 2025 02 10
(891) 2015 02 10
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82174 A
(800) 1246342
(151) 2015 03 23
(181) 2025 03 23
(891) 2015 03 23
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2016 82175 A
(800) 1246372
(151) 2014 12 10
(181) 2024 12 10
(891) 2014 12 10
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82203 A
(800) 1246689
(151) 2014 11 12
(181) 2024 11 12
(891) 2014 11 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82208 A
(800) 1239925
(151) 2014 11 21
(181) 2024 11 21
(891) 2015 03 20
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2016 82243 A
(800) 776983
(151) 2001 07 23
(181) 2021 07 23
(891) 2015 03 16
(511) 07, 09, 11, 20
__________________________________________
(260) AM 2016 82244 A
(800) 933701
(151) 2006 08 31
(181) 2026 08 31
(891) 2015 03 16
(511) 07, 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2016 82245 A
(800) 976957
(151) 2008 08 21
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(181) 2018 08 21
(891) 2015 05 04
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82246 A
(800) 976962
(151) 2008 08 21
(181) 2018 08 21
(891) 2015 05 04
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82247 A
(800) 976963
(151) 2008 08 21
(181) 2018 08 21
(891) 2015 05 04
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82248 A
(800) 976965
(151) 2008 08 21
(181) 2018 08 21
(891) 2015 05 04
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82249 A
(800) 976966
(151) 2008 08 21
(181) 2018 08 21
(891) 2015 05 04
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82269 A
(800) 1247150
(151) 2014 11 20
(181) 2024 11 20
(891) 2014 11 20
(511) 05, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 82270 A
(800) 1247156
(151) 2015 02 20
(181) 2025 02 20
(891) 2015 02 20
(511) 01, 02, 03, 37, 40
__________________________________________
(260) AM 2016 82272 A
(800) 1247202
(151) 2014 10 27
(181) 2024 10 27
(891) 2014 10 27
(511) 07
__________________________________________
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(260) AM 2016 82274 A
(800) 1247227
(151) 2014 07 11
(181) 2024 07 11
(891) 2014 07 11
(511) 03, 05, 09, 10, 29, 30, 32, 35, 42
__________________________________________
(260) AM 2016 82278 A
(800) 1247270
(151) 2015 01 09
(181) 2025 01 09
(891) 2015 01 09
(511) 07, 09, 11, 37
__________________________________________
(260) AM 2016 82279 A
(800) 1247592
(151) 2014 12 30
(181) 2024 12 30
(891) 2014 12 30
(511) 09, 16, 41
__________________________________________
(260) AM 2016 82280 A
(800) 1247283
(151) 2015 02 25
(181) 2025 02 25
(891) 2015 02 25
(511) 09, 42
__________________________________________
(260) AM 2016 82281 A
(800) 1247290
(151) 2015 03 16
(181) 2025 03 16
(891) 2015 03 16
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2016 82283 A
(800) 1247337
(151) 2015 03 26
(181) 2025 03 26
(891) 2015 03 26
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2016 82300 A
(800) 1247708
(151) 2015 04 17
(181) 2025 04 17
(891) 2015 04 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82301 A
(800) 1247780
(151) 2014 06 16

(181) 2024 06 16
(891) 2014 06 16
(511) 04, 06, 09, 11, 16, 17, 25, 35, 36, 38, 39, 41,
43, 44
__________________________________________
(260) AM 2016 82302 A
(800) 1247429
(151) 2014 10 28
(181) 2024 10 28
(891) 2014 10 28
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82304 A
(800) 1247709
(151) 2015 04 17
(181) 2025 04 17
(891) 2015 04 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82305 A
(800) 1247718
(151) 2015 02 24
(181) 2025 02 24
(891) 2015 02 24
(511) 01, 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82324 A
(800) 1247878
(151) 2015 03 30
(181) 2025 03 30
(891) 2015 03 30
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 82346 A
(800) 1248946
(151) 2015 01 20
(181) 2025 01 20
(891) 2015 01 20
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2016 82347 A
(800) 1248960
(151) 2015 02 20
(181) 2025 02 20
(891) 2015 02 20
(511) 25, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2016 82348 A
(800) 1248978
(151) 2015 01 20
(181) 2025 01 20
(891) 2015 01 20
(511) 09
__________________________________________
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(260) AM 2016 82349 A
(800) 1247943
(151) 2014 12 09
(181) 2024 12 09
(891) 2014 12 09
(511) 30, 43
__________________________________________
(260) AM 2016 82350 A
(800) 1247958
(151) 2015 01 13
(181) 2025 01 13
(891) 2015 01 13
(511) 35, 37, 39
__________________________________________
(260) AM 2016 82351 A
(800) 1247970
(151) 2015 02 09
(181) 2025 02 09
(891) 2015 02 09
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82352 A
(800) 1248998
(151) 2015 03 30
(181) 2025 03 30
(891) 2015 03 30
(511) 01
__________________________________________
(260) AM 2016 82353 A
(800) 1247972
(151) 2015 02 12
(181) 2025 02 12
(891) 2015 02 12
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 82354 A
(800) 1249034
(151) 2015 03 26
(181) 2025 03 26
(891) 2015 03 26
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82355 A
(800) 635544
(151) 1995 03 16
(181) 2025 03 16
(891) 2015 03 17
(511) 07, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 82356 A
(800) 1248038
(151) 2014 06 16
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(181) 2024 06 16
(891) 2014 06 16
(511) 04, 06, 09, 11, 16, 17, 25, 35, 36, 38, 39, 41,
43, 44
__________________________________________
(260) AM 2016 82359 A
(800) 1248151
(151) 2015 03 12
(181) 2025 03 12
(891) 2015 03 12
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82361 A
(800) 1248168
(151) 2015 04 17
(181) 2025 04 17
(891) 2015 04 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82363 A
(800) 1248216
(151) 2015 01 19
(181) 2025 01 19
(891) 2015 01 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82364 A
(800) 1248225
(151) 2015 02 19
(181) 2025 02 19
(891) 2015 02 19
(511) 21, 32, 33
__________________________________________
(260) AM 2016 82365 A
(800) 1248234
(151) 2014 12 16
(181) 2024 12 16
(891) 2014 12 16
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2016 82366 A
(800) 1248698
(151) 2015 03 31
(181) 2025 03 31
(891) 2015 03 31
(511) 31
__________________________________________
(260) AM 2016 82367 A
(800) 1248252
(151) 2015 02 25
(181) 2025 02 25
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(891) 2015 02 25
(511) 05, 09, 10, 16, 38, 41, 44
__________________________________________
(260) AM 2016 82387 A
(800) 1248832
(151) 2015 01 19
(181) 2025 01 19
(891) 2015 01 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82388 A
(800) 1248833
(151) 2015 01 19
(181) 2025 01 19
(891) 2015 01 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82393 A
(800) 1248893
(151) 2014 11 06
(181) 2024 11 06
(891) 2014 11 06
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82394 A
(800) 1248899
(151) 2014 12 18
(181) 2024 12 18
(891) 2014 12 18
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2016 82415 A
(800) 1248416
(151) 2014 11 13
(181) 2024 11 13
(891) 2014 11 13
(511) 01, 03, 05, 16, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 82417 A
(800) 1248428
(151) 2015 02 16
(181) 2025 02 16
(891) 2015 02 16
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2016 82483 A
(800) 1249428
(151) 2015 04 27
(181) 2025 04 27
(891) 2015 04 27
(511) 03
__________________________________________

