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6 დამოკიდებული

(IV)

_________________________________________

(I)

და მისი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები, აცეტილქოლინესტერაზას ინჰიბიტორთან კომბინაციაში, გამოიყენება კოგნიტური და ნეიროდეგენერაციული დარღვევების სამკურნალოდ.
მუხლები: 10 დამოუკიდებელი
5 დამოკიდებული
_________________________________________

4

#24 2013 12 25

gamogonebebi

(10) AP 2013 12270 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 239/47
C 07 D 401/12
C 07 D 401/14
C 07 D 403/12
C 07 D 405/12
C 07 D 405/14
A 61 K 31/506
A 61 P 35/00
C 07 D 413/14
(21) AP 2009 012270
(22) 2009 11 24
(31) 08169807.8; 09169654.2
(32) 2008 11 24; 2008 09 07
(33) EP; EP
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ
გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრასე 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ
რაინ (DE)
(72) ჰაინც შტადტმიულერი (DE);
იოანის საპოუნტზისი (GR)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2011 06 23
(86) PCT/EP2009/065768, 2009 11 24
(54) ახალი ნაერთები
(57) გამოგონება ეხება პირიმიდინის ნაერთებს, ზოგადი ფორმულით (1a),

მათ გამოყენებას იმ დაავადებების სამკურნალოდ, რომლებიც ხასიათდებიან უჯრედების ჭარბი ან ანომალური პროლიფერაციით;
ასევე, მათ გამოყენებას ისეთი სამკურნალო
საშუალების დასამზადებლად, რომელიც განკუთვნილია აღნიშნული დაავადებების სამკურნალოდ.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
12 დამოკიდებული
_________________________________________

(10) AP 2013 12641 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/04
A 61 K 31/437
A 61 K 31/444
A 61 K 31/4545
A 61 K 31/5377
A 61 K 31/55
A 61 P 35/00
A 61 P 43/00
(21) AP 2010 012641
(22) 2010 08 25
(31) 2009-195770; 2010-015644
(32) 2009 08 26; 2010 01 27
(33) JP; JP
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა, 5410045 (JP)
(72) სატოში სასაკი (JP);
იუტა ტანაკა (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2012 03 23
(86) PCT/JP2010/064413, 2010 08 25
(54) შეუღლებული ჰეტეროციკლური
რგოლის წარმოებულები და მისი
გამოყენება
(57) შეუღლებული ჰეტეროციკლური ნაერთები ფორმულით (I),

(I)

რომლებიც წარმოადგენენ Smo-ს ინჰიბიტორებს, გამოიყენება კიბოს სამკურნალოდ.
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი
4 დამოკიდებული
_________________________________________
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ganyofileba E
E 02
(10) AP 2013 12788 A

(51) Int. Cl. (2006)
E 02 B 3/10
(21) AP 2012 012788
(22) 2012 07 13
(71) ამირან ბრეგვაძე (GE)
ლიეპაიას ქ. 8/38, 4400, ფოთი (GE);
დავით ბაბილუა (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 38/20, 4400,
ფოთი (GE);
ფრიდონ გოგიაშვილი (GE)
ახალგაზრდობის გამზ. 56/5, 4600,
ქუთაისი (GE);
გოჩა ლეკვეიშვილი (GE)
ფარნავაზ მეფის ქ. 91, 4600, ქუთაისი (GE)
(72) ამირან ბრეგვაძე (GE);
დავით ბაბილუა (GE);
ფრიდონ გოგიაშვილი (GE);
გოჩა ლეკვეიშვილი (GE)
(74) არჩილ გეგუჩაძე
(54) ნაპირდამცავი დამბა
(57) ნაპირდამცავი დამბა, რომელიც შეიცავს
ნაპირიდან დაშორებით, მის გასწვრივ რკალურად განლაგებულ შვეულ კედელს 1 მასში
შესრულებული ღიობებით 2. რკალური კედლის ამოზნექილი მხარე მიმართულია ნაპირიდან ზღვისკენ, ღიობები გამჭოლია კედლის
მთელ ვერტიკალზე და მათი სიგრძის ჯამი
შეადგენს კედლის რკალის საერთო სიგრძის
არანაკლებ 20%. აღნიშნული კედლის დაშორებით, ზღვის მხარეს, განლაგებულია მეორე
რკალური კედელი, პირველი კედლის სიმრუდის რადიუსზე ორჯერ ან მეტჯერ აღმატებული სიმრუდის რადიუსით, რომლის ამოზნექილი მხარე მიმართულია ზღვიდან ნაპირისაკენ და მასში შესრულებულია პირველი
კედლის მსგავსი ღიობები.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 3

6

ფიგ. 1

_________________________________________
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gamogonebisganyofileba
patentebi C
ganyofileba A

ganyofileba C

A 23

C 01

(11) P 2013 5994 B

(11) P 2013 5995 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 23 G 3/00
(44) 17(381)/2013

(10) AP 2013 12598 A
(21) AP 2012 012598
(22) 2012 02 28
(24) 2012 02 28
(73) გიორგი ხუციშვილი (GE)
სანზონა, კორპ. 18გ, ბ. 1, 0141, თბილისი (GE)
(72) გიორგი ხუციშვილი (GE)
(54) საკონდიტრო ნაწარმის დამზადების
ხერხი
_________________________________________

A 61
(11) P 2013 5996 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 L 11/00
E 04 F 17/10
B 65 F 7/00
(44) 17(381)/2013

(51) Int. Cl. (2006)
C 01 B 35/00
(44) 17(381)/2013

(10) AP 2013 12846 A
(21) AP 2012 012846
(22) 2012 08 24
(24) 2012 08 24
(31) 13/220053
(32) 2011 08 29
(33) US
(73) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი (US)
1 რივერ როუდ, სკინეკტედი, ნიუ-იორკი
12345 (US)
(72) ჯეიმზ მაიკლ ლასტიგი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ბორის ფხვნილიდან მაჭუჭყიანებელი
მინარევების მოცილების ხერხი
_________________________________________

C 07

(10) AP 2013 12857 A
(21) AP 2011 012857
(22) 2011 01 21
(24) 2011 01 21
(31) 2010017
(32) 2010 02 19
(33) LT
(86) PCT/LT2011/000001, 2011 01 21
(73) როლანდას ჩიჩიალისი ( LT)
კაურიკშიოს ქ.7A-34, LT-08454
ვილნიუსი (LT);
ვიტას კირკლაუსკასი (LT)
ჯანინსკიოს ქ. 17-42, LT-01111
ვილნიუსი (LT);
საულიუს კირკლაუსკასი (LT)
სუბაციაუს ქ. 112-25 LT-11343
ვილნიუსი (LT);
ვალერი ბელაკი (LT)
ფაბიჯონისკიუს ქ. 43-72 LT-07119
ვილნიუსი (LT)
(72) როლანდას ჩიჩიალისი (LT)
(74) ნუგზარ ქსოვრელი
(54) ნაგვის შეგროვების სისტემების
დეზინფექციისა და დეზედორირების
სისტემა და ხერხი
_________________________________________

(11) P 2013 5992 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 263/50
C 07 D 277/18
C 07 D 285/08
C 07 D 413/12
C 07 D 417/12
C 07 D 275/03
(44) 17(381)/2013

(10) AP 2013 12293 A
(21) AP 2010 012293
(22) 2010 01 06
(24) 2010 01 06
(31) 61/143,920; 61/245,726; 61/258,760
(32) 2009 01 12; 2009 09 25; 2009 11 06
(33) US; US; US
(86) PCT/IB2010/050033, 2010 01 06
(73) პფაიზერ ლიმიტიდ (GB)
რამსგეიტ როუდ, სენდვიჩი, კენტი, CT 13
9NJ (GB);
იკაჯენ, ინკ. (US)
4222 ემპერორ ბულვარ სიუტ 350, დარემი,
ჩრდილოეთკაროლინა 27703 (US)
(72) სერჟ ბოდოინი (CA);
მაიკლ ქრისტოფერ ლოფერსვეილერი (US);
ქრისტოფერ ჯონ მარკვორთი (US);
ბრაიან ედვარდ მარონი (US);
დევიდ საიმონ მილანი (AU);
დევიდ ჯეიმს როუსონი (GB);
სტივენ მაიკლ რეისტერი (US);
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კოსუკე სასაკი (JP);
რობერტ იან სტორერი (GB);
პოლ ენთონი სტაპლი (GB);
ნაიჯელ ალან სვეინი (GB);
ქრისტოფერ უილიამ ვესტი (US);
შულან ჟოუ (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) სულფონამიდის წარმოებულები
_________________________________________
(11) P 2013 5998 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 263/56
C 07 D 307/79
A 61 K 31/423
A 61 K 31/343
A 61 P 29/00
A 61 P 35/00
(44) 17(381)/2013

(10) AP 2013 12745 A
(21) AP 2010 012745
(22) 2010 12 07
(24) 2010 12 07
(31) 3019/CHE/09; PCT/EP2010/069099
(32) 2009 12 08; 2010 12 07
(33) IN; WO
(86) PCT/EP2010/069099, 2010 12 07
(73) ნოვარტის აგ (CH)
ლიხტშტრასე 35, CH-4056, ბაზელი (CH)
(72) მარკ ჯი ბოკი (US);
დინეშ ჩიკანა (IN);
კლაივ მაკარტი (GB);
ჰენრიკ მოებიცი (DE);
ჩეტან პანდიტი (CA);
რამულუ პოდუტოორი (IN)
(74) ალექსანდრე ქართველიშვილი
(54) სულფონამიდის ჰეტეროციკლური
წარმოებულები
_________________________________________
(11) P 2013 5991 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 417/14
A 61 K 31/4439
A 61 P 35/00
(44) 17(381)/2013

(10) AP 2013 12132 A
(21) AP 2009 012132
(22) 2009 09 08
(24) 2009 09 08
(31) 08164104.5; 61/096,674
(32) 2008 09 10; 2008 09 12
(33) EP; US
(86) PCT/EP2009/061644, 2009 09 08
(73) ნოვარტის აგ (CH)
ლიჰშტრასე 35, CH-4056 ბაზელი (CH)
(72) ჯიორჯიო კარავატი (CH);
რობინ ალეკ ფაირჰარსტი (GB);
პასკალ ფურე (FR);
ვიტო ჯუაგნანო (IT);
პატრიცია იმბახი (CH)

8

(74) ალექსანდრე ქართველიშვილი
(54) პირიდინ-4-ილ ჩანაცვლებული 2-კარბოქსამიდ-პიროლიდინ-ამიდ შარდოვანას წარმოებულები და მათი გამოყენება ფოსფატიდილინოზიტოლ 3-კინაზით განპირობებული დაავადებების
სამკურნალოდ
_________________________________________
(11) P 2013 5997 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 487/04
A 61 K 31/4985
A 61 K 31/5517
A 61 P 1/00
A 61 P 7/02
A 61 P 9/12
A 61 P 25/06
A 61 P 25/18
A 61 P 25/22
(44) 17(381)/2013

(10) AP 2013 12888 A
(21) AP 2011 012888
(22) 2011 03 04
(24) 2011 03 04
(31) 10159346.5
(32) 2010 04 08
(33) EP
(86) PCT/EP2011/053270, 2011 03 04
(73) 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);
გვიდო ფურლოტი (IT);
ბეატრიჩე გარონე (IT);
გაბრიელე მაგარო (IT);
ჯიორჯინა მანგანო (IT)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) ტრიციკლური ინდაზოლური ნაერთი,
მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიცია
_________________________________________

C 12
(11) P 2013 5993 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 G 1/02
(44) 17(381)/2013

(10) AP 2013 12513 A
(21) AP 2011 012513
(22) 2011 12 26
(24) 2011 12 26
(73) თემურ ღვინიანიძე (GE)
მგალობლიშვილის ქ. 14, 4600, ქუთაისი (GE);
მურთაზ სვანიძე (GE)
გამსახურდიას ქ. 61ა/34, 4618, ქუთაისი (GE);
დავით ღვინიანიძე (GE)
მგალობლიშვილის ქ. 14, 4600, ქუთაისი (GE);
თეონა ღვინიანიძე (GE)
მგალობლიშვილის ქ. 14, 4600, ქუთაისი (GE)
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(72) თემურ ღვინიანიძე (GE);
მურთაზ სვანიძე (GE);
დავით ღვინიანიძე (GE);
თეონა ღვინიანიძე (GE)
(54) სადესერტო ლიქიორული წითელი
ბიო-ღვინო „ნიკალა“
_________________________________________
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sasargeblo modeli
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

A 24

(10) AU 2013 13116 U

(10) AU 2013 13164 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 24 D 1/18
(21) AU 2013 013164
(22) 2013 07 17
(71) თენგიზ ჩაჩანიძე (GE)
გაგარინის ქ.11, 5500, ჭიათურა (GE)
(72) თენგიზ ჩაჩანიძე (GE)
(54) მოსაწევი ნაწარმი
(57) მოსაწევი ნაწარმი შეიცავს ქაღალდის შესახვევში 1 მოთავსებულ მოსაწევი მასალის
ღეროს 2, რომელიც წარმოადგენს იის დაქუცმაცებულ ფოთლებს.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ფიგურა: 3

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 B 7/04
(21) AU 2013 013116
(22) 2013 06 11
(71) ზურაბ მურღული (GE)
იოსებიძის ქ. 64, ბ. 15, 0160,
თბილისი (GE)
(72) ზურაბ მურღული (GE)
(54) სისტემა აუსკულტაციისათვის
(57) სისტემა აუსკულტაციისათვის შეიცავს
ფონენდოსკოპის თავს 1, რომელიც, თავის
მხრივ შედგება კორპუსისაგან 2 და მემბრანისაგან 3, რომლებითაც შექმნილია კამერა 4.
აღნიშნულ კამერაში ჩადგმულია ელექტრონულ აკუსტიკური სიგნალის მიმღები 5.
სიგნალის მიმღები, ფონენდოსკოპის თავში
შესრულებულ მილყელის 6 გავლით დაკავშირებულია გარდამქმნელ ბლოკთან 7, რომელიც ამავე დროს აღჭურვილია Bluetooth და/ან
USB პორტებით 8, 9.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
4 დამოკიდებული
ფიგურა: 2
_________________________________________

ფიგ. 2

_________________________________________
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sasargeblo modelebi

sasargeblo modelis patenti

ganyofileba A
A 61
(11) U 2013 1795 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/00
(10) AU 2013 12916 U (44) 17(381)/2013
(21) AU 2012 012916
(22) 2012 12 07
(24) 2012 12 07
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
ჭირნახულის ქ. 14, 0198, თბილისი (GE)
(72) მალხაზ კურტანიძე (GE)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ანტიჰიპერტენზიული სამკურნალო
საშუალება ნონბლონ H-ის ტაბლეტი
__________________________________________
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dizaini
ganacxadi, romelzec 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 2013 762 S
(51) 01-01
(21) AD 2013 000762
(22) 2013 09 20
(28) 8
(71) სიმონ ბეღელაძე (GE)
სოფ. გამოღმა არგვეთი, 4000, საჩხერე (GE)
(72) სიმონ ბეღელაძე (GE)
(54) საკონდიტრო ნაწარმი
(55)

1

2.1

2.2

3.1

3.2

4

5

7.2

12

6

8.1
_______________________________________________
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7.1

8.2

dizainebi

(10) AD 2013 774 S
(51) 11-03, 05
(21) AD 2013 000774
(22) 2013 11 22
(28) 9
(71) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო (GE)
გ. გულუას ქ. 10, 0114, თბილისი (GE)
(72) თენგიზ ლაზარაშვილი (GE);
ნინო დავლაძე (GE)
(74) თამარ ტალიაშვილი (GE)
(54) 1. შსს საპატრულო პოლიციის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წოდების ნიშნები, ემბლებები, სამკლაური; 2. შსს უბნის ინსპექტორის ფორმის
სამსახურებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წოდების ნიშნები,ემბლემები, სამკლაური,
ჟეტონი; 3. შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის მოსამსახურეთა
სამსახურებრივი ტანსაცმლის ემბლემები; 4. სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის
დროშა, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წოდების ნიშნები,
ემბლემები, სამკლაური, ჟეტონი, ლოგო; 5. სსიპ მომსახურების სააგენტოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის ლოგო, ემბლემები; 6. სსიპ „112“-ის დროშა, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წოდების ნიშნები, ემბლემები,
სამკლაური, ჟეტონი, სამკერდე ნიშანი, 7. შსს კადრების მთავარი სამმართველოს ლოგო.
8. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროშა; 9. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბი.
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
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3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.10

14

6.8

7
8
_______________________________________________
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6.9

9

dizainebi

(10) AD 2013 775 S
(51) 02-02, 03, 04, 05
(21) AD 2013 000775
(22) 2013 11 22
(28) 11
(71) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო (GE)
გ. გულუას ქ. 10, 0114, თბილისი (GE)
(72) თენგიზ ლაზარაშვილი (GE);
ნინო დავლაძე (GE)
(74) თამარ ტალიაშვილი (GE)
(54) 1. შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 2.შსს უბნის ინსპექტორის სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 3. შსს სპეციალური და
საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი;
4. შსს გენერალური ინსპექციის სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 5. სსიპ დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 6. სსიპ მომსახურების
სააგენტოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 7. სსიპ აკადემიის მსმენელთა
ტანსაცმელი; 8. სსიპ „112“-ის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 9.შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი. 10. შსს კადრების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 11.შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის მთავარი
სამმართველოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი.
(55)
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2.6

2.7

2.8

3.1
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3.5
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3.9

3.10
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5.3

5.4
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5.6

5.7

5.8
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15
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5.25

5.26
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5.22
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5.27

5.28
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5.33

5.35

5.36
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13
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5.30

5.34

19

dizainebi

20

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

9.1
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22

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14
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#24 2013 12 25

dizainebi

11.6

11.7
11.8
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dizainebi

registrirebuli dizaini
(11) D 2013 565 S
(51) 01-02
(10) AD 2013 743 S
(44) 17(381)/2013
(21) AD 2013 000743
(22) 2013 04 01
(24) 2013 04 01
(28) 1
(18) 2018 04 01
(73) მამუკა მაჭარაშვილი (GE)
ლ. ლაგურაშვილის ქ. 5/13, 0179,
თბილისი (GE)
(72) მამუკა მაჭარაშვილი (GE)
(54) კარტოფილის ხრაშუნა ხვეულა
__________________________________________
(11) D 2013 566 S
(51) 02-02
(10) AD 2013 750 S
(44) 17(381)/2013
(21) AD 2013 000750
(22) 2013 05 16
(24) 2013 05 16
(28) 2
(18) 2018 05 16
(73) რამაზ ჯიბღაშვილი (GE)
ვ. ივერიელის ქ. 31/33, 0144, თბილისი (GE)
(72) რამაზ ჯიბღაშვილი (GE)
(54) საცურაო კოსტიუმი
__________________________________________
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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.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).
(260) AM 2013 67498 A
(210) AM 067498
(220) 2013 04 23
(731) შპს „ჯეოსელი“
გოთუას ქ. #3, მტკვრის მარჯვენა
სანაპირო, 0160, თბილისი, საქართველო
(540)

შესაძლებლობები
შეუზღუდავია

(260) AM 2013 69554 A
(210) AM 069554
(220) 2012 11 06
(731) შპს ,,#1 ლიქიორისა და არყის ქარხანა“
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120,
თბილისი, საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
16 _ ნაბეჭდი პროდუქცია.