(260) AM 2016 82484 A
(800) 1249544
(151) 2015 04 01
(181) 2025 04 01
(891) 2015 04 01
(511) 01, 02, 04
__________________________________________
(260) AM 2016 82487 A
(800) 1249597
(151) 2015 03 30
(181) 2025 03 30
(891) 2015 03 30
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2016 82488 A
(800) 1249630
(151) 2015 04 14
(181) 2025 04 14
(891) 2015 04 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82496 A
(800) 1249664
(151) 2014 12 02
(181) 2024 12 02
(891) 2014 12 02
(511) 05, 42
__________________________________________
(260) AM 2016 82497 A
(800) 1249666
(151) 2015 04 28
(181) 2025 04 28
(891) 2015 04 28
(511) 01, 03, 05, 09, 10, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 40,
41, 42, 44
__________________________________________
(260) AM 2016 82498 A
(800) 1249700
(151) 2014 08 27
(181) 2024 08 27
(891) 2014 08 27
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82543 A
(800) 1250032
(151) 2014 10 10
(181) 2024 10 10
(891) 2014 10 10
(511) 06, 09, 17, 35, 36, 37, 39, 40
__________________________________________
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(260) AM 2016 82544 A
(800) 1250037
(151) 2014 12 10
(181) 2024 12 10
(891) 2014 12 10
(511) 16
__________________________________________

(260) AM 2016 82774 A
(800) 1252064
(151) 2015 01 15
(181) 2025 01 15
(891) 2015 01 15
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2016 82545 A
(800) 1250038
(151) 2015 01 05
(181) 2025 01 05
(891) 2015 01 05
(511) 02, 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2016 82546 A
(800) 1250057
(151) 2015 02 18
(181) 2025 02 18
(891) 2015 02 18
(511) 19, 20
__________________________________________
(260) AM 2016 82738 A
(800) 1251613
(151) 2014 12 18
(181) 2024 12 18
(891) 2014 12 18
(511) 05, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 82739 A
(800) 1251619
(151) 2015 01 12
(181) 2025 01 12
(891) 2015 01 12
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 82770 A
(800) 1252005
(151) 2014 10 27
(181) 2024 10 27
(891) 2014 10 27
(511) 24, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2016 82771 A
(800) 1252033
(151) 2014 12 19
(181) 2024 12 19
(891) 2014 12 19
(511) 01, 17, 19
__________________________________________

100

#12 2016 06 27

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
da geografiuli aRniSvnebi
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxelebebi
ეროვნული რეგისტრაციის #885
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #961
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Vinegars (other than wine vinegars).
30 − Vinegars (other than wine vinegars).

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #886
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #962
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: VAL DI MAZARA
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Oil.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #887
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #963
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: GARDA
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Oil.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #888
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #964
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: GRAPPA
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 33 − Spirits.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #889
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #965
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: BRESAOLA DELLA VALTELLINA
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Meat products.

_________________________________________
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ეროვნული რეგისტრაციის #890
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #966
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: MONTI IBLEI
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Oils and fats.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #891
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #967
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: SALAME BRIANZA
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Meat products.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #892
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #968
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: CASTELMAGNO
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Cheese.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #893
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #969
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: LIMONE DI SORRENTO
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.
30 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.
31 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #894
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #970
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: RADICCHIO ROSSO DI TREVISO
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.
30 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.
31 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.

_________________________________________
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
da geografiuli aRniSvnebi

ეროვნული რეგისტრაციის #895
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #971
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: SALAME CREMONA
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Meat products.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #896
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #972
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: LIMONE COSTA D’AMALFI
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 31 − Lemons in the natural state.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #897
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #973
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: CHIANTI CLASSICO
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Oil.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #898
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #974
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: ROBIOLA DI ROCCAVERANO
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Cheese.

_________________________________________

ეროვნული რეგისტრაციის #899
ეროვნული რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 17
საერთაშორისო რეგისტრაციის #975
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 10 23
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება: LA BELLA DELLA DAUNIA
ქვეყნის კოდი: IT იტალია
საქონელი: 29 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.
30 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.
31 − Fruit, vegetables and cereals fresh or processed.

_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
samrewvelo nimuSebi
patentebis gauqmeba

(11) D 2006 283S
(73) პანტიკო თორდია (GE)
აკ. წერეთლის გამზ.12ა, ბ. 35, 0154, თბილისი (GE)
(54) მსუბუქი სამოქალაქო თვითმფრინავი
(58) 2016 03 01
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

(11) D 2006 286 S
(73) შექსპირ იუსუფოვი (GE)
ნუცუბიძის ფერდ., III მკრ., II კვარტ. კორპ. 8, ბ. 22, 0183, თბილისი (GE)
(54) პური
(58)2016 06 06
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

(11) D 2007 293 S
(73) ელბი ელექტრიკ ულუსლარარასი თიჯარეთ ვე სანაიი ანონიმ შერქეთი (TR)
თასოლუქმეჰმეთ აქიფ ერსოი მაჰ. მალთეფე ჯად. N15 არნავუთქოი-გაზიოსმანფაშა,
სტამბოლი (TR)
(54) ელექტრული როზეტი (2 ვარიანტი)
(58) 2016 06 06
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

(11) D 2007 294 S
(73) ელბი ელექტრიკ ულუსლარარასი თიჯარეთ ვე სანაიი ანონიმ შერქეთი (TR)
თასოლუქმეჰმეთ აქიფ ერსოი მაჰ. მალთეფე ჯად. N 15 არნავუთქოი-გაზიოსმანფაშა,
სტამბოლი (TR)
(54) ელექტრული გამომრთველი (2 ვარიანტი)
(58) 2016 06 06
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

dizainebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba

(11) D 2011 478 S
(73) შპს „აგარის შაქრის კომპანია“ (GE)
აბუსერიძე-ტბელის ქ. (ყოფილი მატროსოვის ქ.) 13 , 0120, თბილისი (GE)
(54) ეტიკეტი საქონლის ტრანსპორტირების ან შენახვისათვის გამოსაყენებელი ტარის,
საფუთავისა და კონტეინერებისთვის
(15) 2016 01 20
(18) 2021 01 20
(58) 2016 02 25
___________________________________

(11) D 2012 489 S
(73) ოტკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო ,,ნევტიანაია კომპანია ,,ლუკოილ“ (RU)
სრეტენსკი ბულვარი 11, 101000, მოსკოვი (RU)
(54) ფორმისა და სპეციალური ტანსაცმლის კომპლექტი ,,ლუკოილის“ ჯგუფის
ორგანიზაციების ავტოგასამართი კომპლექსების პერსონალისთვის
(15) 2016 02 16
(18) 2021 02 16
(58) 2016 01 08
___________________________________

(11) D 2011 484 S
(73) მერაბ ფერაძე (GE)
სოფ. აფენი, 2701, ლაგოდეხი (GE)
(54) საკონდიტრო კალათა
(15) 2016 03 18
(18) 2021 03 18
(58) 2016 03 01
___________________________________

(11) D 2011 481S
(73) ლალი გაბადაძე (GE)
ბაქოს ქ. 8, 0112, თბილისი (GE)
(54) საყურე და კულონი-საიუველერიო ნაწარმი
(15) 2016 03 31
(18) 2021 03 31
(58) 2016 03 24
___________________________________

(11) D 2012 492 S
(73) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ. (FI)
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი (FI)
(54) ბოთლი
(15) 2016 08 10
(18) 2021 08 10
(58)2016 06 02
___________________________________
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(11) D 2011 544 S
(73) შპს ,,ტკბილი ქვეყანა“ (GE)
გ. ჭყონდიდელის ქ. 26, 0180, თბილისი (GE)
(54) გრაფიკული სიმბოლო
(15) 2016 05 24
(18) 2021 05 24
(58) 2016 05 04
___________________________________
(11) D 2011 463S
(73) გია ტიკარაძე (GE)
ილია ჭავჭავაძის ქ. 15, 4200, სიღნაღი (GE)
(54) ბოთლი
(15) 2016 03 31
(18) 2021 03 31
(58) 2016 02 12
___________________________________
(11) D 2011 460 S
(73) გია ტიკარაძე (GE)
ილია ჭავჭავაძის ქ. 15, 4200, სიღნაღი (GE)
(54) ეტიკეტი
(15) 2021 03 31
(18) 2021 03 31
(58) 2016 02 12
___________________________________

registraciis aRdgena
(11) D 2012 496 S
(73) შპს ,,რონი 4“ (GE)
გუდაუთის ქ. 7, 0119, თბილისი (GE)
(54) მაგნიტური დაფა და ანბანი (დამატებითი ასოებით და ციფრებით)
(18) 2021 06 12
(58) 2016 06 15
___________________________________

registraciis gauqmeba
(11) D 2011 449 S
(73) ნიკოლოზ ბახია (GE)
დიღმის მას., III კვარტ., კორპ. 35, ბ. 12, 0159, თბილისი (GE)
(54) ჩურჩხელა
(58) 2016 01 12
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________
(11) D 2011 479 S
(73) შპს ,,ტავრიდა ელექტრიკ საქართველო“ (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., ს. ეულის ქ. 5ა, 0186, თბილისი (GE)
(54) უწყვეტი კვების მოწყობილობა
(58) 2016 03 01
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________
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(11) D 2011 477 S
(73) რეტრაკტებელ ტექნოლოჯის, ინკ. (US)
511 ლობო ლეინ, ლიტლ ელმ, ტეხასი 75068-0009 (US);
თომას, ჯ. შაუ (US)
1510 ჰილცრესტ, ლიტლ ელმ, ტეხასი, 75068 (US)
(54) სხეულის სითხის შეგროვების მოწყობილობის სათავსო
(58) 2016 03 01
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

(11) D 2011 476 S
(73) ზაზა სუქიაშვილი (GE)
II ხეივნის ქ. 3, 0114, თბილისი (GE)
(54) ავტომობილი
(58) 2016 03 01
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

(11) D 2011 483 S
(73) რამაზ ჩილინდრიშვილი (GE)
ქარელის რ-ნი, სოფ. ზღუდერი, 4514 (GE);
ალექსი ჩილინდრიშვილი (GE)
სოფ. ზღუდერი, 4514, ქარელის რ-ნი (GE)
(54) როტორი ტურბინის ან ტუმბოსი
(58) 2016 05 05
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

(11) D 2011 459 S
(73) შპს ,,კონიაკისა და ღვინის ქარხანა ვაზიანი“ (GE)
თამარ მეფის გამზ. 6, 0112, თბილისი (GE)
(54) ბოთლი: 1. შავი; 2. ლურჯი; 3. წითელი; 4. ვერცხლისფერი; 5. პრემიუმი;
6. ყვითელი თავსახურით
(58) 2016 05 05
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

(11) D 2012 495 S
(73) შპს ,,აგრო ინვესტი“ (GE)
დ. უზნაძის ქ. 9, 0102, თბილისი (GE)
(54) პოლიეთილენის ფირის სამაგრი: ლითონის პროფილი (1.-5.), PVC პროფილი (6.-8.)
(58) 2016 05 05
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________
(11) D 2011 464 S
(73) სალომე სეფაშვილი (GE)
სამტრედიის ქ. 51, ბ. 26, 0119, თბილისი (GE)
(54) ჯიხური
(58) 2016 06 06
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________
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(11) D 2012 487 S
(73) სალომე გომელაური (GE)
რჩეულიშვილის ქ. 22, 0179, თბილისი (GE)
(54) ფეხსაცმელი
(58) 2016 06 06
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

(11) D 2012 496 S
(73) შპს ,,რონი 4“ (GE)
გუდაუთის ქ. 7, 0119, თბილისი (GE)
(54) მაგნიტური დაფა და ანბანი (დამატებითი ასოებით და ციფრებით)
(58) 2016 06 06
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური.
___________________________________

salicenzio xelSekrulebebi
(11) D 2015 619 S
(54) ეტიკეტი
მფლობელი (ლიცენზიარი):

მოროზოვ ვიქტორ ალექსანდროვიჩ (RU)
კოსმონავტების გამზ. 5, კორპუსი გ, ბინა 40, 344092, დონის როსტოვი,
რუსეთი (RU)
ლიცენზიატი: ობშესტვო ს ოგრანიჩენოი ოტვეტსტვენოსტიუ ,,აკსაისკაია კონდიტერსკაია
ფაბრიკა“ (RU)
ულ. ზელენაია, დ. 21, 346720, აკსაი, როსტოვის ოლქი, რუსეთის ფედერაცია (RU)
სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაციის №: 2016 003
სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 01
სალიცენზიო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა: 2016 06 01-დან 2019 07 28-მდე
ლიცენზიის ფორმა: არაექსკლუზიური
ლიცენზიის მოქმედების ტერიტორია: საქართველო
___________________________________

(11) D 2015 619 S
(54) ეტიკეტი
მფლობელი (ლიცენზიარი):

მოროზოვ ვიქტორ ალექსანდროვიჩ (RU)
კოსმონავტების გამზ. 5, კორპუსი გ, ბინა 40, 344092, დონის როსტოვი,
რუსეთი (RU)
ლიცენზიატი:
ობშესტვო ს ოგრანიჩენოი ოტვეტსტვენოსტიუ ,,ტარგოვი დომ − კონდიტერსკიე იზდელია მოროზოვა“ (RU)
ულ. ნანსენა 103/1, 344038, როსტოვი დონზე, რუსეთის ფედერაცია (RU)
სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაციის №: 2016 004
სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაციის თარიღი: 2016 06 01
სალიცენზიო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა: 2016 06 01-დან 2019 07 28-მდე
ლიცენზიის ფორმა: არაექსკლუზიური
ლიცენზიის მოქმედების ტერიტორია: საქართველო
___________________________________
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gamoqveynebuli informaciis koreqtireba
biuletenis
№

22(434)
2015 11 25

5(441)
2016 03 10

gamoqveynebis №

(10) AP 2015 13059 A

(11) P 2016 6443 B

gv.

5

9

sveti

II

I

iyo

(62) 2008-161049
2008 06 19 (JP);
2009-004882
2009 01 13 (JP)
(62) 2008-161049
2008 06 19 (JP);
2009-004882
2009 01 13 (JP)

#12 2016 06 27

unda iyos

(62) AP 2009 12066
2009 06 17 (GE)

(62) AP 2009 12066
2009 06 17 (GE)

109

sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba

(111) M 2006 16460 R1
(156) 2016 02 15
(186) 2026 02 15
(732) ბაქს გლობალ ინკ.
1305 ეგზეკუტივ ბლვდ., სუიტ 200,
ჩესაპიკი VA 23320-3676, აშშ
_________________________________________
(111) M 2006 16566 R1
(156) 2016 04 13
(186) 2026 04 13
(732) ოოო „კომპანია პროდიმპექსი“
ულ.მ. ტულსკაია, დომ 2/1, სტრ. 20,
ბ. 544, 115191 მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
_________________________________________
(111) M 1996 2044 R2
(156) 2016 05 10
(186) 2026 05 10
(732) პპგ ინდასტრიზ ოჰაიო,ინკ.
3800 ვესტ 143რდ სტრიტი, კლივლენდი,
სტატე ოფ ოჰაიო 44111, აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 2113 R2
(156) 2016 05 21
(186) 2026 05 21
(732) ნაოს
355 რიუ პიერ-სიმონ ლაპლას 13290
ექს-ენ-პროვანს, საფრანგეთი
_________________________________________