25 _ ტანსაცმელი, თავსაბურავი.
38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68256 A
(210) AM 068256
(220) 2013 04 12
(731) შპს „პრიმა-ვიტა”
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე ამაშუკელი
(540)

DOCTOR CHILI
დოქტორ ჩილი
ДОКТОР ЧИЛИ

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატი
_________________________________________

(591) შავი, თეთრი, სხვადასხვა ტონალობის
ოქროსფერი
(531) 06.07.04-07.01.03-07.01.08-25.01.1927.05.17-28.05.00-29.01.02-29.01.13(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში შემავალი ყველა სიტყვიერი აღნიშვნა არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 70099 A
(210) AM 070099
(220) 2012 12 19
(731) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) ბადრი შახვერდიევი
(540)

(260) AM 2013 70258 A
(210) AM 070258
(220) 2013 01 09
(731) ფარმაცევტიკალ ქემიკალ კოსმეტიკ
ინდასტრი ალკალოიდ ად-სკოპჯე
ალექსანდრე მაკედონელის ბულვ., 12,
1000 სკოპჯე, იუგოსლავიის ყოფილი
რესპუბლიკა მაკედონია
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

Privituss
პრივიტუსი
Привитусс

PANCEF

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70100 A
(210) AM 070100
(220) 2012 12 19
(731) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) ბადრი შახვერდიევი
(540)

მაილენი
Mailen
Маилен

(260) AM 2013 70259 A
(210) AM 070259
(220) 2013 01 09
(731) ფარმაცევტიკალ ქემიკალ კოსმეტიკ
ინდასტრი ალკალოიდ ად-სკოპჯე
ალექსანდრე მაკედონელის ბულვ., 12,
1000 სკოპჯე, იუგოსლავიის ყოფილი
რესპუბლიკა მაკედონია
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

STAVRA

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70207 A
(210) AM 070207
(220) 2013 01 03
(731) ჩაინა ტობაქოუ გუანგდონგ
ინდასტრიალ კო., ლტდ.
8თ-16თ ფლორ, #186, ლინჰექსიჰენგ
როუდი, ტიანჰი, გუანგჟოუ, ჩინეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05(511)
34 _ სიგარეტები; თამბაქო; არასამედიცინო
დანიშნულების სიგარეტები, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს შემცვლელებს; პორტსიგარები; სიგარეტის მუნდშტუკები; საფერფლეები მწეველთათვის; ასანთები; სანთებელები
მწეველთათვის; სიგარეტის ფილტრები; სიგარეტის ქაღალდი.
_________________________________________
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(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ლიპიდ-მამოდიფიცირებული პრეპარატები; ჰიდროქსიმეტილგლუტარილ-კოფერმენტ
A-რედუქტაზის ინჰიბიტორები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70260 A
(210) AM 070260
(220) 2013 01 09
(731) ალ-ზავრა'ა ფორ ტობაკო ენდ სიგარეთს
თრეიდინგ
ს.ყ. 941936, ამანი 11194, იორდანია
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი
(531) 27.05.11-28.01.00(511)
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები (კონსისტენტური); საპოხი მასალა; მტვრის შთამნთქმელი, დამასველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავის ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთლები.
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16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი
მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურფუნთუშეული, 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.
34 _ ნედლი და დამუშავებული თამბაქო; სიგარეტები; მელასა (შავი ბადაგი); მოსაწევი
ნივთიერებები, მოლასების ჩათვლით, გარდა
სამედიცინო და სამკურნალო მიზნებისთვის
განკუთვნილისა; არომატიზირებული ნარევები თამბაქოსა და მელასისაგან ნარგილებში
გამოსაყენებლად. მწეველთა საკუთნო; სანთებლები; ასანთი, სიგარები, თამბაქოს ნაწარმი; ნარგილები; ნარგილების მილები; აქსესუარები ნარგილებისთვის.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური და საცალო ვაჭრობის მომსახურება, რომელიც ეხება თამბაქოს და მელასას
(შავი ბადაგის) ნაწარმს.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2013 70276 A
(210) AM 070276
(220) 2013 01 10
(310) 85/689,144
(320) 2012 07 27
(330) US
(731) ჰიზერ სვიტ
16311 ვენტურა ბულვარ, სვიტ 1180,
ენსინო, შტატი კალიფორნია 91436,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე

(540)

VON FOLLIES BY DITA
VON TEESE

(591) შავ-თეთრი
(511)
25 _ ქალის ტანსაცმელი, სახელდობრ, ქალის
თეთრეული და ქვედა საცვლები, საშინაო
ტანსაცმელი და საცურაო კოსტიუმები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70277 A
(210) AM 070277
(220) 2013 01 10
(731) შპს „შუხმან ვაინს ჯორჯია“
სოფელი კისისხევი, 2200, თელავის
რაიონი, საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

VAZISI
ВАЗИСИ
ვაზისი

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70296 A
(210) AM 070296
(220) 2013 01 11
(731) ჰერში ჩოკოლეით & კონფეკშენერი
კორპორეიშენ
4860, რობ სტრიტი, სუიტი 204, ვიტ
რიდჯი, კოლორადო 80033, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი,
საკაზმები; სანელებლები, საკვები ყინული;
შოკოლადის კამფეტები, შოკოლადის ნაწარმი; ყინულკარამელი; კამფეტები; ტკბილეულობა; კაკაო; კაკაოს ნაწარმი; ბისკვიტები;
ნამცხვარი; კულინარიაში გამოსაყენებელი
გახეხილი კაკაო; გამოცხობისთვის განკუთვნილი საჭმელი მორთულობა პატარა ნატეხების, ნაჭრებისა და ჩიპსების სახით; ცივი და
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ცხელი სასმელების დამზადებისათვის განკუთვნილი ხსნადი შოკოლადის ფხვნილები;
შოკოლადის სარკალა; შოკოლადის სასმელები; თხილი შოკოლადის სარკალაში; არომატიზირებული ვაჟინები, სახელდობრ, შოკოლადის, მარწყვის, კარამელის, ირისის ვაჟინები და არახისის ზეთის საფუძველზე დამზადებული არომატიზირებული ვაჟინები; ნაყინის
და დესერტებისათვის განკუთვნილი საკონდიტრო მოსაყრელი; ტკბილი ცომისაგან დამზადებული საკონდიტრო ნაწარმი უპირატესად შიგთავსით, ტკბილი ერბოზელილი ცომი
საკონდიტრო ნაწარმისათვის, ნაყინი, ნაყინის
საფუძველზე დამზადებული საკონდიტრო ნაწარმი; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; ურძეო, შოკოლადის საფუძველზე დამზადებული
სასმელები. მარცვლოვანი ბატონები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70333 A
(210) AM 070333
(220) 2013 01 15
(731) შპს „ივერთა“
სანაპიროს ქ. 10, 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) ანი ბოჭორიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(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.
_________________________________________
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SEMPERA
Семпера
სემპერა

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, სახვევი მასალა.
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70335 A
(210) AM 070335
(220) 2013 01 15
(731) შპს „ივერთა“
სანაპიროს ქ. 10, 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) ანი ბოჭორიშვილი
(540)

Alkmene
Алкмене
ალკმენე

(260) AM 2013 70334 A
(210) AM 070334
(220) 2013 01 15
(731) შპს „ივერთა“
სანაპიროს ქ. 10, 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) ანი ბოჭორიშვილი

(540)

NATURDERMA BOTANICS
НАТУРДЕРМА БОТАНИКС
ნატურდერმა ბოტანიკს

(591) შავ-თეთრი
(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.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70480 A
(210) AM 070480
(220) 2013 01 22
(731) სტარბაკს კორპორეიშნ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია,
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(260) AM 2013 70483 A
(210) AM 070483
(220) 2013 03 11
(731) შპს „აეა“
კალოუბნის ქ. 35, ბ. 9, 0101, თბილისი,
საქართველო
(740) თამილა გორნაკაშვილი
(540)

DISCOVERIES

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ რძის საფუძველზე დამზადებული მზა
სასმელები, გარდა რძის კოქტეილების და
რძის საფუძველზე დამზადებული არაგაზიანი
სასმელებისა.
30 _ ყავა, ესპრესო და შოკოლადის სასმელები და ყავა, ესპრესოს და შოკოლადის საფუძველზე დამზადებული სასმელები.
32 _ უალკოჰოლო სასმელები, მსუბუქი სასმელები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70482 A
(210) AM 070482
(220) 2013 01 22
(731) შპს „აეა“
კალოუბნის ქ. 35, ბ. 9, 0101, თბილისი,
საქართველო
(740) თამილა გორნაკაშვილი
(540)
(591) მწვანე და შავი
(531) 27.05.01-29.01.12(511)
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები
ჯაგრისის
ნაკეთობისათვის;
სამარჯვები
წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის
ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა);
მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
_________________________________________

(591) წითელი ყვითელი და შავი
(531) 26.01.18-27.05.02-27.05.21-29.01.13(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.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები
ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
_________________________________________
(260) AM 2013 70510 A
(210) AM 070510
(220) 2013 01 23
(731) დეპო აუტო პარტს ინდ. კო., ლტდ.
N. 20-3, ნან შიჰ ლეინი, ლუ კონგ ჩენი,
ჩუნგჰუა სეიენი, ტაივანი, ჩინეთის
პროვინცია
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
7 _ რადიატორის ნაწილები, კერძოდ, სატრანსპორტო საშუალებების რადიატორის ვენტილატორები; საავტომობილო ტრანსპორტის
ფანჯრების მარეგულირებელი; ძრავების და
სისტემების რადიატორების გამაგრილებელი;
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რადიატორები ძრავებისათვის; ძრავების მილები ფანჯრის ჟალუზების რეგულირებისათვის; კონდიციონერები; სატრანსპორტო
საშუალებების ძრავების ვენტილატორები;
სატრანსპორტო საშუალებების ძრავების ვენტილატორების პირები; სატრანსპორტო საშუალებების ძრავების ვენტილატორების ფარდები; რადიატორის ვენტილატორები ძრავების გასაცივებლად.

(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში შემავალი სიტყვიერი
აღნიშვნა "Колхида" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა) დამზადებული საქართველოში.
_________________________________________

12 _ სატრანსპორტო საშუალებების ფანჯრების მარეგულირებელი; ძრავები, კერძოდ, ავტომობილების, სატვირთო ავტომობილების,
ფურგონების, სპორტული ავტომობილების და
შესაბამისად მათი სტრუქტურული ნაწილები;
მოტოციკლები და შესაბამისად მათი სტრუქტურული ნაწილები; სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები, კერძოდ, საჭეები, უკანა,
გვერდის და თავმომწონეობის სარკეები;
ავტომანქანების დამუხრუჭების სისტემები და
მათი ნაწილები; ავტომობილების გადაბმის
მექანიზმები; მიწისზედა ტრანსპორტის ნაწილები, კერძოდ, ტალახის დამცველები და ფარები (ავტომობილის თვალზე ტალახისაგან
დასაცავად); გადაცემათა კოლოფები მიწისზედა ტრანსპორტისათვის; სანავე ხრახნები;
სატრანსპორტო საშუალებების სპოილერები;
ავტომობილების ბამპფერები; მიწისზედა
ტრანსპორტის ძრავები; ნავების კორპუსები;
მიწისზედა ტრანსპორტის კარის და სახურავის პანელები; სატრანსპორტო საშუალებების
მოსახვევი სიგნალები; სატრანსპორტო საშუალებების ამრეკლავი სარკეები, კერძოდ,
უკანახედის სარკეები; საავტომობილო კარის
სახელურები; ავტომანქანის ფანჯრები.
_________________________________________

(260) AM 2013 70704 A
(210) AM 070704
(220) 2013 02 01
(731) თემურ სისაური
დაბა თიანეთი დ. სანიკიძის ქ. 11,
383050, თიანეთის რაიონი, საქართველო
(540)

(260) AM 2013 70648 A
(210) AM 070648
(220) 2013 01 30
(731) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი
„ორლანდო“
04080, კიევი, ვულ. ვიკენტიია ხვოიკი,
დ.21, უკრაინა
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) მუქი ყავისფერი, კრემისფერი
(531) 01.15.11-11.03.04-27.05.01-27.05.1129.01.14(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "Coffee Roasting" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
11 _ ესპრესოს აპარატი, ყავის მადუღარა
ელექტრული, მოსახალი, პერკოლატორი, ყავის ფილტრი ელექტრული, ჩაიდნები ელექტრული.
21 _ ყავადანი არაელექტრული, ყავის მადუღარა არაელექტრული, ყავის სერვიზები, ყავის
ფილტრი (არაელექტრული), ყავის ხელის
საფქვავი, ჩაიდანი არაელექტრული, ჩაის დასაყენებელი ბურთულები, ჩაის დასაყენებელი
ქეთლები, ჩაის საწურები, ჩაის სერვიზები.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შოკოლადი, ყავის არომატული ნივთიერებები, ყავის რძიანი სასმელები, ყავის სასმელები, ყავის შემცვლელები,
ყავის შემცვლელები ბოსტნეულისაგან მიღებული, ნედლი ყავა, ჩაის სასმელები, შოკოლადის სასმელები, შოკოლადის რძიანი სასმელები, კაკაოს ნაწარმი, კაკაოს რძიანი სასმელები.
_________________________________________

(591) შავი, თეთრი, ოქროსფერი, ბეჟი,
სხვადასხვა ტონის ყავისფერი
(531) 03.06.11-25.01.19-28.05.00-29.01.14-
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(260) AM 2013 70707 A
(210) AM 070707
(220) 2013 02 01
(731) საბსიდიერი ენტერპრაიზ ვიზ ფორინ
ინვესტმენტ „სანტრეიდ“
19-21ა, ბ. ხმელნიცკოგო სტრ., კიევი,
01030, უკრაინა
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) მწვანე, სალათისფერი, თეთრი
(531) 05.03.15-26.01.02-26.01.22-28.05.0029.01.03(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამშრალი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები; აივარი, (დაკონსერვებული წიწაკა); ხისებრი ალოე, მომზადებული
საკვებში გამოყენებისათვის; ალგინატები კულინარიული მიზნებისათვის; ანჩოუსები; დამუშავებული არაქისი; არაქისის კარაქი; ქონი;
ცილები კულინარიული მიზნებისათვის; რძე
ცილის მაღალი შემცველობით; კვერცხის
ცილა; დაკონსერვებული პარკოსნები; ბულიონის დასამზადებელი შედგენილობები; ბულიონები; ბულიონის კონცენტრატები; ხილი
და კენკროვანები მოხარშული შაქრის სიროფში; ნაღები (რძის პროდუქტი); წყალმცენარეების საკვები ექსტრაქტები; ზღვის წყალმცენარეები შემწვარი; დამუშავებული თხილი;
დაკონსერვებული ბარდა; დაკონსერვებული
სოკო; ხუმუსი (თურქული ბარდის პასტა);
კარტოფილის მაჭკატები; ჟელატინი; საკვები
ჟელე; ხორცის ჟელე; ძვლის საკვები ცხიმი;
ქოქოსის ცხიმი: ღორის ქონი საკვები დანიშნულების; ცხოველური ცხიმები საკვები დანიშნულების; საკვები ცხიმების დასამზადებელი ცხიმოვანი ნივთიერებები; ცხიმების ნარევები ბუტერბროდებისათვის; კვერცხის გული; შტოშის პიურე; ხილის ფუძეზე დამზადებული მსუბუქი საუზმეული; ათქვეფილი ნაღები; ხიზილალა; თევზის ხიზილალა დამუშავებული; ჯანჯაფილის მურაბა; იოგურტი;
კაკაოს ცხიმი; კომბოსტოს მწნილი; კარტოფილის ფანტელი; კარტოფილის ჩიპსები;
ფერმენტირებულ ბოსტნეულზე დამზადებული საკვები პროდუქტები (კიმჩი); კეფირი
(რძის სასმელი); ჩუმა-მაწონი; ძვლის ტვინი
საკვები დანიშნულების; თევზის საკვები
წებო;