(111) M 1996 2374 R2
(156) 2016 06 14
(186) 2026 06 14
(732) სკანია ცვ აქციებოლაგ
15187 სედერტელიე, შვედეთი
_________________________________________
(111) M 1996 2931 R2
(156) 2016 09 05
(186) 2026 09 05
(732) მონტბლანკ სიმპლო, გმბჰ
ჰელგრუნდვეგ 100, 22525 ჰამბურგი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 1996 3381 R2
(156) 2016 09 27
(186) 2026 09 27
(732) ბულოვა კორპორეიშენ
ემპაიერ სტეიტ ბილდინგი, 29 ფლორი,
350 ფიფს ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10118, აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 3813 R2
(156) 2016 11 01
(186) 2026 11 01
(732) მონტბლანკ სიმპლო, გმბჰ
ჰელგრუნდვეგ 100, 22525 ჰამბურგი,
გერმანია
_________________________________________

(111) M 1996 2177 R2
(156) 2016 05 29
(186) 2026 05 29
(732) ნუტრასვიტ პროპერტი ჰოლდინგს, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
1762 ლავერს ლეინი, ოგუსტა, ჯორჯია,
აშშ
_________________________________________
(111) M 1996 2308 R2
(156) 2016 06 11
(186) 2026 06 11
(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი
1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60642, აშშ
_________________________________________
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uflebebis sruli gadacema
(111) M 1999 011692 R1
(732) ჟან პატუ უორლდვაიდ ლიმიტიდ
ამერტრანს პარკი, ბუში მილ ლეინი
უეტფორდ ჰერთი, WD24 7JG,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
(580) 2016 06 13
_________________________________________
(111) M 1995 001232 R1
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
20555 S.H. 249, ჰიუსტონი, ტეხასი 77070,
აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1995 001238 R2
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი,
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1999 012436 R1
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, TX 77070, აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 2002 014294 R1
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ
პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4002 ბაზელი,
შვეიცარია
(770) ბაიერ ისტ ქოუსტ ლლკ
100 ბაიერ ბულვარი, ვიპანი, ნიუ-ჯერზი
07981, აშშ

(580) 2016 06 14
_________________________________________
(111) M 2002 014299 R1
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ
პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4002 ბაზელი,
შვეიცარია
(770) ბაიერ ისტ ქოუსტ ლლკ
100 ბაიერ ბულვარი, ვიპანი, ნიუ-ჯერზი
07981, აშშ
(580) 2016 06 14
_________________________________________
(111) M 1996 001594 R1
(732) ჟან პატუ უორლდვაიდ ლიმიტიდ
ამერტრანს პარკი, ბუში მილ ლეინი
უეტფორდ ჰერთი, WD24 7JG,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
(580) 2016 06 13
_________________________________________
(111) M 2006 016460 R1
(732) ბაქს გლობალ ინტერნეიშენალ ინკ.
440 იქსჩეინჯი, ირვინი, კალიფორნია
92602, აშშ
(770) ბალინგტონ ნეტვორკს ინკ.
440 იქსჩეინჯი, ირვინი, კალიფორნია
92602, აშშ
(580) 2016-06-15
_________________________________________
(111) M 2006 016460 R1
(732) ბაქს გლობალ ინკ.
1305 ეგზეკუტივ ბლვდ., სუიტ 200,
ჩესაპიკი VA 23320-3676, აშშ
(770) ბაქს გლობალ ინტერნეიშენალ ინკ.
440 იქსჩეინჯი, ირვინი, კალიფორნია
92602, აშშ
(580) 2016-06-15
_________________________________________
(111) M 1996 001931 R1
(732) ბასი, ს.ა.
სან ლიუკ, 54-64, 08918 ბადალონა
(ბარსელონა), ესპანეთი
(770) მატმა, ს.ა.
29 კალე ბალსელს E-08024 ბარსელონა,
ესპანეთი
(580) 2016 06 13
_________________________________________
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(111) M 1996 001931 R1
(732) არმან ბასი, ს.ლ.
სან ლიუკ, 54-64, 08918 ბადალონა
(ბარსელონა), ესპანეთი
(770) ბასი, ს.ა.
სან ლიუკ, 54-64, 08918 ბადალონა
(ბარსელონა), ესპანეთი
(580) 2016 06 13
_________________________________________
(111) M 1996 002044 R2
(732) პპგ ინდასტრიზ ოჰაიო, ინკ.
3800 ვესტ 143რდ სტრიტი, კლივლენდი,
სტატე ოფ ოჰაიო 44111, აშშ
(770) პპგ არქიტექჩერელ ფინიშიზ, ინკ.,
დელავერის კორპორაცია
უან პპგ პლეისი, პიტსბურგი,
პენსილვანია 15272, აშშ
(580) 2016 06 06
_________________________________________
(111) M 2010 020622 R
(732) პრომატ რისერჩ ენდ ტექნოლოჯი
სენტერ ნვ,
ბორმსტრატ 24, B-2830 ვილებრუკი,
ბელგია
(770) კაფკო ინტერნეშენელ ს.ა.
42, რიუ დე ლ'ავენირ, 1147,
ლუქსემბურგი
(580) 2016 06 20
_________________________________________
(111) M 1996 002113 R2
(732) ნაოს
505 რიუ პიერ ბერტიე 13855 ექს-ენპროვანს სედექს 3, საფრანგეთი
(770) ინსტიტუტ ესტედერმ
23, პლას დე კატალონი, 75 014 პარიზი,
საფრანგეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
(111) M 2011 021734 R
(732) ეიჩ პი ჰიულეტ პაკარდ გრუპ ლლკ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 2011 021748 R
(732) შპს უნიმედ გრუპ კორპ,
ად. მიცკევიჩის ქ. 29, ბ. 61, 0194,
თბილისი, საქართველო

112

(770) შპს „პრიმა-ვიტა”
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(580) 2016 05 06
_________________________________________
(111) M 1996 002244 R1
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი,
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1996 002250 R1
(732) ეიჩ პი ჰიულეტ პაკარდ გრუპ ლლკ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი,
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1996 002251 R2
(732) ეიჩ პი ჰიულეტ პაკარდ გრუპ ლლკ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი,
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1996 002252 R1
(732) ეიჩ პი ჰიულეტ პაკარდ გრუპ ლლკ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 2012 022810 R
(732) შპს უნიმედ გრუპ კორპ
გიორგი სააკაძის დაღმართი 6, სართ. 3,
კომერციული ფართი, 11, 0177,
თბილისი, საქართველო
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(770) შპს „პრიმა-ვიტა”
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(580) 2016 06 20
_________________________________________
(111) M 2013 023590 R
(732) შპს უნიმედ გრუპ კორპ
გიორგი სააკაძის დაღმართი 6, სართ. 3,
კომერციული ფართი, 11, 0177, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „პრიმა-ვიტა”
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(580) 2016 06 20
_________________________________________
(111) M 2013 023786 R
(732) შპს უნიმედ გრუპ კორპ
ად. მიცკევიჩის ქ. 29, ბ. 61, 0194,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „პრიმა-ვიტა”
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(580) 2016 05 06
_________________________________________
(111) M 2014 024854 R
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ ''მაი''
დომ 1ა, ოზერნაია ფრიაზინო
მოსკოვსკოი ობლ., 141190, რუსეთის
ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
კომპანია ''მაი''
დომ 1ა, ოზერნაია ფრიაზინო
მოსკოვსკოი ობლ., 141190, რუსეთის
ფედერაცია
(580) 2016 06 01
_________________________________________
(111) M 2014 024855 R
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ ''მაი''
დომ 1ა, ოზერნაია ფრიაზინო
მოსკოვსკოი ობლ., 141190, რუსეთის
ფედერაცია
(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
კომპანია ''მაი''
დომ 1ა, ოზერნაია ფრიაზინო
მოსკოვსკოი ობლ., 141190, რუსეთის
ფედერაცია
(580) 2016 06 01
_________________________________________

(111) M 1996 002488 R1
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ
პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4002 ბაზელი,
შვეიცარია
(770) ბაიერ ისტ ქოუსტ ლლკ
100 ბაიერ ბულვარი, ვიპანი, ნიუ-ჯერზი
07981, აშშ
(580) 2016 06 14
_________________________________________
(111) M 1996 002489 R1
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ
პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4002 ბაზელი,
შვეიცარია
(770) ბაიერ ისტ ქოუსტ ლლკ
100 ბაიერ ბულვარი, ვიპანი, ნიუ-ჯერზი
07981, აშშ
(580) 2016 06 14
_________________________________________
(111) M 2014 025381 R
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი ოჰაიო 45202, აშშ
(770) ნოქსელ კორპორეიშენ
11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ
(580) 2016 06 14
_________________________________________
(111) M 1996 003998 R1
(732) ჟან პატუ უორლდვაიდ ლიმიტიდ
ამერტრანს პარკი, ბუში მილ ლეინი
უეტფორდ ჰერთი, WD24 7JG,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
(580) 2016 06 13
_________________________________________
(111) M 1996 004035 R1
(732) ბასი, ს.ა.
სან ლიუკ, 54-64, 08918 ბადალონა
(ბარსელონა), ესპანეთი
(770) მატმა, ს.ა.
სან ლიუკ, 54-64, 08918 ბადალონა
(ბარსელონა), ესპანეთი
(580) 2016 06 13
_________________________________________
(111) M 1996 004035 R1
(732) არმან ბასი, ს.ლ.
სან ლიუკ, 54-64, 08918 ბადალონა
(ბარსელონა), ესპანეთი
(770) ბასი, ს.ა.
სან ლიუკ, 54-64, 08918 ბადალონა
(ბარსელონა), ესპანეთი
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(580) 2016 06 13
_________________________________________
(111) M 1996 004073 R1
(732) ელაიდ დომექ ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ალიედ დომექს ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
(111) M 1997 004309 R1
(732) ელაიდ დომექ ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ალიედ დომექს ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
(111) M 1997 004321 R1
(732) ელაიდ დომექს ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ალიედ დომექს ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 15
_________________________________________
(111) M 1997 004621 R1
(732) ოოო `ალტაი ჰოლდინგ~
57 ჩკალოვა სტრიტი, ალტაისკი კრაი,
656049 ბარნაული, რუსეთის ფედერაცია
(770) პერნო რიკარ
12 პლას დე ეტატ უნი, 75016 პარიზი,
საფრანგეთი
(580) 2016 06 20
_________________________________________
(111) M 1997 004745 R1
(732) ეიჩ პი ჰიულეტ პაკარდ გრუპ ლლკ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1997 005996 R1
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
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11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
20555 S.H. 249, ჰიუსტონი, ტეხასი 77070,
აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1997 006541 R1
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
20555 S.H. 249, ჰიუსტონი, ტეხასი 77070,
აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1997 007015 R1
(732) ჟან პატუ უორლდვაიდ ლიმიტიდ
ამერტრანს პარკი, ბუში მილ ლეინი
უეტფორდ ჰერთი, WD24 7JG,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
(580) 2016 06 13
_________________________________________
(111) M 1998 008433 R1
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
20555 S.H. 249, ჰიუსტონი, ტეხასი 77070,
აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1998 009707 R1
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
20555 S.H. 249, ჰიუსტონი, ტეხასი 77070,
აშშ
(580) 2016 06 10
_________________________________________
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mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba
(111) M 1998 010468 R1
(732) ნუტრასვიტ პროპერტი ჰოლდინგს, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
1762 ლოვერს ლეინი, აუგუსტა, ჯორჯია,
აშშ
(770) ნუტრასვიტ პროპერტი ჰოლდინგს, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
200 უორლდ ტრეიდ სენტერი,
მერჩენდაიზ მარტი, ჩიკაგო, ილინოისი,
აშშ
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1998 011265 R1
(732) ევერედი ბატერი კომპანი, ლლკ
533 მერივილ იუნივერსიტი დრაივი,
სტ. ლუისი, მისური 63141, აშშ
(770) ევერედი ბატერი კომპანი, ინკ.
533 მერივილ იუნივერსიტი დრაივი,
სტ. ლუისი, მისური 63141, აშშ
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1998 011265 R1
(732) ედგეველ პერსონალ კეარ ბრენდს, ლლკ
6 რესერჩ დრაივი, შელტონი,
კონექტიკუტი 06484, აშშ
(770) ევერედი ბატერი კომპანი, ლლკ
533 მერივილ იუნივერსიტი დრაივი,
სტ. ლუისი, მისური 63141, აშშ
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1999 012799 R1
(732) იდილია ფუდს, ს.ლ.
კ/ლეპანტო, 410-414, E-08025
ბარსელონა, ესპანეთი
(770) ნუტრექსპა, ს.ლ.
კ/ლეპანტო, 410-414, E-08025
ბარსელონა, ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
(111) M 2006 016566 R1
(732) ოოო „კომპანია პროდიმპექსი“
ულ.მ. ტულსკაია, დომ 2/1, სტრ. 20,
ბ. 544, 115191 მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
(770) ოოო „კომპანია პროდიმპექსი“
ულ.სადოვნიჩესკაია დ. 76/71, სტრ. 2,
113035 მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2016 06 01
_________________________________________