კლემები (არაცოცხალი); ძეხვეული; შალგის
(რაფსის) საკვები დანიშნულების ზეთი; ქოქოსის კარაქი თხევადი; ქოქოსის კარაქი მყარი; ქოქოსის კაკალი გამომშრალი; რძის კოქტეილები; კრევეტები არაცოცხალი; კრევეტები ვეფხვისებრი არაცოცხალი; ხილის ჩიპსები; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; კროკეტები; სიმინდის ზეთი საკვები დანიშნულების;
კუმისი (რძის სასმელი); ქუნჯუთის ზეთი
საკვები დანიშნულების; ლანგუსტები არაცოცხალი; ლეციტინი კულინარიული მიზნებისათვის; სელის ზეთი კულინარიული მიზნებისათვის; მარგარინი; მარმელადი საკონდიტრო ნაწარმის გარდა; ნაღების კარაქი; ნაღების
კრემი; ნუში დანაყილი; მიდიები არაცოცხალი; რძის სასმელები რძის მაღალი შემცველობით; მოლუსკები არაცოცხალი; ტრეპანგები არაცოცხალი; ბოსტნეულის მუსები;
თევზის მუსები; ხორცის კონსერვები; დაკონსერვებული ხორცი; დამარილებული ხორცი;
დამუშავებული თესლეული; მზესუმზირას
დამუშავებული თესლი; ბოსტნეულის კონსერვები; ბოსტნეულის სალათები; საჭმლის
დასამზადებელი ბოსტნეულის წვენები; ბოსტნეულის წვნიანები; კორნიშონი, ნეკა კიტრი;
დაკონსერვებული ზეთისხილი; ზეითუნის ზეთი საკვები დანიშნულების; კიბორჩხალები
არაცოცხალი; ქაშაყი; პალმის ზეთი საკვები
დანიშნულების; პალმის თესლის ზეთი საკვები დანიშნულების; ღვიძლის პაშტეტები; პექტინები კულინარიული მიზნებისათვის; ღვიძლი; საკვების დასამზადებელი მცენარეთა
მტვერი; დაკეპილი ბოსტნეულის მარინადი
ცხარე სანელებლებით; შინაური ფრინველი
არაცოცხალი; კიბოები არაცოცხალი; კიბოსებრნი არაცოცხალი; დაკონსერვებული თევზი; დამარილებული თევზი; თევზი არაცოცხალი; თევზის ფქვილი საკვებში გამოყენებისათვის; თევზის ფილე; თევზის კონსერვები;
თევზისაგან დამზადებული კვების პროდუქტები; ქიშმიში; სარდინები; ღორის ხორცი;
ყველეული; რძის შრატი; მაჭიკი (კვეთი);
სოიას რძე (რძის შემცვლელი); სოიას ხაჭო:
დაკონსერვებული სოიას პარკები საკვებში
გამოსაყენებლად; პიკული; მზესუმზირას
ზეთი საკვები დანიშნულების; სოსისები; სოსისები საფანელში; დაკონსერვებული ოსპი;
წვნიანები; წვნიანების დასამზადებელი შედგენილობები; ორაგული; ტაჰინი (ქუნჯუთის
თესლის ცომისებრი მასა); სუბპროდუქტები;
პომიდვრის პასტა; საკვების მოსამზადებელი
პომიდვრის წვენი; ტრიუფელი (თირკმელა
სოკო) დაკონსერვებული; თინუსი; ხამანწკები
არაცოცხალი; რძის ფერმენტები კულინარიული მიზნებისათვის; ფინიკი; სარკალით დაფარული ხილი; ხილი დაკონსერვებული სპირტში; ხილის ცედრა; ხილის რბილობი; ხილის
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ჟელე; ხილის კონსერვები; ხილის სალათები;
ფრინველის ბუდეები საკვები დანიშნულების;
დაკონსერვებული ხახვი; დაკონსერვებული
ნიორი; კარტოფილის ჩიპსები დაბალკალორიული; შაშხი; აბრეშუმის ჭიის ჭუპრები განკუთვნილი საკვებში გამოყენებისათვის; ვაშლის პიურე; კვერცხის კოქტეილი უალკოჰოლო; კვერცხის ფხვნილი; ლოკოკინას
კვერცხი.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; ბაზრის შესწავლა; საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; საქონლის დემონსტრირება; ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ; საქმიანი ინფორმაცია; კონიუნქტურული კვლევები; ეკონომიკური პროგნოზირება;
საქმიანი ექსპერტიზა; საქონლის პრეზენტაცია ყველა მედია საშუალებაში საცალო
ვაჭრობის მიზნით; ინფორმაციის შეგროვება
კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებში; სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და წარდგენა; მომსახურებები საზოგადოებრივი ურთიერთობების დარგში; ანგარიშების გამოწერა; დახმარება ბიზნესის მართვაში; საქონლისა და მომსახურების ლიცენზიების კომერციული მართვა მესამე პირთათვის; ბიზნესის
მართვაში კონსულტაციების სამსახური; კომერციული ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებელთათვის (სასაქონლო სამომხმარებლო
ინფორმაცია); გამოფენების ორგანიზაცია კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; სავაჭრო
ბაზრობების ორგანიზაცია კომერციული ან
სარეკლამო მიზნით; სარეკლამო მასალების
განახლება; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; რადიორეკლამა; რეკლამა ფოსტით;
ფართის დაქირავება რეკლამის განთავსების
მიზნით; სარეკლამო დროის გაქირავება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; სარეკლამო სააგენტოები; სარეკლამო მასალების გაქირავება; სარეკლამო მასალების გავრცელება; სარეკლამო რუბრიკების შედგენა
გაზეთში; სარეკლამო ტექსტების რედაქტირება; ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ
ქსელში; სატელევიზიო რეკლამა; ნიმუშების
გავრცელება; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; მესამე პირთათვის
სხვადასხვა საქონლის თავმოყრა (მათი
ტრანსპორტირების გათვალისწინების გარეშე) და ამ საქონლის განთავსება საბითუმო და
საცალო მაღაზიებში გლობალური კომპიუტერული ქსელით ან სხვა ელექტრონული საშუალებებით მომხმარებელთა მიერ მათი მოხერხებულად შესწავლისა და შეძენის მიზნით.
_________________________________________
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(210) AM 070747
(220) 2013 02 05
(731) ზე ჩენსელორ მასტერს ენდ სქოლარს ოვ
ზე იუნივერსითი ოფ ოქსფორდ
ტრაიდინგ ეზ ოქსფორდ იუნივერსითი
პრეს, გრეით კლარენდონ სტრითი,
ოქსფორდი, OX2 6DP, გაერთიანებული
სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

OXFORD

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 _ აუდიო და ვიდეო კასეტები; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფის მატარებელი
დრეკადი დისკები; CD RAMS; CD ROM’S
DVDs; DVD-ROMs; CDs; ნაბეჭდი მასალა ციფრულ ფორმატში. ჩაწერილი ინფორმაციის
მატარებელი ოპტიკური, ელექტრონული და
მაგნიტური მონაცემების შემნახველი მოწყობილობები; ციფრული და ანალოგიური მედია
საშუალებები ჩასატვირთი მუსიკის, ჩასატვირთი ხმის, ჩასატვირთი გამოსახულებების,
ჩასატვირთი ტექსტების ჩასაწერად, აღწარმოებისათვის, ტარებისათვის, შესანახად, დასამუშავებლად, მანიპულაციისთვის, გადაცემისათვის, საძიებლად და აღსადგენად; ჩასატვირთი ხმის, ჩასატვირთი გამოსახულებების,
ჩასატვირთი ტექსტების და ინფორმაციის უზრუნველყოფა სატელეკომუნიკაციო ქსელების
მეშვეობით, ინტერაქტიური რეჟიმით მიწოდებით და ინტერნეტისა და გლობალური ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერული პროგრამები;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა
სასწავლო, აღმზრდელობითი და საგანმანათლებლო მიზნებისათვის; ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები; ელექტრონული
მონაცემთა ბაზები; ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ყველა განკუთვნილი ხმის და ვიდეოს
ჩასაწერად და აღწარმოებისათვის; ცარიელი
და წინასწარ ჩაწერილი ხმის და ვიდეოს
ჩამწერი მასალები; ელექტრონული, ციფრული და მაგნიტური ფორმით შენახული ინფორმაცია; მონაცემთა ბაზებიდან ინტერაქტიური რეჟიმით მოწოდებული ჩატვირთვადი
პუბლიკაციები ელექტრონული ფორმით, ინტერნეტით უზრუნველყოფილი საშუალებებით; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა და გამოყენებითი პროგრამები; ინტერაქტიური რეჟიმით ხელმისაწვდომი გამოყენებითი პროგრამები მოწოდებული ვებ-ბროუზერებით ან ჩასატვირთი გამოყენებითი პროგრამები ან გამოყენებითი პროგრამები მიწოდებული ნებისმიერი კომპიუტერის მოწყობილობისათვის, მათ შორის, დესკტოპები, ლეპტოპები და პლანშეტური კომპიუტერები, ასე-
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ვე, მობილური მოწყობილობები; ნაწილები და
საკუთნო ყველა ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის.
16 _ ქაღალდი, ქაღალდის ნაწარმი, მუყაო და
მუყაოს ნაწარმი, წიგნები, ნაბეჭდი მასალა;
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; ჟურნალები; პერიოდული გამოცემები; გაზეთები;
ნაბეჭდი მუსიკალური ნაწარმოებები; ბიბლიური გამოცემები; პერიოდული ჟურნალები,
რუქები, აფიშები, პლაკატები და ბარათები,
ცხრილები, ფოტოსურათები.
41 _ საგამომცემლო მომსახურება; ელექტრონული პუბლიკაციების გამოცემა; ელექტრონული საგამომცემლო მომსახურება; სწავლებასთან, აღზრდასთან, ძიებასთან და განათლებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; ინტერაქტიურ რეჟიმში ელექტრონული პუბლიკაციებით უზრუნველყოფა; ინგლისურ ენასთან დაკავშირებული სასწავლო, საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება: საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფა ინტერნეტითა და
გლობალური ქსელების მეშვეობით; ინგლისურ ენასთან, ძიებასთან, აღზრდასა და განათლებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით
უზრუნველყოფა ინტერნეტის მეშვეობით; ინგლისურ ენასთან, ძიებასთან, აღზრდასა და
განათლებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა კომპიუტერული მონაცემთა ბაზების მეშვეობით; უნივერსიტეტებით უზრუნველყოფილი აკადემიური მომსახურება; საუნივერსიტეტო მომსახურება; ხარისხების მინიჭება; სემინარების, სიმპოზიუმების, კონფერენციების და კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; დაუსწრებელი სწავლების ჩატარება; სასწავლო, სალექციო და
ინდივიდუალური სწავლების სამსახურები;
აღმზრდელობით-საგანმანათლებლო და საწვრთნელი მომსახურება: განათლებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; გამოცდების ჩატარება: გამოფენების
ორგანიზება საგანმანათლებლო მიზნით; წიგნების ხელზე გამცემი ბიბლიოთეკები და
ბიბლიოთეკები; სპორტული, კულტურული და
გასართობი ღონისძიებებით უზრუნველყოფა;
მუზეუმებთან დაკავშირებული მომსახურება;
აღმზრდელობით-საგანმანათლებლო ხელსაწყოების და ინსტრუმენტების გაქირავება; ყველა ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებული
საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურება; ყველა მომსახურება უზრუნველყოფილი უნივერსიტეტის მიერ.
_________________________________________

(260) AM 2013 70748 A
(210) AM 070748
(220) 2013 02 05
(731) ტელკო სისტემს, ინკ.
15 ბერკშირ როუდი, მენსფილდი,
მასაჩუსეტსის შტატი 02048, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

TELCO SYSTEMS

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 _ კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა; ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობა,
მათ შორის, მულტიპლექსორები, ტრანსმულტიპლექსორები, ელექტრონულ-ოპტიკური გარდამქმნელები მულტიპლექსორებთან გამოსაყენებლად, გადამცემ-მიმღები მოწყობილობები, კომპიუტერის ქსელის კონცენტრატორები (ჰაბები), კომუტატორები და მარშრუტიზატორები, რაბები ხმოვანი მონაცემების ქსელით გადასაცემად IP-პროტოკოლის მეშვეობით; ქსელური ხიდები რამდენიმე კომპიუტერული ქსელის გასაერთიანებლად; მონაცემების მამჭიდროებელი მოწყობილობა ქსელთაშორის გადაცემისას; ტერმინალები ციფრული მონაცემების ოპტიკურ დიაპაზონში გადასაცემად; სიგნალების გარდამქმნელები;
ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელების მწარმოებლურობის მონიტორინგის სისტემები და შეტყობინება მათი მდგომარეობის შესახებ; მინიკომპიუტერების შემცველი დისტანციური მართვის და დიაგნოსტიკის სისტემები, მათ
მოწყობილობაში ჩადგმული მიკრო-პროცესორებთან ურთიერთქმედებით, დისპლეიანი პანელები ელექტრონულ-სხივურ მილაკებზე,
კომპიუტერის მეხსიერება; კლავიატურები,
მდგომარეობის განმსაზღვრელი ინდიკატორები და კომპიუტერის პრინტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ტელესაკომუნიკაციო დარგისთვის კავშირის ქსელების სამართავად; ტელესაკომუნიკაციო
პროგრამული უზრუნველყოფა ხმისა და მონაცემების ტრაფიკის გაერთიანებისა და მარშრუტიზაციისათვის; აკუმულატორის ბატარეების სამუხტი მოწყობილობები; მოხმარების სახელმძღვანელოები, გაყიდვადი როგორც ზემოთ ხსენებული საქონლის შემადგენელი ნაწილი.
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 70760 A
(210) AM 070760
(220) 2013 02 05
(731) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ.
ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

COTTONELLE

(591) შავ-თეთრი
(511)
16 _ კოსმეტიკური ხელსახოცები, ტუალეტის
ქაღალდები, ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის ცხვირსახოცები, საწმენდები, მაგიდის
ქაღალდის ხელსახოცები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70798 A
(210) AM 070798
(220) 2013 02 08
(731) გიორგი ზაუტაშვილი
ჯორჯიაშვილის ქ. #3, 4800, ყვარელი,
საქართველო
(540)

ROIN

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლური სასმელები ლუდის გარდა.
_________________________________________
(260) AM 2013 70897 A
(210) AM 070897
(220) 2013 02 14
(731) თვენთიზ სენჩერი ფოქს ფილმ
კორპორეიშენ
10201 უესტ პიკო ბულვარი, ლოსანჯელესი, კალიფორნია 90035, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

FOX MOVIES

(591) შავ-თეთრი
(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;
კომპაქტ-დისკები, დივიდი და სხვა ციფრული
ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმა-
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ციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები;
კომპიუტერული
პროგრამები;
ცეცხლმქრობები; კინოფილმების ფირების
ნაკრებები; წინასწარ ჩაწერილი DVD-ები;
წინასწარ ჩაწერილი CD-ები; ჩატვირთვადი
აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები; ჩატვირთვადი
კინოფილმები, სატელევიზიო სანახაობები და
ვიდეო ჩანაწერები; ჩატვირთვადი ზარის ტონები, გრაფიკული გამოსახულებები, კომპიუტერის დესკტოპების ფონები, თამაშები და
მუსიკა გლობალური კომპიუტერული ქსელებისა და უსადენო მოწყობილობების მეშვეობით; კომპიუტერის სკრინსერვერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული თამაშებისა და ვიდეო თამაშების პროგრამული
უზრუნველყოფა; „თაგვის“ ქვესადებები; დეკორატიული მაგნიტები; სათვალეები; ჩატვირთვადი მობილური პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციები მობილური კავშირის
მოწყობილობებისათვის.
38 _ კავშირგაბმულობა; მომსახურება დაკავშირებული ტელეგადაცემასთან და ტელემაუწყებლობასთან; მომსახურება დაკავშირებული რადიომაუწყებლობასთან.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; სატელევიზიო პროგრამების, კინოფილმებისა და აუდიო-ვიზუალური გასართობების წარმოება და გავრცელება; სატელევიზიო პროგრამირების ტიპის გართობის სამსახურები; ინტერნეტის მეშვეობით ინტერაქტიულ რეჟიმში ტელევიზიასთან, კინოფილმებსა და ვიდეო გასართობ ინფორმაციასთან
დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; სატელევიზიო, კინოფილმებითა და ვიდეო გართობის უზრუნველყოფა უსადენო
კავშირის მოწყობილობებით; გართობასთან
დაკავშირებული მომსახურება არაჩატვირთვადი ვიდეო და გამოსახულებების სახით, გამოხატული ტელესანახაობებით და გართობით, გადაცემული ინტერნეტითა და უსადენო
კავშირის ქსელებით; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქტიული კომპიურეტული თამაშებით უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული ჟურნალები, კერძოდ,
პირადი ინფორმაციისა და შეხედულებების
გამოხატვის ბლოგები; გასართობი და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება; კონკურსების, შეჯიბრებებისა და თამაშების ტიპის გართობა.
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 70916 A
(210) AM 070916
(220) 2013 02 15
(731) ებოტ ლაბორატორის
100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,
ილინოისი 60064, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(260) AM 2013 70931 A
(210) AM 070931
(220) 2013 02 19
(731) შპს „მატრიქსი“
თაყაიშვილის ქ. 80, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) გივი აკოფაშვილი
(540)

SIMILAC

(591) შავ-თეთრი
(511) 5 _ დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო
მიზნებისათვის; პედიატრიაში გამოსაყენებელი საკვები დანამატები და ნივთიერებები;
ბავშვებისათვის განკუთვნილი დიეტური და
გამდიდრებული საკვები დანამატები; თხევადი
საკვები დანამატები; გამდიდრებული ნოყიერი
საკვები ბატონები და დიეტური ბატონები;
ნარევები ძუძუმწოვარი ბავშვებისათვის; ბავშვთა კვება; ორსულობის პერიოდში გამოსაყენებელი ვიტამინები; ლაქტაციის პერიოდის
გამოსაყენებელი ვიტამინები.
29 _ რძის ფხვნილის ნარევები; რძე და რძის
პროდუქტები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70918 A
(210) AM 070918
(220) 2013 02 18
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

კლავიქსინ დუო
КЛАВИКСИН ДУО
CLAVIXIN DUO

(591) შავ-თეთრი
(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.
_________________________________________

(591) თეთრი, შინდისფერი, ოქროსფერი,
ცისფერი
(531) 01.15.09-19.03.24-26.01.18-29.01.14(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანში
შემავალი საქართველოში სარეალიზაციოდ
განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმის შემცველების ზღვრულად დასაშვები ნორმები, მათი
გაზომვისა და რეგულირების წესები და სამედიცინო გამაფრთხილებელი წარწერები არ
ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი,
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი.
_________________________________________
(260) AM 2013 70961 A
(210) AM 070961
(220) 2013 02 20
(731) პარამაუნტ ბედ კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე, მოვაჭრე, როგორც პარამაუნტ
ბედ კო., ლტდ).
14-5, ჰიგაში სუნა 2-ჩომე, კოტო-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

PARAMOUNT BED

(591) შავ-თეთრი
(511)
10 – სამედიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; სამედიცინო დანიშნულების საწოლები; სამედიცინო დანიშნულების ლეიბები;
სამედიცინო დანიშნულების ბალიშები; პაციენტების გადასაადგილებელი ბორბლიანი საკაცეები; სამედიცინო დანიშნულების სადგარები ინსტრუმენტებისათვის; სამედიცინო დანიშნულების მაგიდები ინსტრუმენტებისათვის; სამედიცინო დანიშნულების კარადები
ინსტრუმენტებისათვის; სამედიცინო დანიშ-
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ნულების გასასინჯი მაგიდები; სამედიცინო
დანიშნულების დამხმარე სასიარულო საშუალებები; სამედიცინო დანიშნულების პისუარები; საწოლის უნიტაზები; ავადმყოფის საწოლები.
20 – ავეჯი; საწოლები; საავადმყოფოს საწოლები; საწოლის ტუმბოები; მაგიდები; გორგოლაჭიანი მაგიდები საკვებისათვის; მუთაქები; ლეიბები; ბალიშები; ცალკე მდგომი სარკეები; სადგამი თეჯირები; დასაკეცი სარკეები; სკამები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71033 A
(210) AM 071033
(220) 2013 02 25
(731) შპს „პრიმა-ვიტა”
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე ამაშუკელი
(540)

არბისილი
ARBISIL
АРБИСИЛ

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71036 A
(210) AM 071036
(220) 2013 02 25
(731) შპს „პრიმა-ვიტა”
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე ამაშუკელი
(540)

მაქსიფერონი
MAXIFERON
МАКСИФЕРОН

Compliment

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – სიგარეტები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71095 A
(210) AM 071095
(220) 2013 02 27
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ლვოვსკაია
ტაბაჩნაია ფაბრიკა“
ულ. პრომიშლენნაია, 50/52, კ. 716,
ქ. ლვოვი, 79024, უკრაინა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

EB

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – სიგარეტები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71096 A
(210) AM 071096
(220) 2013 02 27
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ლვოვსკაია
ტაბაჩნაია ფაბრიკა“
ულ. პრომიშლენნაია, 50/52, კ. 716,
ქ. ლვოვი, 79024, უკრაინა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

JIN LING

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
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(260) AM 2013 71094 A
(210) AM 071094
(220) 2013 02 27
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ლვოვსკაია
ტაბაჩნაია ფაბრიკა“
ულ. პრომიშლენნაია, 50/52, კ. 716,
ქ. ლვოვი, 79024, უკრაინა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – სიგარეტები.
_________________________________________
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(260) AM 2013 71097 A
(210) AM 071097
(220) 2013 02 27
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ "ლვოვსკაია
ტაბაჩნაია ფაბრიკა"
ულ. პრომიშლენნაია, 50/52, კ. 716,
ქ. ლვოვი, 79024, უკრაინა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(260) AM 2013 71115 A
(210) AM 071115
(220) 2013 02 27
(731) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,
საქართველო
(740) ელგუჯა ამოზაშვილი
(540)

ნატახტარი
Natakhtari

LIFA

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – სიგარეტები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71098 A
(210) AM 071098
(220) 2013 02 27
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ "ლვოვსკაია
ტაბაჩნაია ფაბრიკა"
ულ. პრომიშლენნაია, 50/52, კ. 716,
ქ. ლვოვი, 79024, უკრაინა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

QUEEN

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – სიგარეტები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71099 A
(210) AM 071099
(220) 2013 02 27
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ლვოვსკაია
ტაბაჩნაია ფაბრიკა“
ულ. პრომიშლენნაია, 50/52, კ. 716,
ქ. ლვოვი, 79024, უკრაინა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(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.
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების,
გასაცივებელი,
საშრობი,
ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
27 – ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი
და გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო).