(111) M 1996 002113 R2
(732) ინსტიტუტ ესტედერმ
23, პლას დე კატალონი, 75 014 პარიზი,
საფრანგეთი
(770) ინსტიტუტ ესტედერმ
3, რიუ პალატინი, 75 006 პარიზი,
საფრანგეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
(111) M 1996 002113 R2
(732) ნაოს
355 რიუ პიერ-სიმონ ლაპლას 13290 ექსენ-პროვანს, საფრანგეთი
(770) ნაოს
505 რიუ პიერ ბერტიე 13855 ექს-ენპროვანს სედექს 3, საფრანგეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
(111) M 1996 002177 R2
(732) ნუტრასვიტ პროპერტი ჰოლდინგს, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
1762 ლავერს ლეინი, ოგუსტა, ჯორჯია,
აშშ
(770) ნუტრასვიტ პროპერტი ჰოლდინგს, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
200 უორლდ ტრეიდ სენტერი,
მერჩენდაიზ მარტი, ჩიკაგო, ილინოისი,
აშშ
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 2011 022182 R
(732) ოოო „კომპანია პროდიმპექსი“
ულ.მ. ტულსკაია, დომ 2/1, სტრ. 20,
ბ. 544, 115191 მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
(770) ოოო „კომპანია პროდიმპექსი“
ულ.სადოვნიჩესკაია დ. 76/71, სტრ. 2,
113035 მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2016 06 01
_________________________________________
(111) M 1996 002244 R1
(732) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
(770) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი
ლ.პ.
20555 S.H. 249, ჰიუსტონი, ტეხასი 77070,
აშშ
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(580) 2016 06 10
_________________________________________
(111) M 1996 002374 R2
(732) სკანია ცვ აქციებოლაგ
15187 სედერტელიე, შვედეთი
(770) სკანია ცვ აქციებოლაგ
ფაკ, S-15187 სედერტელიე, შვედეთი
(580) 2016 06 14
_________________________________________
(111) M 1996 002931 R2
(732) მონტბლანკ სიმპლო, გმბჰ,
ჰელგრუნდვეგ 100, 22525 ჰამბურგი,
გერმანია
(770) მონტბლანკ სიმპლო, გმბჰ
ჰამბურგი, გერმანია
(580) 2016 06 20
_________________________________________
(111) M 1996 003081 R1
(732) ბიმ ინკ უკ ლიმიტიდ
პრევეტს მილი, უორთინგ როუდი,
ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12 1ST,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ბიმ გლობალ უკ ლიმიტიდ
პრევეტს მილი, უორთინგ როუდი,
ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12 1ST,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1996 003081 R1
(732) ბიმ ინკ უკ ლიმიტიდ
ეიფონ ბილდინგ 3 ფლორი, უერთინგ
როუდი, ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12
1TL, გაერთიანებული სამეფო
(770) ბიმ ინკ უკ ლიმიტიდ
პრევეტს მილი, უორთინგ როუდი,
ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12 1ST,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1996 003081 R1
(732) ბიმ სანტორი უკ ლიმიტიდ
2 ლონგ უორკ როუდი, სტოკლი პარკი,
აქსბრიჯი, მიდლსექსი, ინგლისი UB11
1BA, გაერთიანებული სამეფო
(770) ბიმ ინკ უკ ლიმიტიდ
ეიფონ ბილდინგ 3 ფლორი, უერთინგ
როუდი, ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12
1TL, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2016 06 09
_________________________________________
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(111) M 1996 003082 R1
(732) ბიმ ინკ უკ ლიმიტიდ
პრევეტს მილი, უორთინგ როუდი,
ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12
1ST, გაერთიანებული სამეფო
(770) ბიმ გლობალ უკ ლიმიტიდ
პრევეტს მილი, უორთინგ როუდი,
ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12
1ST, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1996 003082 R1
(732) ბიმ ინკ უკ ლიმიტიდ
ეიფონ ბილდინგ 3 ფლორი, უერთინგ
როუდი, ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12
1TL, გაერთიანებული სამეფო
(770) ბიმ ინკ უკ ლიმიტიდ
პრევეტს მილი, უორთინგ როუდი,
ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12
1ST, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1996 003082 R1
(732) ბიმ სანტორი უკ ლიმიტიდ
2 ლონგ უორკ როუდი, სტოკლი
პარკი, აქსბრიჯი, მიდლსექსი, ინგლისი
UB11 1BA, გაერთიანებული სამეფო
(770) ბიმ ინკ უკ ლიმიტიდ
ეიფონ ბილდინგ 3 ფლორი, უერთინგ
როუდი, ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12
1TL, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1996 003281 R2
(732) ტრიუმფ ინტერტრეიდ აგ
ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,
შვეიცარია
(770) ტრიუმფ ინტერტრადე აგ
ცურცახი, შვეიცარია
(580) 2016 06 22
_________________________________________
(111) M 1996 003283 R2
(732) ტრიუმფ ინტერტრეიდ აგ
ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,
შვეიცარია
(770) ტრიუმფ ინტერტრადე აგ
ცურცახი, შვეიცარია
(580) 2016-06-22
_________________________________________
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(111) M 1996 003381 R2
(732) ბულოვა კორპორეიშენ
ემპაიერ სტეიტ ბილდინგი, 29 ფლორი,
350 ფიფს ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10118, აშშ
(770) ბულოვა კორპორეიშენ
უან ბულოვა ავენიუ ვუდსაიდი,
ნიუ-იორკი, 11377-7874, აშშ
(580) 2016-06-15
_________________________________________
(111) M 1996 003625 R2
(732) ტრიუმფ ინტერტრეიდ აგ
ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,
შვეიცარია
(770) ტრიუმფ ინტერტრადე აგ
ცურცახი, შვეიცარია
(580) 2016 06 22
_________________________________________

(111) M 1996 004073 R1
(732) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ბიმ გლობალ ესპანია ს.ლ.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
(111) M 1996 004073 R1
(732) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე მახონია No.2, მადრიდი, ესპანეთი
(770) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________

(111) M 1996 003813 R2
(732) მონტბლანკ სიმპლო, გმბჰ
ჰელგრუნდვეგ 100, 22525 ჰამბურგი,
გერმანია
(770) მონტებლანკ სიმპლო, გმბჰ
ჰამბურგი, გერმანია
(580) 2016 06 20
_________________________________________

(111) M 1997 004309 R1
(732) ელაიდ დომექ ესპანა, ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ელაიდ დომექ ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________

(111) M 1996 004073 R1
(732) ელაიდ დომექ ესპანა, ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ელაიდ დომექ ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________

(111) M 1997 004309 R1
(732) ბიმ გლობალ ესპანა ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ელაიდ დომექ ესპანა, ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________

(111) M 1996 004073 R1
(732) ბიმ გლობალ ესპანა ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ელაიდ დომექ ესპანა, ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________

(111) M 1997 004309 R1
(732) ბიმ გლობალ ესპანია ს.ლ.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ბიმ გლობალ ესპანა ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________

(111) M 1996 004073 R1
(732) ბიმ გლობალ ესპანია ს.ლ.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ბიმ გლობალ ესპანა ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________

(111) M 1997 004309 R1
(732) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ბიმ გლობალ ესპანია ს.ლ.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
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oficialuri Setyobineba
(111) M 1997 004309 R1
(732) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე მახონია No.2, მადრიდი, ესპანეთი
(770) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 16
_________________________________________
(111) M 1997 004321 R1
(732) ალიედ დომექს ესპანა, ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ელაიდ დომექს ესპანა, ს.ა.
მატეო ინურია 15, 28036 მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 15
_________________________________________
(111) M 1997 004321 R1
(732) ბიმ გლობალ ესპანა ს.ა.
კალე არტურო სორია, No.107, 28043
მადრიდი, ესპანეთი
(770) ალიედ დომექს ესპანა, ს.ა.
კალე არტურო სორია No.107, მადრიდი,
ესპანეთი
(580) 2016 06 15
_________________________________________

(111) M 1998 009618 R1
(732) სანდენ ჰოლდინგს კორპორეიშენ
20, კოტობუკი-ჩო, ისესაკი-ში, გუნმა,
372, იაპონია
(770) სანდენ კორპორეიშენ
20, კოტობუკი-ჩო, ისესაკი-ში, გუნმა,
372, იაპონია
(580) 2016 06 09
_________________________________________
(111) M 1998 009619 R1
(732) სანდენ ჰოლდინგს კორპორეიშენ
20, კოტობუკი-ჩო, ისესაკი-ში, გუნმა, 372,
იაპონია
(770) სანდენ კორპორეიშენ
20, კოტობუკი-ჩო, ისესაკი-ში, გუნმა, 372,
იაპონია
(580) 2016 06 09
_________________________________________

(111) M 1997 004321 R1
(732) ბიმ გლობალ ესპანია ს.ლ.
კალე არტურო სორია, No.107, 28043
მადრიდი, ესპანეთი
(770) ბიმ გლობალ ესპანა ს.ა.
კალე არტურო სორია, No.107, 28043
მადრიდი, ესპანეთი
(580) 2016 06 15
_________________________________________
(111) M 1997 004321 R1
(732) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე არტურო სორია, No.107, 28043
მადრიდი, ესპანეთი
(770) ბიმ გლობალ ესპანია ს.ლ.
კალე არტურო სორია, No.107, 28043
მადრიდი, ესპანეთი
(580) 2016 06 15
_________________________________________
(111) M 1997 004321 R1
(732) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე მახონია No.2, მადრიდი,
ესპანეთი
(770) ბიმ სპეინ, ს.ლ.
კალე არტურო სორია, No.107, 28043
მადრიდი, ესპანეთი
(580) 2016 06 15
_________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/137, 31/122, 31/05, 31/045, 8/30; A 61 P 27/02
B 01 J 20/16
C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; A 61 K 31/454;
A 61 K 31/4545; A 61 P 3/00; A 61 P 25/00; A 61 P 29/00;
A 61 P 35/00; C 07 D 405/14; C 07 D 413/14; C 07 D 417/14
C 07 D 401/14; C 07 D 413/14; C 07 D 403/04; C 07 D 403/14;
C 07 D 413/04; C 07 D 471/04; C 07 D 513/04; A 61 K 31/4439
C 07 D 471/00
C 07 D 471/04; A 61 K 31/4985; A 61 P 25/18; A 61 P 43/00
C 22 C 33/04
G 05 G 1/14
H 02 K 31/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2016 12930 A
AP 2016 13740 A
AP 2016 13572 A
AP 2016 13656 A
AP 2016 12868 A
AP 2016 13643 A
AP 2016 13776 A
AP 2016 13673 A
AP 2016 13635 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2016 12868 A
AP 2016 12930 A
AP 2016 13572 A
AP 2016 13635 A
AP 2016 13643 A
AP 2016 13656 A
AP 2016 13673 A
AP 2016 13740 A
AP 2016 13776 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 D 471/00
A 61 K 31/137, 31/122, 31/05, 31/045, 8/30; A 61 P 27/02
C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; A 61 K 31/454; A 61 K 31/4545;
A 61 P 3/00; A 61 P 25/00; A 61 P 29/00; A 61 P 35/00;
C 07 D 405/14; C 07 D 413/14; C 07 D 417/14
H 02 K 31/00
C 07 D 471/04; A 61 K 31/4985; A 61 P 25/18; A 61 P 43/00
C 07 D 401/14; C 07 D 413/14; C 07 D 403/04; C 07 D 403/14;
C 07 D 413/04; C 07 D 471/04; C 07 D 513/04; A 61 K 31/4439
G 05 G 1/14
B 01 J 20/16
C 22 C 33/04
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sistemuri saZieblebi