(591) თეთრი, წითელი, შინდისფერი,
თამბაქოსფერი
(531) 01.15.23-24.01.03-28.05.00-29.01.13(511)
34 – სიგარეტები.
_________________________________________

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ფქვილი და
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მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის,
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და
ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების
ორგანიზება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური;
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
_________________________________________
(260) AM 2013 71116 A
(210) AM 071116
(220) 2013 02 27
(731) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,
საქართველო
(740) ელგუჯა ამოზაშვილი
(540)

მთიელი
Mtieli
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(591) შავ-თეთრი
(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.
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
27 – ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი
და გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო).
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის,
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
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33 – ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური;
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
_________________________________________

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
27 – ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი
და გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო).
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის,
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.

(260) AM 2013 71117 A
(210) AM 071117
(220) 2013 02 27
(731) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,
საქართველო
(740) ელგუჯა ამოზაშვილი
(540)

კაიზერი
Kaiser

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.

(591) შავ-თეთრი
(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.

45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური;
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
_________________________________________
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(260) AM 2013 71220 A
(210) AM 071220
(220) 2013 03 05
(731) გურამ დარსანია
მოსაშვილის ქ. #5, ბ. 42, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

Olive Garden

(591) შავ-თეთრი
(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 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 2013 71305 A
(210) AM 071305
(220) 2013 03 12
(731) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია,
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

STARBUCKS

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 – კირის და მონადუღის (ხაშურის) მოსაცილებელი პრეპარატები საყოფაცხოვრებო
და/ან კომერციული ლუდსახარში აპარატებისთვის; საწმენდი პრეპარატები საყოფაცხოვრებო და/ან კომერციული ლუდსახარში აპარატებისთვის; საწმენდები (ფილტრები, დეტერგენტები), რომლებიც გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და/ან კომერციულ ლუდსახარშ აპარატებში;
9 – ერთგულების ბარათები, წამახალისებელი
ბარათები, ანაზღაურების ბარათები, სასაჩუქრე ბარათები, რომელთა გამოყენება შეიძლება
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ყავის, ჩაის, კაკაოს, შეფუთული და მზა საკვების, ელექტრო აპარატურის, არაელექტრო
აპარატურის საქონლის, საოჯახო საქონლის,
სამზარეულოს ნივთების, წიგნების, მუსიკალური ჩანაწერების, სათამაშოების, მათ შორის, ტედი დათვების (პლუშის დათვები), რბილი სათამაშოების, პლუშის სათამაშოების,
თოჯინების და მათთვის განკუთვნილი აქსესუარების, სამკაულების (აქსესუარების) შესაძენად; კომპიუტერული პროგრამები მობილური მოწყობილობებისთვის და მობილური
ტელეფონებისთვის; კერძოდ, პროგრამული
უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის (კლიენტებისთვის) მათი ერთგულების სტატუსის
და დაგროვებული (აკუმულირებული) დანაზოგის მისაწვდომობის, კონტროლის და
მართვის უზრუნველსაყოფად, შენაძენზე ფულის გადახდა მობილური საშუალებების
მეშვეობით, შეღწევის მენიუს მონაცემები და
ინფორმაცია დამმხსომებელი მოწყობილობის
უჯრედის მისამართზე; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა აუდიო მონაცემების
ავტორინგში (საავტორო სისტემა-სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა მულტიმედიური ინტერაქტიული დანართების შექმნის შესაძლებლობას),
გადმოტვირთვაში, გადაცემაში, მიღებაში, რედაქტირებაში, გამოყოფაში (ამოღებაში), კოდირებაში, დეკოდირებაში, აღწარმოებაში და
ორგანიზაციაში გამოყენებისთვის. A კლასიკური, ჯაზური, თანამედროვე, პოპ, სადღესასწაულო (სეზონური), რიტმული და ბლუზური, სოულის, სხვადასხვა ჟანრის და როკ
მუსიკის აუდიოჩანაწერები; მუსიკის ჩატვირთვა ინტერნეტის ქსელის და უკაბელო მოწყობილობების მეშვეობით; ჩალითები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის და პერსონალური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; თასმები ფიჭური ტელეფონებისთვის, დეკორატიული აქსესუარები ფიჭური
ტელეფონებისთვის; დამჭერები მაგნიტურად
დეკოდირებადი სასაჩუქრე ბარათებისთვის;
მაგნიტური კოდირებული სასაჩუქრე ბარათები; „თაგვის“ ქვესადებები, სავაჭრო ავტომატები.
14 – საათები, მაღვიძარა საათები, ჯიბის საათები, მაჯის საათები, სამზარეულოს ტაიმერები, წამზომები, საიუველირო ნაწარმი.
16 – გამოქვეყნებული და დაბეჭდილი მასალები, კერძოდ, გაზეთები, ჟურნალები, რომლებშიც წარმოდგენილია ინფორმაცია ყავაზე, ყავის სასმელებზე, ქაღალის ფილტრები
ყავის სახარშებისათვის, ფოტოალბომები,
(ცარცის) ქაღალდი მხატვრული ბეჭდვისათვის, სახატავი ფანქრები, სახატავი ფუნჯები,
ავტოკალმები, ფანქრები, ბურთულიანი ავტო-
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კალმები, სანიშნები (წიგნში), პენლები (საკალმეები), პენლები საკანცელარიო ნივთებისთვის, პენლები (ფანქრებისთვის), საკანცელარიო ნივთები, აფიშები, ქაღალდის ხელსახოცები, ქაღალდის სადგამები (ჭიქებისთვის, ბოთლებისთვის), ქაღალდის ჩანთები,
ქაღალდის ჭიქები, ყუთები და შესაფუთი ქაღალდი; საინსტრუქციო ბუკლეტები.
18 – საფულეები, პატარა საფულეები, დიდი
ჩანთები, ქალის ჩანთები, პორტფელები, სასკოლო ჩანთები (ზურგჩანთები), პორტფელის
ტიპის საქაღალდეები, ჩემოდნები (საკვოიაჟები) და ქოლგები, ყველა დამზადებული
ქსოვილისგან, სინთეზური მასალისგან ან
ტყავისგან, გასაღების ტყავის ბრელოკები.
28 – სათამაშოები, კერძოდ, დათვები ტედი,
რბილი სათამაშოები, პლუშის სათამაშოები,
თოჯინები და მათთვის განკუთვნილი აქსესუარები. საშობაო აქსესუარები, იო-იოები
(ამერიკული სათამაშო), ბანქო.
29 – რძე, არომატიზირებული რძე, რძის კოქტეილები და რძიანი სასმელები; სოიის რძე,
ხილის ჯემები; კომპოტები, ჟელე, პურის პროდუქტები (რომელიც არ შედის სხვა კლასებში); დაკონსერვებული ხილი და ბოსტნეული; მზა კერძები და გაყინული კერძები,
რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში, და
შეიცავს ხორცს, სოიას, შინაურ ფრინველს,
ზღვის პროდუქტებს, ბოსტნეულს, ხილს,
ტოფუს (სოიის იაპონური ხაჭო) და/ან ყველს,
აგრეთვე, მოიცავს მაკარონს, ბრინჯს ან
მარცვლეულს; იოგურტები, სასმელები იოგურტის ფუძეზე, ასათქვეფი ნაღები, თხილი,
გამომშრალი თხილი, მოხალული თხილი,
თხილის რძე („ნუტ მილკ“), თხილის წვენი;
საკვები ზეთები და ცხიმები.
33 – გამოხდით მიღებული სპირტები და ლიქიორები.
38 – კავშირგაბმულობა, კერძოდ, აუდიო და
ვიდეო გასართობი პროგრამების გადაცემა
კომპიუტერით პირდაპირ და ჩატვირთვით, თანამგზავრული და კავშირგაბმულობის ქსელებით; აუდიო გასართობი პროგრამების რადიო
(ტელე)მაუწყებლობა და გადაცემა; აუდიო და
ვიდეო გასართობი პროგრამების რადიომაუწყებლობის და გადაცემის გამოწერა კომპიუტერით, თანამგზავრული და კავშირგაბმულობის ქსელებით; ხმის, მონაცემების, ინფორმაციის, გამოსახულებების, სიგნალების, და
შეტყობინებების ელექტრონული და ციფრული გადაცემა; „სასაუბრო ოთახებით“ უზრუნველყოფა ინტერნეტში, კომპიუტერის მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების, მათ შორის, გასართობი პროგრამების, მუსიკის,
კონცერტების, ვიდეოების, რადიო და ტელე

გადაცემების, ფილმების, ახალი ამბების,
სპორტული ღონისძიებების, თამაშების, და
კულტურული ღონისძიებების გადაცემისთვის
განცხადებების ელექტრონული დაფების და
საზოგადოებრივი ფორუმების უზრუნველყოფა; შეტყობინებების მიწოდება ელექტრონული გადაცემის მეშვეობით; ჩართვის მომსახურების და ელექტრონული კავშირგაბმულობის ქსელებში შეღწევის უზრუნველყოფა
აუდიო, ვიდეო ან მულტიმედიური კონტენტის
გადაცემისა და მიღებისთვის. ინტერნეტში
კოლექტიური მომხმარებლების სპეციალური
შეღწევის უზრუნველყოფა. ტელე-რადიო
მაუწყებლობის და ჩატვირთვის მომსახურება,
რომელიც აძლევს მომხმარებელს მუსიკის,
ვიდეოების, ფილმების, თამაშების და გასართობი პროგრამების აღწარმოების, შერჩევის,
ჩატვირთვის, შენახვის, აუდიო ან ვიდეო ფაილების შექმნის შესაძლებლობას კომპიუტერების, უკაბელო (უსადენო) მოწყობილობების, „ჯიბის“ კომპიუტერების, ტელეფონების,
ციფრული მომსმენების, აღწარმოების მომწყობილობების მეშვეობით; ელექტრონული
სასაჩუქრე ბარათების და მისალოცი ბარათების გადაცემა (გადაგზავნა).
41 – გასართობი ღონისძიებების მომსახურება,
კერძოდ, გასართობი, საგანმანათლებლო სანახაობითი და/ან მუსიკალური ღონისძიებების უზრუნველყოფა და/ან ორგანიზაცია;
შოუ პროგრამების, ცოცხალი შესრულებით
წარმოდგენების, კონცერტების და სხვა ღონისძიებების და სამუშაოების ორგანიზაცია,
დადგმა, შესრულება და/ან პრეზენტაცია;
გართობის მიზნებისთვის ინდივიდუალური
გამოსვლების განთავსება და ჩატარება; მუსიკალური და ხმოვანი ჩანაწერების გამოშვება
და წარმოება; მუსიკალური ჩანაწერების სრული დაიჯესტის ინტერაქტიული კომპიუტერული მონაცემთა ბაზის ჩვენების მისაწვდომობის ურუნველყოფა; მუსიკის, ვიდეო, რადიო, ტელევიზიის, ახალი ამბების, სპორტული ღონისძიებების, თამაშების, კულტურული
ღონისძიებების, გასართობი ღონისძიებების
სფეროში, და ხელოვნების და გართობის სფეროში მონაცემთა ბაზების და კატალოგების
უზრუნველყოფა კავშირგაბმულობის ქსელების მეშვეობით; მუსიკის, ვიდეო, რადიო, ტელევიზიის, ახალი ამბების, სპორტული ღონისძიებების, თამაშების, კულტურული ღონისძიებების, გასართობი ღონისძიებების სფეროებთან დაკავშირებით, და ხელოვნების და
გართობის (თავისუფალი დროის გაყვანის)
სფეროებთან დაკავშირებით ინფორმაციის,
აუდიო, ვიდეო, გრაფიკული, ტექსტური ან
სხვა მულტიმედიური კონტენტის უზრუნველყოფა კავშირგაბმულობის ქსელების მეშვეობით; მუსიკის ელექტრონული გავრცელების
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მომსახურება; ტექსტების, გრაფიკული გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების
გამოქვეყნება კავშირგაბმულობის ქსელების
მეშვეობით; დამახსოვრების და ონ-ლაინ რეჟიმში მომხმარებლებისთვის აუდიო, ვიდეო,
ტექსტების და სხვა მულტიმედიური კონტენტის, როგორიცაა მუსიკა, კონცერტები, ვიდეო
ჩანაწერები, რადიო ჩანაწერები, სატელევიზიო გადაცემები, ახალი ამბები, თამაშები,
სპორტული ღონისძიებები, კულტურული ღონისძიებები და გასართობი პროგრამები, გამოყენების (პროგრამირების) შესაძლებლობის
უზრუნველყოფა; რადიო პროგრამების შექმნა
და დისტრიბუცია; მუსიკის სფეროსთან დაკავშირებული მომსახურება; გართობასთან
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, მუსიკის მიმოხილვის, მუსიკის განხილვის (სტატიები) და მუსიკაზე კომენტარების უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2013 71334 A
(210) AM 071334
(220) 2013 03 13
(731) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე, ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ)
No. 2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამაში, კანაგავა-კენ, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
9 – ელექტრობის გადაცემის, განაწილების,
გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან
მართვის ხელსაწყოები და აპარატურა; ხმის
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; გამზომი აპარატურა; გამზომი ინსტრუმენტები; დამთვლელი მოწყობილობები
(მრიცხველები); დროის მარეგისტრირებელი
აპარატურა; გამანაწილებელი დაფები [ელექტრობის]; გამანაწილებელი კოლოფები [ელექტრობის]; გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობის]; ელექტროგარდამქმნელები, კონვერტერები; დამტენები; ბატარეის დამტენები;
გარდამქმნელები [ელექტრობის]; დისტანციური მართვის აპარატურა; ბატარეები და ელემენტები; საწვავის (სათბობის) ელემენტები
(მუდმივი დენის მისაღები კვების ელემენტები); სალაპარაკო აპარატები; ტელეფონის აპარატები; სმარტფონები; სატრანსპორტო ტელემატიკები; მონაცემთა გადამცემები და მიმ-
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ღებები, რომლითაც აღჭურვილია ავტომობილები, ნავიგაციის აპარატურა სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ბატარეის დატენვის
მაჩვენებლები და მონიტორები; ბატარეებზე
ინფორმაციის მაუწყებელი ელექტრონული
აპარატურა; ინტეგრალური სქემები; ნაბეჭდი
სქემები; კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული
პროგრამები; ჩატვირთვადი ბგერები, ხმები;
ელექტროკაბელები; ელექტროსადენები; ელექტრონული დოკუმენტები; მომსახურების
ელექტრონული სახელმძღვანელო; გარდამქმნელები [ელექტრობის]; გაქურდვის საწინააღმდეგო გამაფრთხილებელი მოწყობილობები;
ელექტროდები ბატარეებისთვის; მაგნიტები;
უბედური შემთხვევისაგან დამცავი მოწყობილობები განკუთვნილი პირადი გამოყენებისათვის; გაქურდვისგან დამცავი ელექტროდანადგარები; გამაფრთხილებელი სამკუთხედები გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ძაბვის რეგულატორები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; მზის ბატარეები; ბარათები ინტეგრალური სქემით (სმარტბარათები); განმმუხტველები; ქეისები კომპიუტერებისთვის; ბუდეები კომპიუტერებისთვის; ქეისები (ბუდეები) კოდირებული გასაღებებისთვის; ინფორმაციის მატარებლების შესანახი ბუდეები; ფიჭური ტელეფონების აქსესუარები; ფიჭური ტელეფონების ბუდეები;
კალმისტრები სენსორული მართვის პანელებისთვის; კომპიუტერული მეხსიერების მოწყობილობები; ფლეშ-მეხსიერება; კომპიუტერების პერიფერიული მოწყობილობები; „თაგვის“ ტიპის მანიპულატორები; „თაგვის“ ქვესადებები; კომპიუტერული თამაშების პროგრამები; კომპაქტური დისკები [მუდმივი მეხსიერების მოწყობილობა]; სათვალეები; მზის
სათვალეები; სათვალის ბუდეები; მექანიზმები აპარატებისთვის ჟეტონების წინასწარი გადახდით; მექანიზმები აპარატებისთვის წინასწარი გადახდით; ფიჭური ტელეფონების თასმები; თასმები პორტატული მოწყობილობებისთვის; დამცავი ჩაფხუტები; სათვალის
დამჭერი თასმები; ხმის ან გამოსახულების
ჩამწერი აპარატურა; ხმის ან გამოსახულების
აღწარმოების აპარატურა.
_________________________________________
(260) AM 2013 71357 A
(210) AM 071357
(220) 2013 03 14
(731) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი, აგრეთვე, როგორც სტარბაკს
კოფი კომპანი, ვაშინგტონის
კორპორაცია,
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
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sasaqonlo niSnebi
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

მატებლად; საწებლები; მზა სოუსები (პიურეები); სალათის დრესინგები, ხილის პიურეები;
ბოსტნეულის სოუსები (პიურეები), სოიის
„სწრაფი კვების“ პროდუქტები; საკვებში გამოსაყენებელი არომატიზატორები, მათ შორის, სასმელებში დასამატებელი ვაჟინები,
როგორიცაა ყავის, მაგალითად, შოკოლადის
ან კარამელის ვაჟინები; შაქარი, სანელებლები, თაფლი.

(591) თეთრი, მწვანე
(531) 01.01.10-02.03.01-26.01.14-29.01.12(511)
30 – ჩაი და ბალახოვანი ჩაი; სასმელები ჩაის
და ბალახოვანი ჩაის ფუძეზე; ჩაის და ბალახოვანი ჩაის კონცენტრატები ხილის არომატით; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი ჩაის,
ბალახოვანი ჩაის და/ან ხილის არომატით;
დაფქვილი და მარცვლოვანი ყავა; ყავის, ჩაის,
კაკაოს და ესპრესოს სასმელები და ყავის
და/ან ესპრესოს ფუძეზე დამზადებული სასმელები; სასმელები, რომლებიც დამზადებულია ჩაის, დაფხვნილი შოკოლადის და ვანილის ფუძეზე; დასალევად გამზადებული
ყავა, დასალევად გამზადებული ჩაი; გაყინული ტკბილეული (ჩაროზი), კერძოდ, ნაყინი,
გაყინული რძიანი ჩაროზი, გაყინული იოგურტი, გაყინული ჩაროზი სოიის ფუძეზე, შოკოლადი, შოკოლადის კამფეტები და ტკბილეული; სასმელები სოიის ფუძეზე; პურ-ფუნთუშეული, მათ შორის, მაფინები (ხორბლის
ფქვილისგან გამომცხვარი პატარა კექსები),
კვერუკები (ხორბლის ან შვრიის გაუცრელი
ფქვილისაგან გამომცხვარი კვერუკები), ბისკვიტები, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი და
პური, სენდვიჩები; ბურღულეულისაგნ დამზადებული საკვები პროდუქტები, რომლებიც
გამოიყენება მშრალი საუზმისთვის, კომპლექსური ნახევარფაბრიკატებისთვის (ბრიკეტირებული საკვები კონცენტრატებისთვის) ან
საკვების დასამზადებელი ინგრედიენტების
სახით, საჭმელად გამზადებული ბურღულეულის პროდუქტი; საჭმელად გამზადებული
შვრიის ფანტელები, წვრილმარცვლოვანი
„სწრაფი კვების“ პროდუქტები, საჭმელად
გამზადებული შვრიის „სწრაფი კვების“ პროდუქტი; სოიის „სწრაფი კვების“ პროდუქტი;
კრეკერები; მზა ან გაყინული კერძები, რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში, მათ შორის
უპირველეს ყოვლისა ბრინჯი, ხორბალი, ან
პასტა (მაკარონი), რომელიც შეიცავს ხორცს,
სოიას, შინაურ ფრინველს, რძის პროდუქტებს,
ბოსტნეულს, ხილს, ტოფუს (იაპონური სოიის
ხაჭო), და/ან ყველს; სოუსები (პიურეები),
რომლებიც განკუთვნილია სასმელებში დასა-

35 – მომხმარებელთა ერთგულების პროგრამის ადმინისტრირება, რომელიც უზრუნველყოფს რეგისტრირებულ მომხმარებლებს ფასდაკლების მენიუს ფუნქციით; ბიზნესის ადმინისტრირება, ბიზნესის მართვა, ფრანჩაიზინგი, კერძოდ, ტექნიკური დახმარების შეთავაზება რესტორნების, კაფეების, ყავა ხანების, სასაუზმეების, სასადილოების (ბარების)
ორგანიზებასა და/ან მუშაობაში; საცალო
ვაჭრობა შემდეგ სფეროებში; ყავა, ჩაი, კაკაო,
შეფუთული და მზა საკვები, ელექტროსაქონელი, არაელექტრო საქონელი, ჭურჭელი,
სამზარეულოს ჭურჭელი (სამზარეულოს საკუთნო), საათები, სამზარეულოს ტაიმერები,
წამზომები, საიუველირო ნაწარმი, წიგნები,
მუსიკალური ჩანაწერები, „თაგვის“ ქვესადებები, საფულეები, პატარა ზომის საფულეები, დიდი ჩანთები, ქალის ჩანთები, პორტფელები, სასკოლო ჩანთები (ზურგჩანთები),
ჩემოდნები (საკვოიაჟები) და ქოლგები, ყველაფერი დამზადებული ნაჭრისაგან, სინთეზური მასალისგან და ტყავისგან, გასაღების
ტყავის ბრელოკები, ტანსაცმელი, კეპები და
ქუდები, სათამაშოები, მათ შორის, ტედი დათვები, რბილი სათამაშოები, პლუშის სათამაშოები, თოჯინები და მათთვის განკუთვნილი
აქსესუარები, საშობაო აქსესუარები; საბითუმო ვაჭრობის დისტრიბუტორების საქმიანობა,
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიები და საბითუმო
ვაჭრობის მოწესრიგების (სისტემატიზაციის)
მომსახურება შემდეგ სფეროებში; ყავა, ჩაი,
კაკაო, შეფუთული და მზა საკვები, ელექტროსაქონელი, არაელექტრო საქონელი, ჭურჭელი, სამზარეულოს ჭურჭელი (სამზარეულოს საკუთნო), საათები, სამზარეულოს ტაიმერები, წამზომები, საიუველირო ნაწარმი,
წიგნები, მუსიკალური ჩანაწერები, „თაგვის“
ქვესადებები, საფულეები, პატარა ზომის საფულეები, დიდი ჩანთები, ქალის ჩანთები,
პორტფელები, სასკოლო ჩანთები (ზურგჩანთები), ჩემოდნები (საკვოიაჟები) და ქოლგები,
ყველაფერი დამზადებული ნაჭრისაგან, სინთეზური მასალისგან და ტყავისგან, გასაღების ტყავის ბრელოკები, ტანსაცმელი, კეპები
და ქუდები, სათამაშოები, მათ შორის, ტედი
დათვები, რბილი სათამაშოები, პლუშის სათამაშოები, თოჯინები და მათთვის განკუთვნილი აქსესუარები, საშობაო აქსესუარები;
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ფოსტით შეკვეთების მომსახურება, კატალოგის მეშვეობით ფოსტით შეკვეთების მომსახურება, ონ-ლაინ რეჟიმში შეკვეთების მომსახურება და ონ-ლაინ რეჟიმში საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება შემდეგ სფეროებში: ყავა, ჩაი, კაკაო, შეფუთული და მზა
საკვები, ელექტროსაქონელი, არაელექტრო
საქონელი, ჭურჭელი, სამზარეულოს ჭურჭელი (სამზარეულოს საკუთნო), საათები, სამზარეულოს ტაიმერები, წამზომები, საიუველირო ნაწარმო, წიგნები, მუსიკალური ჩანაწერები, „თაგვის“ ქვესადებები, საფულეები,
პატარა ზომის საფულეები, დიდი ჩანთები,
ქალის ჩანთები, პორტფელები, სასკოლო ჩანთები (ზურგჩანთები), ჩემოდნები (საკვოიაჟები) და ქოლგები, ყველაფერი დამზადებული
ნაჭრისაგან, სინთეზური მასალისგან და ტყავისგან, გასაღების ტყავის ბრელოკები, ტანსაცმელი, კეპები და ქუდები, სათამაშოები,
მათ შორის, ტედი დათვები, რბილი სათამაშოები, პლუშის სათამაშოები, თოჯინები და
მათთვის განკუთვნილი აქსესუარები, საშობაო აქსესუარები; კომპიუტერიზებულად ონლაინ რეჟიმში საჩუქრების რეგისტრაციისა
და შეკვეთის მომსახურება.
43 – რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, სასაუზმეები, ჩაიხანები, პატარა კაფეები, სადაც
იყიდება უალკოჰოლო სასმელები და საკონდიტრო ნაწარმი და ყავახანები, გატანით და
ადგილზე მიტანით რესტორნების მომსახურება; კეიტერინგი, (სარესტორნო მომსახურება ბანკეტების, ქორწილების, სადღესასწაულო ღონისძიებების); საზოგადოებრივი კვების მომსახურება; საკვების მომზადება; გასატანი კერძების და სასმელების მომზადება
და გაყიდვა.
_________________________________________
(260) AM 2013 71358 A
(210) AM 071358
(220) 2013 03 14
(731) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი, აგრეთვე, როგორც სტარბაკს
კომპანი, ვაშინგტონის
კორპორაცია,
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)
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(591) შავ-თეთრი
(531) 01.01.10-02.03.01-26.01.14(511)
3 – კირის და მონადუღის (ხაშურის) მოსაცილებელი პრეპარატები საყოფაცხოვრებო
და/ან კომერციული ლუდსახარში აპარატებისთვის; საწმენდი პრეპარატები საყოფაცხოვრებო და/ან კომერციული ლუდსახარში
აპარატებისთვის; საწმენდები (ფილტრები,
დეტერგენტები), რომლებიც გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და/ან კომერციულ ლუდსახარშ აპარატებში.
7 – ელექტრული ყავის საფქვავები საყოფაცხოვრებო და კომერციული გამოყენებისთვის;
სავაჭრო აპარატები.
9 – ერთგულების ბარათები, წამახალისებელი
ბარათები, ანაზღაურების ბარათები, სასაჩუქრე ბარათები, რომელთა გამოყენება შეიძლება
ყავის, ჩაის, კაკაოს, შეფუთული და მზა საკვების, ელექტრო აპარატურის, არაელექტრო
აპარატურის, საოჯახო საქონლის, სამზარეულოს ნივთების, წიგნების, მუსიკალური ჩანაწერების, სათამაშოების, მათ შორის, ტედი
დათვების (პლუშის დათვები), რბილი სათამაშოების, პლუშის სათამაშოების, თოჯინების და მათთვის განკუთვნილი აქსესუარების,
სამკაულების (აქსესუარების) შესაძენად; კომპიუტერული პროგრამები მობილური მოწყობილობებისთვის და მობილური ტელეფონებისთვის; კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის (კლიენეტებისთვის) მათი ერთგულების სტატუსის და დაგროვებული (აკუმულირებული) დანაზოგის მისაწვდომობის, კონტროლის და მართვის უზრუნველსაყოფად, შენაძენზე ფულის გადახდა
მობილური საშუალებების მეშვეობით, შეღწევის მენიუს მონაცემები და ინფორმაცია დამმხსომებელი მოწყობილობის უჯრედის მისამართზე; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა აუდიო მონაცემების ავტორინგში
(საავტორო სისტემა-სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა
მულტიმედიური ინტერაქტიული დანართების
შექმნის შესაძლებლობას), გადმოტვირთვაში,
გადაცემაში, მიღებაში, რედაქტირებაში, გამოყოფაში (ამოღებაში), კოდირებაში, დეკოდირებაში, აღწარმოებაში და ორგანიზაციაში
გამოყენებისთვის; A კლასიკური, ჯაზური,
თანამედროვე, პოპ, სადღესასწაულო (სეზონური), რიტმული და ბლუზური, სოულის,
სხვადასხვა ჟანრის და როკ მუსიკის აუდიოჩანაწერები; მუსიკის ჩატვირთვა ინტერნეტის
ქსელის და უკაბელო მოწყობილობების მეშვეობით; ჩალითები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის და პერსონალური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; თასმები
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ფიჭური ტელეფონებისთვის, დეკორატიული
აქსესუარები ფიჭური ტელეფონებისთვის; დამჭერები მაგნიტურად დეკოდირებადი სასაჩუქრე ბარათებისთვის; მაგნიტური კოდირებული სასაჩუქრე ბარათები; „თაგვის“ ქვესადებები, სავაჭრო ავტომატები.
11 – მოწყობილობები ელექტრული, კერძოდ,
ესპრესოს დამამზადებელი აპარატები და ყავის დამამზადებელი აპარატები, საყოფაცხოვრებო და/ან კომერციული გამოყენებისთვის;
წყლის ფილტრები; წყლის გასაფილტრი და
გამწმენდი დანადგარები და მათთვის განკუთვნილი შესაცვლელი კარტრიჯები და
ფილტრები.
16 – გამოქვეყნებული და დაბეჭდილი მასალები, კერძოდ, გაზეთები, ჟურნალები, რომლებშიც წარმოდგენილია ინფორმაცია ყავაზე, ყავის სასმელებზე, ქაღალდის ფილტრებზე ყავის სახარშებისათვის, ფოტოალბომები,
(ცარცის) ქაღალდი მხატვრული ბეჭდვისათვის, სახატავი ფანქრები, სახატავი ფუნჯები,
ავტოკალმები, ფანქრები, ბურთულიანი ავტოკალმები, სანიშნები (წიგნში), პენლები (საკალმეები), პენლები საკანცელარიო ნივთებისთვის, პენლები (ფანქრებისთვის), საკანცელარიო ნივთები, აფიშები, ქაღალდის ხელსახოცები, ქაღალდის სადგამები (ჭიქებისთვის,
ბოთლებისთვის), ქაღალდის ჩანთები, ქაღალდის ჭიქები, ყუთები და შესაფუთი ქაღალდი;
საინსტრუქციო ბუკლეტები.
21 – ხელით ყავის საფქვავი (არაელექტრული),
კერძოდ, ფინჯნები-თერმოსები ყავისა და სასმელებისთვის, ქაღალდის ჭიქები, არაქაღალდის არაერთჯერადი გამოყენების ყავის ფილტრები, არაქაღალდის ქვესადგამები, ვაკუუმური თერმოსები, ყავის ჭიქები, ჩაის ფინჯნები და ჭიქები, მინის ჭურჭელი, ლანგრები,
თეფშები და ჯამები, ქვესადგამები (ლანგრებისთვის, ქვაბებისთვის), შესანახი კონტეინერები, არაელექტრული წვეთოვანი ყავის დამამზადებელი აპარატები, არაელექტრული
პლუნჟერული ტიპის ყავის დამამზადებელი
აპარატები, დეკორატიული შესანახი კონტეინერები საკვებისთვის, არაელექტრული ჩაიდნები, ჩაის დასაყენებელი ჩაიდნები, ჩაის
ფინჯნები (ტოლჩები), ჩაის საწურები, შანდლები (სასანთლეები) (არაძვირფასი მეტალისგან დამზადებული), არაძვირფასი მეტალის
კანდელაბრები, კერამიკული ფიგურები, ფაიფურის ფიგურები.
29 – რძე, არომატიზირებული რძე, რძის კოქტეილები და რძიანი სასმელები; სოიის რძე,
ხილის ჯემები; კომპოტები, ჟელე, პურის პროდუქტები (რომელიც არ შედის სხვა კლასებში); დაკონსერვებული ხილი და ბოსტნეული;

მზა კერძები და გაყინული კერძები, რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში, და შეიცავს
ხორცს, სოიას, შინაურ ფრინველს, ზღვის
პროდუქტებს, ბოსტნეულს, ხილს, ტოფუს
(სოიის იაპონური ხაჭო) და/ან ყველს, აგრეთვე, მოიცავს მაკარონს (პასტა), ბრინჯს ან
მარცვლეულს; იოგურტები, სასმელები იოგურტის ფუძეზე, ასათქვეფი ნაღები, თხილი,
გამომშრალი თხილი, მოხალული თხილი,
თხილის რძე („ნუტ მილკ“), თხილის წვენი;
საკვები ზეთები და ცხიმები.
32 – ხილის წვენები, სასმელები ხილის და
წვენის ფუძეზე, ხილის სასმელები და უალკოჰოლო სასმელები, რომლებიც შეიცავს ხილის წვენს; გაყინული ხილის სასმელები და
გაყინული სასმელები ხილის ფუძეზე, ხილის
კონცენტრატები და პიურეები, რომლებიც გამოიყენება სასმელების ინგრედიენტების სახით; სასმელის კონცენტრატები და ვაჟინები
ცივი სასმელების დასამზადებლად; შუშხუნა
სასმელები ხილის და წვენის ფუძეზე და გაზიანი სასმელები; ბოსტნეულის-ხილის წვენები; სასმელები ბოსტნეულის ფუძეზე; სასმელები, რომლებიც შეიცავს ბოსტნეულის
წვენებს; თხევადი და ფხვნილისებრი ნარევები
სასმელებისთვის; არომატიზირებული ვაჟინები, რომლებიც განკუთვნილია ჩაის სასმელების და ბალახოვანი ჩაის სასმელების დამზადებისთვის; წყალი, მინერალური წყალი, გაზიანი წყალი, სასმელი წყალი ვიტამინებით
და სხვა არაალკოჰოლური სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები; გაზიანი სიროფიანი სასმელები; არომატიზირებული სიროფები სასმელების დასამზადებლად; არომატიზირებული
და არაარომატიზირებული წყალი ბოთლში;
ენერგეტიკული სასმელები; სასმელები სოიის
ფუძეზე, რომელიც არ არის რძის შემცვლელი;
სოიის სასმელები და სასმელები სოიის
ფუძეზე; თხილის რძე და თხილის წვენი.
38 – კავშირგაბმულობის მომსახურება, კერძოდ, აუდიო და ვიდეო გასართობი პროგრამების გადაცემა კომპიუტერით პირდაპირ და
ჩატვირთვით, თანამგზავრული და კავშირგაბმულობის ქსელებით; აუდიო გასართობი
პროგრამების რადიო (ტელე)მაუწყებლობა და
გადაცემა; აუდიო და ვიდეო გასართობი პროგრამების რადიომაუწყებლობის და გადაცემის
გამოწერა კომპიუტერით, თანამგზავრული და
კავშირგაბმულობის ქსელებით; ხმის, მონაცემების, ინფორმაციის, გამოსახულებების, სიგნალების, და შეტყობინებების ელექტრონული
და ციფრული გადაცემა; „სასაუბრო ოთახებით“ უზრუნველყოფა ინტერნეტში, კომპიუტერის მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების, მათ შორის, გასართობი პროგრამების,
მუსიკის, კონცერტების, ვიდეოების, რადიო და
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ტელე გადაცემების, ფილმების, ახალი ამბების, სპორტული ღონისძიებების, თამაშების,
და კულტურული ღონისძიებების გადაცემისთვის; განცხადებების ელექტრონული დაფების და საზოგადოებრივი ფორუმების უზრუნველყოფა; შეტყობინებების მიწოდება ელექტრონული გადაცემის მეშვეობით; ჩართვის
მომსახურების და ელექტრონული კავშირგაბმულობის ქსელებში შეღწევის უზრუნველყოფა აუდიო, ვიდეო ან მულტიმედიური კონტენტის გდაცემისა და მიღებისთვის. ინტერნეტში კოლექტიური მომხმარებლების სპეციალური შეღწევის უზრუნველყოფა. ტელე-რადიო მაუწყებლობის და ჩატვირთვის მომსახურება, რომელიც აძლევს მომხმარებელს მუსიკის, ვიდეოების, ფილმების, თამაშების და
გასართობი პროგრამების აღწარმოების, შერჩევის, ჩატვირთვის, შენახვის, აუდიო ან ვიდეო
ფაილების შექმნის შესაძლებლობას კომპიუტერების, უკაბელო (უსადენო) მოწყობილობების, „ჯიბის“ კომპიუტერების, ტელეფონების,
ციფრული მომსმენების, აღწარმოების მოწყობილობების მეშვეობით; ელექტრონული სასაჩუქრე ბარათების და მისალოცი ბარათების
გადაცემა (გადაგზავნა).
_________________________________________
(260) AM 2013 71359 A
(210) AM 071359
(220) 2013 03 14
(731) სტარბაკს კორპორეიშენ,
მოქმედი, აგრეთვე, როგორც სტარბაკს
კოფი კომპანი, ვაშინგტონის
კორპორაცია,
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