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

P 2016 6501 B
P 2016 6502 B

AP 2016 13681 A
AP 2016 13691 A

P 2016 6495 B

AP 2016 13454 A

P 2016 6504 B
P 2016 6503 B
P 2016 6505 B
P 2016 6499 B
P 2016 6500 B

AP 2015 12649 A
AP 2016 13814 A
AP 2016 13341 A
AP 2016 13654 A
AP 2016 13655 A

P 2016 6496 B

AP 2016 13529 A

P 2016 6493 B
P 2016 6494 B
P 2016 6498 B
P 2016 6497 B

AP 2016 13177 A
AP 2016 13312 A
AP 2016 13594 A
AP 2016 13545 A

A 01 D 17/00
A 01 D 17/00
A 61 K 36/185; A 61 K 36/736; A 61 K 36/889;
A 61 K 36/53; A 61 K 9/00; A 61 P 17/02;
A 61 P 17/06; A 61 P 17/08
A 61 K 39/395
B 61 L 23/00;
C 03 B 37/09
C 07 C 273/16; C 07 C 273/03; B 01 J 2/23
C 07 C 273/16; C 07 C 273/02; B 01 J 2/22
C 07 H 19/00; C 07 H 19/06; C 07 H 19/14;
C 07 H 19/16; A 61 K 31/4184; A 61 K 31/522;
A 61 K 31/506; A 61 K 31/4192; C 07 D 471/04;
C 07 D 473/34; A 61 P 31/14; C 12 N 9/99;
A 61 K 31/675; A 61 K 31/708; A 61 K 31/7068;
A 61 K 31/7072
C 07 K 16/28; A 61 P 35/02
C 12 G 3/06
E 04 B 1/00
F 03 B 13/00

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili

P 2016 6493 B
P 2016 6494 B

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2016 13177 A
AP 2016 13312 A

P 2016 6495 B

AP 2016 13454 A

P 2016 6496 B

AP 2016 13529 A

P 2016 6497 B
P 2016 6498 B
P 2016 6499 B
P 2016 6500 B
P 2016 6501 B
P 2016 6502 B
P 2016 6503 B
P 2016 6504 B
P 2016 6505 B

AP 2016 13545 A
AP 2016 13594 A
AP 2016 13654 A
AP 2016 13655 A
AP 2016 13681 A
AP 2016 13691 A
AP 2016 13814 A
AP 2015 12649 A
AP 2016 13341 A

patentis nomeri
(11)
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saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 K 16/28; A 61 P 35/02
C 12 G 3/06
A 61 K 36/185; A 61 K 36/736; A 61 K 36/889;
A 61 K 36/53; A 61 K 9/00; A 61 P 17/02;
A 61 P 17/06; A 61 P 17/08
C 07 H 19/00; C 07 H 19/06; C 07 H 19/14;
C 07 H 19/16; A 61 K 31/4184; A 61 K 31/522;
A 61 K 31/506; A 61 K 31/4192; C 07 D 471/04;
C 07 D 473/34; A 61 P 31/14; C 12 N 9/99;
A 61 K 31/675; A 61 K 31/708; A 61 K 31/7068;
A 61 K 31/7072
F 03 B 13/00
E 04 B 1/00
C 07 C 273/16; C 07 C 273/03; B 01 J 2/23
C 07 C 273/16; C 07 C 273/02; B 01 J 2/22
A 01 D 17/00
A 01 D 17/00
B 61 L 23/00;
A 61 K 39/395
C 03 B 37/09
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2015 12649 A
AP 2016 13177 A
AP 2016 13312 A
AP 2016 13341 A
AP 2016 13454 A
AP 2016 13529 A
AP 2016 13545 A
AP 2016 13594 A
AP 2016 13654 A
AP 2016 13655 A
AP 2016 13681 A
AP 2016 13691 A
AP 2016 13814 A

ganacxadis nomeri
(21)
AP 2010 012649
AP 2011 013177
AP 2013 013312
AP 2013 013341
AP 2012 013454
AP 2012 013529
AP 2014 013545
AP 2014 013594
AP 2012 013654
AP 2012 013655
AP 2014 013681
AP 2014 013691
AP 2015 013814

patentis nomeri
(11)
P 2016 6504 B
P 2016 6493 B
P 2016 6494 B
P 2016 6505 B
P 2016 6495 B
P 2016 6496 B
P 2016 6497 B
P 2016 6498 B
P 2016 6499 B
P 2016 6500 B
P 2016 6501 B
P 2016 6502 B
P 2016 6503 B

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2016 12956 U
AU 2016 13768 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 C 9/00
A 61 K 8/97; C 11 D 1/10

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2016 12956 U
AU 2016 13768 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 C 9/00
A 61 K 8/97; C 11 D 1/10
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sistemuri saZieblebi

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2016 896 S
AD 2016 899 S
AD 2016 900 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
19-08
25-03
26-03

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2016 896 S
AD 2016 899 S
AD 2016 900 S

122

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
19-08
25-03
26-03
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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)

1
M 2016 27184 R
M 2016 27185 R
M 2016 27186 R
M 2016 27187 R
M 2016 27188 R
M 2016 27189 R
M 2016 27190 R
M 2016 27191 R
M 2016 27192 R
M 2016 27193 R
M 2016 27194 R
M 2016 27195 R
M 2016 27196 R
M 2016 27197 R
M 2016 27198 R
M 2016 27199 R
M 2016 27200 R
M 2016 27201 R
M 2016 27202 R
M 2016 27203 R
M 2016 27204 R
M 2016 27205 R
M 2016 27206 R
M 2016 27207 R
M 2016 27208 R
M 2016 27209 R

2
AM 87175
AM 87389
AM 87492
AM 87336
AM 87435
AM 87392
AM 87401
AM 87429
AM 87460
AM 87524
AM 87250
AM 87577
AM 87578
AM 87579
AM 87580
AM 87581
AM 87215
AM 87216
AM 87217
AM 87420
AM 87421
AM 87422
AM 87423
AM 87424
AM 87426
AM 87503

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
-

biuletenis
Nnomeri
4
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016
12(448)2016

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2016 78225 A*
AM 2016 81374 A
AM 2016 82700 A
AM 2016 83191 A
AM 2016 83261 A
AM 2016 83339 A
AM 2016 83378 A
AM 2016 83580 A
AM 2016 83639 A

2
AM 78225 A
AM 81374 A
AM 82700 A
AM 83191 A
AM 83261 A
AM 83339 A
AM 83378 A
AM 83580 A
AM 83639 A

1
AM 2016 83697 A
AM 2016 83715 A
AM 2016 83724 A
AM 2016 83725 A
AM 2016 83726 A
AM 2016 83727 A
AM 2016 83993 A
AM 2016 83994 A
AM 2016 83998 A
AM 2016 84034 A
AM 2016 84063 A
AM 2016 84064 A
AM 2016 84065 A
AM 2016 84067 A

#12 2016 06 27

2
AM 83697 A
AM 83715 A
AM 83724 A
AM 83725 A
AM 83726 A
AM 83727 A
AM 83993 A
AM 83994 A
AM 83998 A
AM 84034 A
AM 84063 A
AM 84064 A
AM 84065 A
AM 84067 A
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sistemuri saZieblebi

1
AM 2016 84069 A
AM 2016 84070 A
AM 2016 84071 A
AM 2016 84072 A
AM 2016 84074 A
AM 2016 84076 A
AM 2016 84077 A
AM 2016 84092 A
AM 2016 84149 A
AM 2016 84150 A
AM 2016 84151 A
AM 2016 84153 A
AM 2016 84154 A
AM 2016 84155 A
AM 2016 84156 A
AM 2016 84158 A
AM 2016 84162 A
AM 2016 84221 A
AM 2016 84222 A
AM 2016 84228 A
AM 2016 84254 A

2
AM 84069 A
AM 84070 A
AM 84071 A
AM 84072 A
AM 84074 A
AM 84076 A
AM 84077 A
AM 84092 A
AM 84149 A
AM 84150 A
AM 84151 A
AM 84153 A
AM 84154 A
AM 84155 A
AM 84156 A
AM 84158 A
AM 84162 A
AM 84221 A
AM 84222 A
AM 84228 A
AM 84254 A

1
AM 2016 84265 A
AM 2016 84277 A
AM 2016 84303 A
AM 2016 84316 A
AM 2016 84359 A
AM 2016 84373 A
AM 2016 84415 A
AM 2016 84438 A
AM 2016 84499 A
AM 2016 84570 A
AM 2016 84571 A
AM 2016 84589 A
AM 2016 84592 A
AM 2016 84654 A
AM 2016 84656 A
AM 2016 84703 A
AM 2016 84708 A
AM 2016 84872 A
AM 2016 84936 A
AM 2016 84938 A

2
AM 84265 A
AM 84277 A
AM 84303 A
AM 84316 A
AM 84359 A
AM 84373 A
AM 84415 A
AM 84438 A
AM 84499 A
AM 84570 A
AM 84571 A
AM 84589 A
AM 84592 A
AM 84654 A
AM 84656 A
AM 84703 A
AM 84708 A
AM 84872 A
AM 84936 A
AM 84938 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT

124

saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
AM 2016 84063 A
AM 2016 84064 A
AM 2016 84065 A
AM 2016 84067 A
AM 2016 84069 A
AM 2016 84070 A
AM 2016 84071 A
AM 2016 84072 A
AM 2016 83697 A
AM 2016 84938 A
AM 2016 83724 A
AM 2016 83725 A
AM 2016 83726 A
AM 2016 84063 A
AM 2016 84064 A
AM 2016 84065 A
AM 2016 84067 A
AM 2016 84069 A
AM 2016 84070 A
AM 2016 84071 A
AM 2016 84072 A
AM 2016 84092 A
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1
5
5
5
5
7
9
9
9
10
10
10
10
11
12
12
12
16
16
18
20
20
20
20
21
25
25
25

2
AM 2016 84373 A
AM 2016 84570 A
AM 2016 84571 A
AM 2016 84589 A
AM 2016 84938 A
AM 2016 83998 A
AM 2016 84254 A
AM 2016 84656 A
AM 2016 83998 A
AM 2016 84316 A
AM 2016 84373 A
AM 2016 84872 A
AM 2016 84938 A
AM 2016 84654 A
AM 2016 84703 A
AM 2016 84938 A
AM 2016 84265 A
AM 2016 84938 A
AM 2016 84938 A
AM 2016 84149 A
AM 2016 84150 A
AM 2016 84151 A
AM 2016 84162 A
AM 2016 84359 A
AM 2016 84153 A
AM 2016 84154 A
AM 2016 84155 A

sistemuri saZieblebi

1
25
25
25
25
25
29
29
29
30
30
30
30
31
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

2
AM 2016 84156 A
AM 2016 84158 A
AM 2016 84265 A
AM 2016 84277 A
AM 2016 84938 A
AM 2016 83339 A
AM 2016 83378 A
AM 2016 83580 A
AM 2016 83580 A
AM 2016 84076 A
AM 2016 84077 A
AM 2016 84499 A
AM 2016 83639 A
AM 2016 81374 A
AM 2016 83715 A
AM 2016 83993 A
AM 2016 83994 A
AM 2016 84303 A
AM 2016 83261 A
AM 2016 83727 A
AM 2016 84034 A
AM 2016 84415 A
AM 2016 84438 A
AM 2016 84936 A
AM 2016 82700 A
AM 2016 83191 A
AM 2016 83580 A
AM 2016 83697 A
AM 2016 84149 A
AM 2016 84150 A
AM 2016 84151 A
AM 2016 84153 A
AM 2016 84154 A
AM 2016 84155 A
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1
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
37
38
39
41
41
41
41
42
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

2
AM 2016 84156 A
AM 2016 84158 A
AM 2016 84162 A
AM 2016 84221 A
AM 2016 84222 A
AM 2016 84228 A
AM 2016 84373 A
AM 2016 84708 A
AM 2016 84221 A
AM 2016 84222 A
AM 2016 84938 A
AM 2016 84228 A
AM 2016 78225 A*
AM 2016 84221 A
AM 2016 84222 A
AM 2016 84265 A
AM 2016 84373 A
AM 2016 84373 A
AM 2016 84074 A
AM 2016 84158 A
AM 2016 84708 A
AM 2016 83998 A
AM 2016 84063 A
AM 2016 84064 A
AM 2016 84065 A
AM 2016 84067 A
AM 2016 84069 A
AM 2016 84070 A
AM 2016 84071 A
AM 2016 84072 A
AM 2016 84316 A
AM 2016 84373 A
AM 2016 84592 A
AM 2016 84872 A
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sistemuri saZieblebi

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
1
3
5
5
5
5
5
5
5
8
9
11
21
29
29
30
30
32
33
33
33
33
34
35
35
35
35
35
35
36
37
43
43
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daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
2
M 2016 27189 R
M 2016 27189 R
M 2016 27203 R
M 2016 27204 R
M 2016 27205 R
M 2016 27206 R
M 2016 27207 R
M 2016 27208 R
M 2016 27194 R
M 2016 27186 R
M 2016 27186 R
M 2016 27194 R
M 2016 27192 R
M 2016 27209 R
M 2016 27188 R
M 2016 27192 R
M 2016 27192 R
M 2016 27191 R
M 2016 27200 R
M 2016 27201 R
M 2016 27202 R
M 2016 27184 R
M 2016 27192 R
M 2016 27195 R
M 2016 27196 R
M 2016 27197 R
M 2016 27198 R
M 2016 27199 R
M 2016 27190 R
M 2016 27185 R
M 2016 27187 R
M 2016 27193 R
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
12(448)
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:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

n. bebriSvili
l. Wanturia
m. ordeniZe
q. svaniZe
m. meCitiSvili
i. gogolaSvili
l. doliZe

xelmowerilia gamosacemad: 2016 06 24
tiraJi: 25
SekveTa #12

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531
0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533
info@sakpatenti.org.ge
www.sakpatenti.org.ge