დეტერგენტები), რომლებიც გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და/ან კომერციულ ლუდსახარშ აპარატებში.
7 – ელექტრული ყავის საფქვავები საყოფაცხოვრებო და კომერციული გამოყენებისთვის;
ელექტრული ასაქაფებლები რძისთვის.
11 – მოწყობილობები ელექტრული, კერძოდ,
ესპრესოს დამამზადებელი აპარატები და ყავის დამამზადებელი აპარატები საყოფაცხოვრებო და/ან კომერციული გამოყენებისთვის;
წყლის ფილტრები; წყლის გასაფილტრი და
გამწმენდი დანადგარები და მათთვის განკუთვნილი შესაცვლელი კარტრიჯები და ფილტრები.
16 – ქაღალდის ფილტრები ყავის დამამზადებელი აპარატებისთვის; ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის ქვესადგამები; ქაღალდის ჩანთები, ქაღალდის ფინჯნები; ყუთები და შესაფუთი ქაღალდი; საინსტრუქციო ბუკლეტები.
21 – ხელით ყავის საფქვავი (არაელექტრული),
კერძოდ, ფინჯნები-თერმოსები ყავისა და სასმელებისთვის, ქაღალდის ფინჯნები, არაქაღალდის არაერთჯერადი გამოყენების ყავის
ფილტრები, არაქაღალდის ქვესადგამები, ვაკუუმური თერმოსები, ყავის ჭიქები, ჩაის ფინჯნები და ჭიქები, მინის ჭურჭელი, ლანგრები,
თეფშები და ჯამები, ქვესადგამები (ლანგრებისთვის, ქვაბებისთვის), შესანახი კონტეინერები, წვეთოვანი ყავის დამამზადებლები
(არაელექტრული), არაელექტრული პლუნჟერული ტიპის ყავის დამამზადებლები, დეკორტიული შესანახი კონტეინერები საკვებისთვის, არაელექტრული ჩაიდნები, ჩაის დასაყენებელი ჩაიდნები, ჩაის ფინჯნები (ტოლჩები),
ჩაის საწურები, რძის არაელექტრული ასაქაფებლები, ჩამოსასხმელი კოვზები (ჩამჩები).
29 – მშრალი რძის ფხვნილი, რძის ფხვნილი;
რძე; არომატიზირებული რძე; რძის კოქტეილები და რძიანი სასმელები; ხილის სოუსები
(პიურეები).

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.06-27.05.21(511)
3 – კირის და მონადუღის (ხაშურის) მოსაცილებელი პრეპარატები საყოფაცხოვრებო
და/ან კომერციული ლუდსახარში აპარატებისთვის; საწმენდი პრეპარატები საყოფაცხოვრებო და/ან კომერციული ლუდსახარში
აპარატებისთვის; საწმენდები (ფილტრები,
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30 – დაფქვილი და მარცვლოვანი ყავა, კაკაო,
ჩაი და ბალახოვანი ჩაი; ყავის, ჩაის, კაკაოს
და ესპრესოს სასმელები; და სასამელები,
რომლებიც დამზადებულია ყავის ფუძეზე;
სასმელები, რომლებიც დამზადებულია ესპრესოს ფუძეზე, ჩაის ფუძეზე დამზადებული
სასმელები, დაფხვნილი შოკოლადი და
ვანილი; სასმელებში დასამატებელი სოუსები
(პიურეები); შოკოლადის ვაჟინი; შოკოლადის
სოუსი; ხილის სოუსები (პიურე), შტოშის
სოუსის (პიურეს) და ვაშლის პიურეს გარდა;
დასალევად გამზადებული ყავა; დასალევად
გამზადებული ჩაი.
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32 – ხილის სასმელები და უალკოჰოლი სასმელები, რომლებიც შეიცავს ხილის წვენებს;
ხილის წვენები; შუშხუნა სასმელები ხილის
და წვენის ფუძეზე და გზიანი სასმელები;
თხევადი და ფხვნილისებრი ნარევები სასმელებისთვის.
_________________________________________
(260) AM 2013 71368 A
(210) AM 071368
(220) 2013 03 15
(731) შპს „სითი გრუფ“
ირაკლი აბაშიძის ქ. 42, ბ. 13, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) ნინო ცხვარიაშვილი
(540)

(591) ყავისფერი, კრემისფერი, ყვითელი, შავი
(531) 08.01.17-26.01.21-27.05.24-28.19.0029.01.14(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში შემავალი სიტყვიერი აღნიშვნა "LE GÂTEAU" და "PÂTISSERIE" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ
დაცვას.
(511)
30 – პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი.
_________________________________________
(260) AM 2013 71391 A
(210) AM 071391
(220) 2013 03 18
(731) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს
კოფი კომპანი, ვაშინგტონის
კორპორაცია,
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.01.10-02.03.01-26.01.16-26.01.21(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში შემავალი სიტყვიერი აღნიშვნა "COFFEE" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
9 – ერთგულების ბარათები, წამახალისებელი
ბარათები, ანაზღაურების ბარათები, სასაჩუქრე ბარათები, კლუბის წევრების ბარათები,
რომელთა გამოყენება შეიძლება ყავის, ჩაის,
კაკაოს, შეფუთული და მზა საკვების, ელექტრო აპარატურის, არაელექტრო აპარატურის
საქონლის, საოჯახო საქონლის, სამზარეულოს ნივთების, წიგნების, მუსიკალური ჩანაწერების, სათამაშოების, მათ შორის, ტედი
დათვების (პლუშის დათვები), რბილი სათამაშოების, პლუშის სათამაშოების, თოჯინების
და მათთვის განკუთვნილი აქსესუარების, სამკაულების (აქსესუარების) შესაძენად; კომპიუტერული პროგრამები მობილური მოწყობილობებისთვის და მობილური ტელეფონებისთვის; კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის (კლიენეტებისთვის) მათი ერთგულების სტატუსის და დაგროვებული (აკუმულირებული) დანაზოგის
მისაწვდომობის, კონტროლის და მართვის
უზრუნველსაყოფად, შენაძენზე ფულის გადახდა მობილური საშუალებების მეშვეობით,
შეღწევის მენიუს მონაცემები და ინფორმაცია
დამმხსომებელი მოწყობილობის უჯრედის
მისამართზე; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა აუდიო მონაცემების ავტორინგში (საავტორო სისტემა-სპეციალიზებული
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა მულტიმედიური ინტერაქტიული დანართების შექმნის შესაძლებლობას), გადმოტვირთვაში, გადაცემაში, მიღებაში, რედაქტირებაში, გამოყოფაში (ამოღებაში), კოდირებაში, დეკოდირებაში, აღწარმოებაში და ორგანიზაციაში გამოყენებისთვის; კლასიკური,
ჯაზური, თანამედროვე, პოპ, სადღესასწაულო (სეზონური), რიტმული და ბლუზური,
სოულის, სხვადასხვა ჟანრის და როკ მუსიკის
აუდიოჩანაწერები; მუსიკის ჩატვირთვა ინტერნეტის ქსელის და უკაბელო მოწყობილობების მეშვეობით; ჩალითები და ბუდეები ფიჭური ტელეფონებისთვის და პერსონალური ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; თასმები
ფიჭური ტელეფონებისთვის, დეკორატიული
აქსესუარები ფიჭური ტელეფონებისთვის; დამჭერები მაგნიტურად დეკოდირებადი სასაჩუქრე ბარათებისთვის; მაგნიტური კოდირებული სასაჩუქრე ბარათები; „თაგვის“ ქვესადებები, სავაჭრო ავტომატები.
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14 – საათები, მაღვიძარა საათები, ჯიბის საათები, მაჯის საათები, სამზარეულოს ტაიმერები, წამზომები, საიუველირო ნაწარმი.
16 – გამოქვეყნებული და დაბეჭდილი მასალები, კერძოდ, გაზეთები და ჟურნალები, რომლებშიც წარმოდგენილია ინფორმაცია ყავაზე, ყავის სასმელებზე, ქაღალდის ფილტრებზე ყავის სახარშებისათვის, ფოტოალბომებზე, (ცარცის) ქაღალდზე მხატვრული ბეჭდვისათვის, სახატავ ფანქრებზე, სახატავ ფუნჯებზე, ავტოკალმებზე, ფანქრებზე, ბურთულიან ავტოკალმებზე, სანიშნებზე (წიგნში),
პენლებზე (საკალმეები), პენლებზე საკანცელარიო ნივთებისთვის, პენლებზე (ფანქრებისთვის), საკანცელარიო ნივთებზე, აფიშებზე
(პლაკატებზე), ქაღალდის ხელსახოცებზე, ქაღალდის სადგამებზე (ჭიქებისთვის, ბოთლებისთვის), ქაღალდის ჩანთებზე (პაკეტებზე),
ქაღალდის ჭიქებზე, ყუთებზე და შესაფუთ
ქაღალდზე; საინსტრუქციო ბუკლეტები.
18 – საფულეები, პატარა საფულეები, დიდი
ჩანთები, ქალის ჩანთები, პორტფელები, სასკოლო ჩანთები (ზურგჩანთები), პორტფელის
ტიპის საქაღალდეები, ჩემოდნები (საკვოიაჟები) და ქოლგები, ყველა დამზადებული ქსოვილისგან, სინთეზური მასალისგან ან ტყავისგან, გასაღების ტყავის ბრელოკები.
28 – სათამაშოები, კერძოდ, დათვები ტედი,
რბილი სათამაშოები, პლუშის სათამაშოები,
თოჯინები და მათთვის განკუთვნილი აქსესუარები. საშობაო აქსესუარები, იო-იოები
(ამერიკული სათამაშო), ბანქო.
29 – რძე, არომატიზირებული რძე, რძის კოქტეილები და რძიანი სასმელები; სოიის რძე;
ხილის ჯემები; კომპოტები, ჟელეები, პურის
პროდუქტები (რომელიც არ შედის სხვა კლასებში); დაკონსერვებული ხილი და ბოსტნეული; მზა კერძები და გაყინული კერძები,
რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში და შეიცავს ხორცს, სოიას, შინაურ ფრინველს,
ზღვის პროდუქტებს, ბოსტნეულს, ხილს, ტოფუს (სოიის იაპონური ხაჭო) და/ან ყველს,
აგრეთვე, მოიცავს მაკარონს, ბრინჯს ან მარცვლეულს; იოგურტები, სასმელები იოგურტის ფუძეზე, ასათქვეფი ნაღები, თხილი, გამომშრალი თხილი, მოხალული თხილი, თხილის რძე („ნუტ მილკ“), თხილის წვენი; საკვები ზეთები და ცხიმები.
33 – გამოხდით მიღებული სპირტები და ლიქიორები.

41 – გასართობი ღონისძიებების მომსახურება,
კერძოდ, გასართობი, საგანმანათლებლო სანახაობითი და/ან მუსიკალური ღონისძიებების უზრუნველყოფა და/ან ორგანიზაცია;
შოუ პროგრამების, ცოცხალი შესრულებით
წარმოდგენების, კონცერტების და სხვა ღონისძიებების და სამუშაოების ორგანიზაცია,
დადგმა, შესრულება და/ან პრეზენტაცია;
გართობის მიზნებისთვის ინდივიდუალური
გამოსვლების განთავსება და ჩატარება; მუსიკალური და ხმოვანი ჩანაწერების გამოშვება და წარმოება; მუსიკალური ჩანაწერების
სრული დაიჯესტის ინტერაქტიული კომპიუტერული მონაცემთა ბაზის ჩვენების მისაწვდომობის ურუნველყობა; მუსიკის, ვიდეო,
რადიო, ტელევიზიის, ახალი ამბების, სპორტული ღონისძიებების, თამაშების, კულტურული ღონისძიებების, გასართობი ღონისძიებების სფეროში, და ხელოვნების და გართობის სფეროში მონაცემთა ბაზების და კატალოგების უზრუნველყოფა კავშირგაბმულობის ქსელების მეშვეობით; მუსიკის, ვიდეო,
რადიო, ტელევიზიის, ახალი ამბების, სპორტული ღონისძიებების, თამაშების, კულტურული ღონისძიებების, გასართობი ღონისძიებების სფეროებთან დაკავშირებით, და ხელოვნების და გართობის (თავისუფალი დროის
გაყვანის) სფეროებთან დაკავშირებით ინფორმაციის, აუდიო, ვიდეო, გრაფიკული, ტექსტური ან სხვა მულტიმედიური კონტენტის
უზრუნველყოფა კავშირგაბმულობის ქსელების მეშვეობით; მუსიკის ელექტრონული გავრცელების მომსახურება; ტექსტების, გრაფიკული გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო
ჩანაწერების გამოქვეყნება კავშირგაბმულობის ქსელების მეშვეობით; დამახსოვრების და
ონ-ლაინ რეჟიმში მომხმარებლებისთვის აუდიო, ვიდეო, ტექსტების და სხვა მულტიმედიური კონტენტის, როგორიცაა მუსიკა, კონცერტები, ვიდეო ჩანაწერები, რადიო ჩანაწერები, სატელევიზიო გადაცემები, ახალი ამბები, თამაშები, სპორტული ღონისძიებები,
კულტურული ღონისძიებები და გასართობი
პროგრამები, გამოყენების (პროგრამირების)
შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; რადიო
პროგრამების შექმნა და დისტრიბუცია; მუსიკის სფეროსთან დაკავშირებული მომსახურება; გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, მუსიკის მიმოხილვის, მუსიკის
განხილვის (სტატიები) და მუსიკაზე კომენტარების უზრუნველყოფა.
_________________________________________

36 – საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, სადებეტო, საკრედიტო ბარათების და „ელექტრონული საფულის“ მომსახურება; საქველმოქმედო სახსრების შეგროვების მომსახურება.
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(260) AM 2013 71415 A
(210) AM 071415
(220) 2013 03 19
(731) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ
71 ს. უეკერ დრაივი, 14თ ფლორ, ჩიკაგო,
შტატი ილინოისი 60606, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

HYATT

(591) შავ-თეთრი
(511)
43 _ სასტუმროები; საკურორტო სასტუმროები; მოტელები; დროებითი საცხოვრებელი
ადგილებით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო
სააგენტოების მომსახურება სასტუმროში საცხოვრებელი ადგილების დაჯავშნისათვის;
სასტუმროს მომსახურება დაკავშირებული
წამახალისებელ პროგრამებთან, რაც ითვალისწინებს განსაკუთრებული სტუმრის მომსახურების, კეთილმოწყობის და სასტუმროს
მუდმივი სტუმარ-წევრების დაჯილდოების
უზრუნველყოფას; რესტორნების, ბარების და
კოქტეილ-ბარების მომსახურება; წასახემსებელი ბარების მომსახურება; საკვები პროდუქტით და სასმელებით მომარაგებაში მომსახურება; ბანკეტებისა და მიღებებისათვის
ადგილების უზრუნველყოფა განსაკუთრებული შემთხვევების დროს; კონფერენციების,
გამოფენების და შეკრებების ჩასატარებელი
ადგილების უზრუნველყოფა; სკამების, მაგიდების, მაგიდის თეთრეულის და ჭურჭლეულის გაქირავება კონფერენციებისთვის, გამოფენებისთვის, შეკრებებისთვის და მიღებებისთვის და ბანკეტებისთვის; შეხვედრებისთვის
განკუთვნილი ოთახების დაქირავება.
_________________________________________
(260) AM 2013 71416 A
(210) AM 071416
(220) 2013 03 19
(731) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ
71 ს. უეკერ დრაივი, 14თ ფლორ, ჩიკაგო,
შტატი ილინოისი 60606, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.12-27.05.10(511)
43 _ სასტუმროები; საკურორტო სასტუმროები; მოტელები; დროებითი საცხოვრებელი ადგილებით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო სააგენტოების მომსახურება სასტუმროში საცხოვრებელი ადგილების დაჯავშნისათვის; სა-

სტუმროს მომსახურება დაკავშირებული წამახალისებელ პროგრამებთან, რაც ითვალისწინებს განსაკუთრებული სტუმრის მომსახურების, კეთილმოწყობის და სასტუმროს მუდმივი სტუმარ-წევრების დაჯილდოების უზრუნველყოფას; რესტორნების, ბარების და
კოქტეილ-ბარების მომსახურება; წასახემსებელი ბარების მომსახურება; საკვები პროდუქტით და სასმელებით მომარაგებაში მომსახურება; ბანკეტებისა და მიღებებისათვის
ადგილების უზრუნველყოფა განსაკუთრებული შემთხვევების დროს; კონფერენციების,
გამოფენების და შეკრებების ჩასატარებელი
ადგილების უზრუნველყოფა; სკამების, მაგიდების, მაგიდის თეთრეულის და ჭურჭლეულის გაქირავება კონფერენციებისთვის, გამოფენებისთვის, შეკრებებისთვის და მიღებებისთვის და ბანკეტებისთვის; შეხვედრებისთვის
განკუთვნილი ოთახების დაქირავება.
_________________________________________
(260) AM 2013 71418 A
(210) AM 071418
(220) 2013 03 19
(731) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ
71 ს. უეკერ დრაივი, 14თ ფლორ, ჩიკაგო,
შტატი ილინოისი 60606, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

HYATT REGENCY

(591) შავ-თეთრი
(511)
43 – სასტუმროები; საკურორტო სასტუმროები; მოტელები; დროებითი საცხოვრებელი ადგილებით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო სააგენტოების მომსახურება სასტუმროში საცხოვრებელი ადგილების დაჯავშნისათვის; სასტუმროს მომსახურება დაკავშირებული წამახალისებელ პროგრამებთან, რაც ითვალისწინებს განსაკუთრებული სტუმრის მომსახურების, კეთილმოწყობის და სასტუმროს მუდმივი სტუმარ-წევრების დაჯილდოების უზრუნველყოფას; რესტორნების, ბარების და
კოქტეილ-ბარების მომსახურება; წასახემსებელი ბარების მომსახურება; საკვები პროდუქტით და სასმელებით მომარაგებაში მომსახურება; ბანკეტებისა და მიღებებისათვის
ადგილების უზრუნველყოფა განსაკუთრებული შემთხვევების დროს; კონფერენციების,
გამოფენების და შეკრებების ჩასატარებელი
ადგილების უზრუნველყოფა; სკამების, მაგიდების, მაგიდის თეთრეულის და ჭურჭლეულის გაქირავება კონფერენციებისთვის, გამოფენებისთვის, შეკრებებისთვის და მიღებებისთვის და ბანკეტებისთვის; შეხვედრებისთვის
განკუთვნილი ოთახების დაქირავება.
_________________________________________
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(260) AM 2013 71419 A
(210) AM 071419
(220) 2013 03 19
(731) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ
71 ს. უეკერ დრაივი, 14თ ფლორ, ჩიკაგო,
შტატი ილინოისი 60606, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.05.01-27.05.15(511)
43 – სასტუმროები; საკურორტო სასტუმროები; მოტელები; დროებითი საცხოვრებელი ადგილებით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო სააგენტოების მომსახურება სასტუმროში საცხოვრებელი ადგილების დაჯავშნისათვის; სასტუმროს მომსახურება დაკავშირებული წამახალისებელ პროგრამებთან, რაც ითვალისწინებს განსაკუთრებული სტუმრის მომსახურების, კეთილმოწყობის და სასტუმროს მუდმივი სტუმარ-წევრების დაჯილდოების უზრუნველყოფას; რესტორნების, ბარების და
კოქტეილ-ბარების მომსახურება; წასახემსებელი ბარების მომსახურება; საკვები პროდუქტით და სასმელებით მომარაგებაში მომსახურება; ბანკეტებისა და მიღებებისათვის
ადგილების უზრუნველყოფა განსაკუთრებული შემთხვევების დროს; კონფერენციების,
გამოფენების და შეკრებების ჩასატარებელი
ადგილების უზრუნველყოფა; სკამების, მაგიდების, მაგიდის თეთრეულის და ჭურჭლეულის გაქირავება კონფერენციებისთვის, გამოფენებისთვის, შეკრებებისთვის და მიღებებისთვის და ბანკეტებისთვის; შეხვედრებისთვის
განკუთვნილი ოთახების დაქირავება.
_________________________________________
(260) AM 2013 71452 A
(210) AM 071452
(220) 2013 03 21
(731) შპს „უშბა დისტილერი“
ლორთქიფანიძის ქ. 20, 0137, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ИЗ КНЯЖЕСКОГО
ПОГРЕБА
თავადის მარნიდან

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები.
_________________________________________
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(260) AM 2013 71468 A
(210) AM 071468
(220) 2013 03 21
(731) საუთერნ ქომფორტ პროპერტის, ინკ.
4040 სივიქ სენტა დრაივ, სუიტ 528,
სან-რაფაელი, კალიფორნია 94903, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 06.07.02-25.01.19-27.05.02(526) დისკლამაცია – სიტყვიერი აღნიშვნები
"NEW ORLEANS ORIGINAL" და "EST 1874" არ
ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები; დისტილირებული სპირტის ჩათვლით.
_________________________________________
(260) AM 2013 71479 A
(210) AM 071479
(220) 2013 03 22
(731) აკკორ
110 ავენიუ დიუ ფრანს, 75013 პარიზი,
საფრანგეთი
(740) ლილიანა დარახველიძე
(540)

(591) თეთრი, მუქი მწვანე, ღია მწვანე
(531) 26.04.06-26.04.22-29.01.12(526) დისკლამაცია – სიტყვიერი აღნიშვნა
"STYLES HOTELS" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
35 – მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში სასტუმროების (ოტელების) და რესტორნების მიმართ; კომერციული მართვა სასტუმროების
(ოტელების) და რესტორნების მიმართ; სასტუმროების (ოტელების) და რესტორნების
სფეროში რეკლამა; სასტუმროების (ოტელე-
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ბის) და რესტორნების სფეროში ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზნესის სფეროში სასტუმროების (ოტელების), მოტელების,
სასტუმრო კომპლექსების, აპარტამენტების
და აპარტოტელების მიმართ.
43 – სასტუმროები (ოტელები), მოტელები,
სასტუმრო კომპლექსების ექსპლუატაცია;
სასტუმროების (ოტელების) მომსახურება;
კვების პროდუქტების და სასმელების უზრუნველყოფის მომსახურება; კაფეტერიების,
კაფეების, ბარების (კლუბების გარდა) მომსახურება; დროებითი საცხოვრებლის უზრუნველყოფა; დასასვენებელი ბაზები (ბანაკები);
მოგზაურებისათვის
სასტუმროებში
ადგილების დაჯავშნა; დროებითი საცხოვრებელი ადგილების დაჯავშნა, კონსულტაციები
და რჩევები (არაკომერციული) სასტუმროების
(ოტელების) და რესტორნების სფეროში.
_________________________________________
(260) AM 2013 71486 A
(210) AM 071486
(220) 2013 03 22
(731) ასტელას ფარმა იუროპ ბ.ვ.
სილვიუსვეგ 62, 2333 BE ლეიდენი,
ნიდერლანდი
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

ДИФИКЛИР

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცინო მიზნებისათვის გამოსაყენებელი ნაწარმი
და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71534 A
(210) AM 071534
(220) 2013 03 26
(731) ვიივ ჰელსქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
TW8 9GS მიდლსექსი, გაერთიანებული
სამეფო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

TRIUMEQ

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები და ნივთიერებები; ვაქცინები.
_________________________________________

(260) AM 2013 71535 A
(210) AM 071535
(220) 2013 03 26
(731) ვიივ ჰელსქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
TW8 9GS მიდლსექსი, გაერთიანებული
სამეფო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

ТРИУМЕК

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები და ნივთიერებები; ვაქცინები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71565 A
(210) AM 071565
(220) 2013 03 28
(731) შპს „ბარამბო“
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01-28.05.00-28.19.00(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71600 A
(210) AM 071600
(220) 2013 04 01
(731) ალი ფადილ აბდელ-ჰუსეინი
საფოსტო ყუთი 12676, აჯმანი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)
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(591) შავ-თეთრი
(531) 05.13.08-27.05.10(511)
34 – სიგარეტები, სიგარები, დამუშავებული
და დაუმუშავებელი თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ნარგილა; ასანთი.
_________________________________________
(260) AM 2013 71601 A
(210) AM 071601
(220) 2013 04 01
(731) შპს „ივერთა“
სანაპიროს ქ. 10, 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.02-26.01.22(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.
_________________________________________
(260) AM 2013 71617 A
(210) AM 071617
(220) 2013 04 01
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

კლინიზოლი
КЛИНИЗОЛ
KLINIZOL
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(591) შავ-თეთრი
(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 2013 71618 A
(210) AM 071618
(220) 2013 04 01
(731) შპს „ივიარ“
დ. გამრეკელის შესახვ. #4ა, ბ. 2, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) ირაკლი ცხოვრებაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.03.04-05.07.10-27.05.08-27.05.1127.05.22-27.05.23(526) დისკლამაცია – სიტყვიერი აღნიშვნა
"Venakhi" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ
სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2013 71681 A
(210) AM 071681
(220) 2013 04 04
(731) ფილ ლიმიტიდ
პემბროუკ ჰოლი, 42 კროუ ლეინი,
პემბროუკი HM 19, P.O. Box HM 670,
ჰამილტონი HMCX, ბერმუდის
კუნძულები
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.18-26.04.24-27.05.10-27.05.17-
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(526) დისკლამაცია – სიტყვიერი აღნიშვნა
"WORLDWIDE INVESTMENT" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
36 – ფინანსური მომსახურება; სადაზღვევო
მომსახურება; საინვესტიციო მომსახურება;
საერთაშორისო და საშინაო საფონდო ინვესტიციები; დისკრეტული საინვესტიციო მართვის მომსახურება; ინვესტიციებთან დაკავშირებული კონსულტაციები; ერთობლივი ფონდები და მათთან დაკავშირებული მომსახურება; პენსიები და მასთან დაკავშირებული
მომსახურება; ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული საბროკერო და სხვა მომსახურება;
საბანკო საქმე და მასთან დაკავშირებული
მომსახურება; სათავდებო და მასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება; ფასიანი ქაღალდების პორტფელთან, ერთობლივ ფონდთან, საპენსიო და სატრასტო ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული მომსახურება; ფინანსური მართვა და დაგეგმარება; საფინანსო
კონსულტაცია; საკრედიტო მომსახურება; საინვესტიციო ბანკებთან, კორპორაციულ საფინანსო და საინვესტიციო კაპიტალთან დაკავშირებული მომსახურება; კერძო კაპიტალის
მომსახურეობები; უძრავი ქონების მომსახურეობები; უძრავი ქონების საინვესტიციო მომსახურეობები; ფასიანი ქაღალდების დაზღვევა; მეორად ფასიან ქაღალდებთან და ვალუტის გაცვლასთან დაკავშირებული მომსახურება; ფასიან ქაღალდებთან, ფინანსებთან და
ინვესტიციებთან დაკავშირებული ინფორმაციითა და კონსულტაციით უზრუნველყოფა;
ფასიან ქაღალდებთან, ფინანსებთან და ინვესტიციებთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზების ინტერაქტიულ ინფორმაციული მომსახურებები; საკრედიტო და სადებეტო ბარათებით
მომსახურება; ფულად ანგარიშსწორებასთან
დაკავშირებული მომსახურება; უზრუნველყოფილ და არაუზრუნველყოფილ სესხებთან დაკავშირებული მომსახურება; ფულის გადახურდავება; სიძველეების შეფასება; საბროკერო საქმიანობა; სათავდებო მომსახურებები;
საქველმოქმედო თანხების მობილიზება; დაკრედიტება გირაოთი; შეტანის კრედიტები; საბანკო იპოთეკური საქმიანობა; ბიზნესლიკვიდაციები; საფონდო ბირჟების შეფასება; კოლექციის არენდა; ინფორმაციის მიწოდება,
რჩევა და კონსულტაცია ყველა ჩამოთვლილთან დაკავშირებით.
_________________________________________

(260) AM 2013 71682 A
(210) AM 071682
(220) 2013 04 04
(731) ფილ ლიმიტიდ
პემბროუკ ჰოლი, 42 კროუ ლეინი,
პემბროუკი HM 19, P.O. Box HM 670,
ჰამილტონი HMCX, ბერმუდის
კუნძულები
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.18-26.04.24-27.05.10-27.05.17(511)
36 – ფინანსური მომსახურება; სადაზღვევო
მომსახურება; საინვესტიციო მომსახურება;
საერთაშორისო და საშინაო საფონდო ინვესტიციები; დისკრეტული საინვესტიციო მართვის მომსახურება; ინვესტიციებთან დაკავშირებული კონსულტაციები; ერთობლივი ფონდები და მათთან დაკავშირებული მომსახურება; პენსიები და მასთან დაკავშირებული
მომსახურება; ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული საბროკერო და სხვა მომსახურება;
საბანკო საქმე და მასთან დაკავშირებული
მომსახურება; სათავდებო და მასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება; ფასიანი ქაღალდების პორტფელთან, ერთობლივ ფონდთან,
საპენსიო და სატრასტო ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული მომსახურება; ფინანსური მართვა და დაგეგმარება; საფინანსო
კონსულტაცია; საკრედიტო მომსახურება; საინვესტიციო ბანკებთან, კორპორაციულ საფინანსო და საინვესტიციო კაპიტალთან დაკავშირებული მომსახურება; კერძო კაპიტალის
მომსახურეობები; უძრავი ქონების მომსახურეობები; უძრავი ქონების საინვესტიციო
მომსახურეობები; ფასიანი ქაღალდების დაზღვევა; მეორად ფასიან ქაღალდებთან და ვალუტის გაცვლასთან დაკავშირებული მომსახურება; ფასიან ქაღალდებთან, ფინანსებთან
და ინვესტიციებთან დაკავშირებული ინფორმაციითა და კონსულტაციით უზრუნველყოფა;
ფასიან ქაღალდებთან, ფინანსებთან და ინვესტიციებთან დაკავშირებული მონაცემთა
ბაზების ინტერაქტიულ ინფორმაციული მომსახურებები; საკრედიტო და სადებეტო ბარათებით მომსახურება; ფულად ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული მომსახურება; უზრუნველყოფილ და არაუზრუნველყოფილ
სესხებთან დაკავშირებული მომსახურება;
ფულის გადახურდავება; სიძველეების შეფა-
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სება; საბროკერო საქმიანობა; სათავდებო
მომსახურებები; საქველმოქმედო თანხების
მობილიზება; დაკრედიტება გირაოთი; შეტანის კრედიტები; საბანკო იპოთეკური საქმიანობა; ბიზნესლიკვიდაციები; საფონდო ბირჟების შეფასება; კოლექციის არენდა; ინფორმაციის მიწოდება, რჩევა და კონსულტაცია
ყველა ჩამოთვლილთან დაკავშირებით.
_________________________________________
(260) AM 2013 71698 A
(210) AM 071698
(220) 2013 04 05
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

პანტოზოლი
Пантозол
Pantozol

(260) AM 2013 71726 A
(210) AM 071726
(220) 2013 04 08
(731) ედვანს მეგეზინ პაბლიშერს ინკ.
ფოურ თაიმს სქუერ ნიუ-იორკი, N.Y.
10036, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)
(591) შავ-თეთრი
(526) დისკლამაცია – სიტყვა "BAR" არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი
დაცვის ობიექტს.
(511)
43 – რესტორნების და კაფეების მომსახურება;
საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფის
მომსახურება; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; საკვების და სასმელების დამზადებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
უზრუნველყოფა; საკვების შეკვეთით დამზადების და შინ მიტანის მომსახურება; რესტორნების და ბარების მომახურება ონლაინ
რეჟიმში ინტერნეტის ან ვებსაიტის მეშვეობით; ონლაინ ინფორმაციის შემოთავაზება
სამზარეულოსთან და ღვინოსთან, სასტუმროს ნომრებთან, რესტორნის მომსახურებასთან, კაფეტერიების და დასასვენებელი ოთახების (ოტელებში, კლუბებში) მომსახურებასთან, კაფეების და ბარების მომახურებასთან
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(260) AM 2013 71758 A
(210) AM 071758
(220) 2013 04 10
(731) ჯენერალ მილზ, ინკ.
ნამბა უან ჯენერალ მილზ ბულვარი,
მინეაპოლისი, მინესოტა 55426, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

BETTY CROCKER

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
_________________________________________

GQ BAR

დაკავშირებით; საკვების შეკვეთით დამზადების და შინ მიტანის მომსახურება (საკვებით
და სასმელით უზრუნველყოფა); საკონსულტაციო, საინფორმაციო და სარეკომენდაციო
მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საკვების და სასმელების დამზადებასა და შეთავაზებასთან.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გაყინული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბა,
კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები;
ზეთები და საკვები ცხიმები; შეფუთული გამომშრალი (დეჰიდრირებული) კარტოფილი;
ხილზე დამზადებული საუზმეული; პროდუქტები მცენარეული ცილებისგან ბეკონის გემოთი; უპირატესად კარტოფილის შემცველი
შეფუთული საუზმეული ან გარნირები; შეფუთული ძირითადი (გამომშრალი) საკვები
ნარევები კარტოფილის საფუძველზე სანელებლების და/ან საწებლების დანამატებით.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი; ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტები; პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი; ნაყინი; შაქარი,
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი; მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული; ნარევები
კექსების გამოსაცხობად; ნარევები მოსარკვლისათვის; ნარევები პურ-ფუნთუშეულის
დასამზადებლად; ნარევები შოკოლადის კექსების და შოკოლადის ტკბილღვეზელების
დასამზადებლად; ნარევები ნამცხვრის დასამზადებლად; ნარევები ქერქიანი ღვეზელების
დასამზადებლად; პრეპარატები მოსარკვლისათვის; საკვები მოსართავები საკონდიტრო
ნაწარმისათვის; შეფუთული საგარნირო ნარევები ატრიის საფუძველზე; შეფუთული ძირითადი (გამომშრალი) საკვები ნარევები ან გარნირები მარცვლეულის ან მარცვლოვნების საფუძველზე, ბრინჯის საფუძველზე ან მაკარონის ნაწარმის საფუძველზე; ნარევები ბისკვიტების დასამზადებლად; ნარევები ბლინების
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და ვაფლის დასამზადებლად; ფქვილი; ნარევები ბრინჯის ან მაკარონის ნაწარმის საფუძველზე გარნირების დასამზადებლად; შეფუთული საუზმეული მარცვლეულის საფუძველზე.
_________________________________________
(260) AM 2013 71769 A
(210) AM 071769
(220) 2013 04 10
(731) ლგ ლაიფ საიენსიზ, ლტდ.
58, საემუნან-რო, იონგნო-გუ, სეული,
კორეა, კორეის რესპუბლიკა
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ZEMIMET

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – დიაბეტის სამკურნალო ფარმაცევტული
პრეპარატები; გულ-სისხლძარღვთა ფარმაცევტული პრეპარატები; სიმსივნის სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; ცენტრალური ნერვული სისტემის ფარმაცევტული
პრეპარატები; დერმატოლოგიური ფარმაცევტული ნაწარმი; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; წნევის დამწევი პრეპარატები; დიაბეტის საწინააღმდეგო საშუალებები; ანტიბიოტიკები; კიბოს საწინააღმდეგო პრეპარატები; ანტიკოაგულანტები; სიმსივნის ზრდის
შემაფერხებელი საშუალებები; კანის ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები; სისხლში
შაქრის შემცველობის შესამცირებელი საშუალებები; სასუნთქი ორგანოების ფარმაცევტული პრეპარატები; ვეტერინარული პრეპარატები; ფუნგიციდები; ჰერბიციდები; ინსექტიციდები; ფარმაცევტული სამკურნალო პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71770 A
(210) AM 071770
(220) 2013 04 10
(310) 85/750,451
(320) 2012 10 10
(330) US
(731) ვიზარდ კო., ინკ.
6 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) თეთრი, წითელი
(531) 26.04.22-26.04.24-27.05.24-29.01.12-

(511)
9 – ელექტრული და სამეცნიერო ხელსაწყოები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა მანქანების გაქირავების ოფისებისათვის
საბარგო ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების დაჯავშნისა და სატრანსპორტო საშუალებებზე თვალყურის დევნებისათვის და სატრანსპორტო საშუალებებთან,
მომხმარებლებსა და გაქირავებასთან დაკავშირებული მონაცემების მომსახურებისათვის;
მანქანების გაქირავებასთან დაკავშირებული
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; მობილური დამატების ტიპის
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა
მანქანების გაქირავების ან ლიზინგისათვის;
გლობალური
პოზიციონირების
სისტემა
(GPS); სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავების ან ლიზინგის მომსახურებისათვის
განკუთვნილი ინტერაქტიური კომპიუტერული
კიოსკები, რომლებიც მოიცავენ კომპიუტერებს, კომპიუტერის ტექნიკურ უზრუნველყოფას, კომპიუტერის პერიფერიულ მოწყობილობებსა და კომპიუტერის ოპერაციულ პროგრამულ უზრუნველყოფას; სატრანსპორტო საშუალებების ნავიგაციის აპარატები; სატელიტური რადიოები; ტელეკომუნიკაციები და მონაცემთა ქსელების ტექნიკური უზრუნველყოფა, სახელდობრ, მრავალრიცხოვან ინფრასტრუქტურასა და კომუნიკაციის პროტოკოლებში ხმის, მონაცემებისა და ვიდეო კავშირების გადაცემისა და აგრეგირების ხელსაწყოები.
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ავტომობილები; მოტორიანი ავტობუსები, ავტობუსები და მათი კონსტრუქციული ნაწილები; სანომრე ნიშნის ჩარჩოები; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები, სახელდობრ, ავტომობილები, საბარგო ავტომობილები, ფურგონები, მაღალი განვლადობის ავტომობილები და მათი კონსტრუქციული ნაწილები; ტრეილერები.
16 – ქაღალდის ნაწარმი და ნაბეჭდი მასალა;
ბუკლეტები მოგზაურობის, სატრანსპორტო
საშუალებების გაქირავების, გადაზიდვების
შესახებ; კალენდრები; ჟურნალები მოგზაურობაზე; კალმისტრები; ტურისტული ბროშურები; სამოგზაურო ნაბეჭდი გამოცემები; რუკები; ნაბეჭდი ფორმები; ნაბეჭდი მასალა, სახელდობრ, ქაღალდის ნიშნები, წიგნები, სახელმძღვანელოები, სასწავლო გეგმები, საინფორმაციო ბიულეტენები, საინფორმაციო ბარათები და ბროშურები მოგზაურობის, სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავებისა და
გადაზიდვების სფეროში.
35 – რეკლამა და ბიზნესის მომსახურება; ბიზნესის ადმინისტრირება ტრანსპორტისა და
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მიტანის სფეროში; მუდმივი მომხმარებლების
მომსახურება და მომხმარებელთა კლუბის
მომსახურება კომერციული, ხელშეწყობისა
და/ან რეკლამის მიზნით; სატრანსპორტო
საშუალებები გაქირავებისა და ლიზინგის
მომსახურების საშუალებების დაარსების
და/ან ოპერირების საქმიანობის მართვის
შეთავაზება; მოტორიან სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება;
კომპანიის საქონლისა და მომსახურების ონლაინ შესყიდვისათვის მომხმარებლების წამახალისებელი დაჯილდოების პროგრამების
უზრუნველყოფა ლოიალობის ბონუსების გამოცემისა და ამოქმედების მეშვეობით; მომხმარებლების წამახალისებელი დაჯილდოების პროგრამების უზრუნველყოფა ლოიალობის კუპონების გამოცემისა და ამოქმედების
მეშვეობით მონაწილე საქმიანობების ხშირი
გამოყენებისათვის; საზოგადოებრივი სექტორის სატრანსპორტო საშუალებების კონტრაქტების მართვის უზრუნველყოფა; მესამე პირების უზრუნველყოფა გადაზიდვის დოკუმენტებით; გადაზიდვის მართვის მომსახურება,
სახელდობრ, ხალხის გადაყვანის დაგეგმვა
და კოორდინირება მესამე პირებისათვის.
36 – ფინანსური მომსახურება; სატრანსპორტო დანახარჯების გადასახდელი ვაუჩერებით
უზრუნველყოფა.
37 – რემონტის მომსახურება; გზაზე ტექნიკური დახმარების საავარიო სამსახური, სახელდობრ, გამოხმაურება ტექნიკური დახმარების
ზარზე, დაშვებული საბურავის გამოცვლა,
საწვავით ავარიული მომარაგება და აკუმულატორის ამუშავება.
39 – გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურება;
სამოგზაურო ტურების მოწყობა; ავტობუსით
ტრანსპორტირება; მანქანების გაქირავება;
მანქანებით ტრანსპორტირება; მძღოლებით
მომსახურება; კერძო პირებისა და ჯგუფების
მოგზაურობის მოწყობის კოორდინირება;
გზაზე ტექნიკური დახმარების საავარიო სამსახური, სახელდობრ, ბუქსირება, ამწე და
გასაღების მიტანის მომსახურება; ავტომობილების ლიზინგი; მანქანების ლიზინგი; საბარგო ავტომობილების ლიზინგი; სატრანსპორტო საშუალებების ლიზინგი; გადაზიდვების
დაჯავშნა და შეკვეთა; გადაზიდვების დაჯავშნის ონ-ლაინ მომსახურება; სამგზავრო
ტრანსპორტი; მოგზაურობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ონ-ლაინ საძიებო კომპიუტერული მონაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო ინფორმაციით უზრუნველყოფა; მანქანის გაქირავების დაჯავშნა;
გადამზიდი ფურგონების გაქირავება; გლობალური პოზიციონირების სისტემის (GPS) აღ-
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ჭურვილობის გაქირავება ნავიგაციის მიზნებისათვის; საბარგო ავტომობილების გაქირავება; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; მოგზაურთა გადაყვანა; კონსულტაციები გადაზიდვებში; ინფორმაცია გადაზიდვებზე; სამოგზაურო სააგენტოების მომსახურება,
სახელდობრ, გადაზიდვების დაჯავშნა და
შეკვეთა; გადაზიდვების დაჯავშნის მომსახურება; მოგზაურთა კლუბები; მოგზაურობის
მარშრუტის დაგეგმვა; სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მომსახურება.
41 – განათლება და გართობა; საწევრო კლუბების მომსახურება.
42 – კომპიუტერული და სამეცნიერო სამუშაოები; მომხმარებელთა მიერ მოგზაურობის
შეკვეთის შესაძლებლობის ტექნოლოგიასთან
დაკავშირებული ვებ გვერდებით უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2013 71771 A
(210) AM 071771
(220) 2013 04 10
(310) 85/750,470
(320) 2012 10 10
(330) US
(731) ვიზარდ კო., ინკ.
6 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
9 – ელექტრული და სამეცნიერო ხელსაწყოები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა მანქანების გაქირავების ოფისებისათვის
საბარგო ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების დაჯავშნისა და სატრანსპორტო საშუალებებზე თვალყურის დევნებისათვის და სატრანსპორტო საშუალებებთან,
მომხმარებლებსა და გაქირავებასთან დაკავშირებული მონაცემების მომსახურებისათვის;
მანქანების გაქირავებასთან დაკავშირებული
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; მობილური დამატების ტიპის
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა
მანქანების გაქირავების ან ლიზინგისათვის;
გლობალური
პოზიციონირების
სისტემა
(GPS); სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავების ან ლიზინგის მომსახურებისათვის
განკუთვნილი ინტერაქტიური კომპიუტერული
კიოსკები, რომლებიც მოიცავენ კომპიუტერებს, კომპიუტერის ტექნიკურ უზრუნველყო-
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ფას, კომპიუტერის პერიფერიულ მოწყობილობებსა და კომპიუტერის ოპერაციულ პროგრამულ უზრუნველყოფას; სატრანსპორტო საშუალებების ნავიგაციის აპარატები; სატელიტური რადიოები; ტელეკომუნიკაციები და მონაცემთა ქსელების ტექნიკური უზრუნველყოფა, სახელდობრ, მრავალრიცხოვან ინფრასტრუქტურასა და კომუნიკაციის პროტოკოლებში ხმის, მონაცემებისა და ვიდეო კავშირების გადაცემისა და აგრეგირების ხელსაწყოები.
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ავტომობილები; მოტორიანი ავტობუსები, ავტობუსები და მათი კონსტრუქციული ნაწილები; სანომრე ნიშნის ჩარჩოები; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები, სახელდობრ, ავტომობილები, საბარგო ავტომობილები, ფურგონები, მაღალი განვლადობის ავტომობილები და
მათი კონსტრუქციული ნაწილები; ტრეილერები.
16 – ქაღალდის ნაწარმი და ნაბეჭდი მასალა;
ბუკლეტები მოგზაურობის, სატრანსპორტო
საშუალებების გაქირავების, გადაზიდვების
შესახებ; კალენდრები; ჟურნალები მოგზაურობაზე; კალმისტრები; ტურისტული ბროშურები; სამოგზაურო ნაბეჭდი გამოცემები; რუკები; ნაბეჭდი ფორმები; ნაბეჭდი მასალა, სახელდობრ, ქაღალდის ნიშნები, წიგნები, სახელმძღვანელოები, სასწავლო გეგმები, საინფორმაციო ბიულეტენები, საინფორმაციო ბარათები და ბროშურები მოგზაურობის, სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავებისა და
გადაზიდვების სფეროში.
35 – რეკლამა და ბიზნესის მომსახურება;
ბიზნესის ადმინისტრირება ტრანსპორტისა
და მიტანის სფეროში; მუდმივი მომხმარებლების მომსახურება და მომხმარებელთა
კლუბის მომსახურება კომერციული, ხელშეწყობისა და/ან რეკლამის მიზნით; სატრანსპორტო საშუალებები გაქირავებისა და ლიზინგის მომსახურების საშუალებების დაარსების და/ან ოპერირების საქმიანობის მართვის შეთავაზება; მოტორიან სატრანსპორტო
საშუალებებთან დაკავშირებული ონ-ლაინ
საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება;
კომპანიის საქონლისა და მომსახურების ონლაინ შესყიდვისათვის მომხმარებლების წამახალისებელი დაჯილდოების პროგრამების
უზრუნველყოფა ლოიალობის ბონუსების გამოცემისა და ამოქმედების მეშვეობით; მომხმარებლების წამახალისებელი დაჯილდოების პროგრამების უზრუნველყოფა ლოიალობის კუპონების გამოცემისა და ამოქმედების
მეშვეობით მონაწილე საქმიანობების ხშირი
გამოყენებისათვის; საზოგადოებრივი სექტორის სატრანსპორტო საშუალებების კონტრაქ-

ტების მართვის უზრუნველყოფა; მესამე პირების უზრუნველყოფა გადაზიდვის დოკუმენტებით; გადაზიდვის მართვის მომსახურება, სახელდობრ, ხალხის გადაყვანის დაგეგმვა და
კოორდინირება მესამე პირებისათვის.
36 – ფინანსური მომსახურება; სატრანსპორტო დანახარჯების გადასახდელი ვაუჩერებით
უზრუნველყოფა.
37 – რემონტის მომსახურება; გზაზე ტექნიკური დახმარების საავარიო სამსახური, სახელდობრ, გამოხმაურება ტექნიკური დახმარების
ზარზე, დაშვებული საბურავის გამოცვლა, საწვავით ავარიული მომარაგება და აკუმულატორის ამუშავება.
39 – გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურება;
სამოგზაურო ტურების მოწყობა; ავტობუსით
ტრანსპორტირება; მანქანების გაქირავება; მანქანებით ტრანსპორტირება; მძღოლებით მომსახურება; კერძო პირებისა და ჯგუფების
მოგზაურობის მოწყობის კოორდინირება;
გზაზე ტექნიკური დახმარების საავარიო სამსახური, სახელდობრ, ბუქსირება, ამწე და
გასაღების მიტანის მომსახურება; ავტომობილების ლიზინგი; მანქანების ლიზინგი; საბარგო ავტომობილების ლიზინგი; სატრანსპორტო საშუალებების ლიზინგი; გადაზიდვების
დაჯავშნა და შეკვეთა; გადაზიდვების დაჯავშნის ონ-ლაინ მომსახურება; სამგზავრო
ტრანსპორტი; მოგზაურობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ონ-ლაინ საძიებო კომპიუტერული მონაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო ინფორმაციით უზრუნველყოფა; მანქანის გაქირავების დაჯავშნა; გადამზიდი ფურგონების გაქირავება; გლობალური პოზიციონირების სისტემის (GPS) აღჭურვილობის გაქირავება ნავიგაციის მიზნებისათვის; საბარგო ავტომობილების გაქირავება; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; მოგზაურთა გადაყვანა; კონსულტაციები გადაზიდვებში; ინფორმაცია გადაზიდვებზე; სამოგზაურო სააგენტოების მომსახურება,
სახელდობრ, გადაზიდვების დაჯავშნა და შეკვეთა; გადაზიდვების დაჯავშნის მომსახურება; მოგზაურთა კლუბები; მოგზაურობის
მარშრუტის დაგეგმვა; სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მომსახურება.
41 – განათლება და გართობა; საწევრო კლუბების მომსახურება.
42 – კომპიუტერული და სამეცნიერო სამუშაოები; მომხმარებელთა მიერ მოგზაურობის
შეკვეთის შესაძლებლობის ტექნოლოგიასთან
დაკავშირებული ვებ გვერდებით უზრუნველყოფა.
_________________________________________
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(260) AM 2013 71772 A
(210) AM 071772
(220) 2013 04 10
(310) 85/755,976
(320) 2012 10 17
(330) US
(731) ვიზარდ კო., ინკ.
6 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

AVIS

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – ელექტრული და სამეცნიერო ხელსაწყოები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა მანქანების გაქირავების ოფისებისათვის
საბარგო ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების დაჯავშნისა და სატრანსპორტო საშუალებებზე თვალყურის დევნებისათვის და სატრანსპორტო საშუალებებთან, მომხმარებლებსა და გაქირავებასთან დაკავშირებული მონაცემების მომსახურებისათვის; მანქანების გაქირავებასთან დაკავშირებული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; მობილური დამატების
ტიპის ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა მანქანების გაქირავების ან ლიზინგისათვის; გლობალური პოზიციონირების სისტემა (GPS); სატრანსპორტო საშუალებების
გაქირავების ან ლიზინგის მომსახურებისათვის განკუთვნილი ინტერაქტიური კომპიუტერული კიოსკები, რომლებიც მოიცავენ კომპიუტერებს, კომპიუტერის ტექნიკურ უზრუნველყოფას, კომპიუტერის პერიფერიულ მოწყობილობებსა და კომპიუტერის ოპერაციულ
პროგრამულ უზრუნველყოფას; სატრანსპორტო საშუალებების ნავიგაციის აპარატები;
სატელიტური რადიოები; ტელეკომუნიკაციები და მონაცემთა ქსელების ტექნიკური უზრუნველყოფა, სახელდობრ, მრავალრიცხოვან
ინფრასტრუქტურასა და კომუნიკაციის პროტოკოლებში ხმის, მონაცემებისა და ვიდეო
კავშირების გადაცემისა და აგრეგირების
ხელსაწყოები.
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ავტომობილები; მოტორიანი ავტობუსები, ავტობუსები და მათი კონსტრუქციული ნაწილები; სანომრე ნიშნის ჩარჩოები; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები, სახელდობრ, ავტომობილები, საბარგო ავტომობილები, ფურგონები, მაღალი განვლადობის ავტომობილები და მათი კონსტრუქციული ნაწილები; ტრეილერები.
16 – ქაღალდის ნაწარმი და ნაბეჭდი მასალა;
ბუკლეტები მოგზაურობის, სატრანსპორტო
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საშუალებების გაქირავების, გადაზიდვების
შესახებ; კალენდრები; ჟურნალები მოგზაურობაზე; კალმისტრები; ტურისტული ბროშურები; სამოგზაურო ნაბეჭდი გამოცემები; რუკები; ნაბეჭდი ფორმები; ნაბეჭდი მასალა, სახელდობრ, ქაღალდის ნიშნები, წიგნები, სახელმძღვანელოები, სასწავლო გეგმები, საინფორმაციო ბიულეტენები, საინფორმაციო ბარათები და ბროშურები მოგზაურობის, სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავებისა და
გადაზიდვების სფეროში.
35 – რეკლამა და ბიზნესის მომსახურება; ბიზნესის ადმინისტრირება ტრანსპორტისა და
მიტანის სფეროში; მუდმივი მომხმარებლების
მომსახურება და მომხმარებელთა კლუბის
მომსახურება კომერციული, ხელშეწყობისა
და/ან რეკლამის მიზნით; სატრანსპორტო საშუალებები გაქირავებისა და ლიზინგის მომსახურების საშუალებების დაარსების და/ან
ოპერირების საქმიანობის მართვის შეთავაზება; მოტორიან სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება; კომპანიის
საქონლისა და მომსახურების ონ-ლაინ შესყიდვისათვის მომხმარებლების წამახალისებელი დაჯილდოების პროგრამების უზრუნველყოფა ლოიალობის ბონუსების გამოცემისა და ამოქმედების მეშვეობით; მომხმარებლების წამახალისებელი დაჯილდოების
პროგრამების უზრუნველყოფა ლოიალობის
კუპონების გამოცემისა და ამოქმედების მეშვეობით მონაწილე საქმიანობების ხშირი გამოყენებისათვის; საზოგადოებრივი სექტორის
სატრანსპორტო საშუალებების კონტრაქტების მართვის უზრუნველყოფა; მესამე პირების
უზრუნველყოფა გადაზიდვის დოკუმენტებით;
გადაზიდვის მართვის მომსახურება, სახელდობრ, ხალხის გადაყვანის დაგეგმვა და კოორდინირება მესამე პირებისათვის.
36 – ფინანსური მომსახურება; სატრანსპორტო დანახარჯების გადასახდელი ვაუჩერებით
უზრუნველყოფა.
37 – რემონტის მომსახურება; გზაზე ტექნიკური დახმარების საავარიო სამსახური, სახელდობრ, გამოხმაურება ტექნიკური დახმარების
ზარზე, დაშვებული საბურავის გამოცვლა,
საწვავით ავარიული მომარაგება და აკუმულატორის ამუშავება.
39 – გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურება;
სამოგზაურო ტურების მოწყობა; ავტობუსით
ტრანსპორტირება; მანქანების გაქირავება;
მანქანებით ტრანსპორტირება; მძღოლებით
მომსახურება; კერძო პირებისა და ჯგუფების
მოგზაურობის მოწყობის კოორდინირება;
გზაზე ტექნიკური დახმარების საავარიო სამ-
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სახური, სახელდობრ, ბუქსირება, ამწე და
გასაღების მიტანის მომსახურება; ავტომობილების ლიზინგი; მანქანების ლიზინგი; საბარგო ავტომობილების ლიზინგი; სატრანსპორტო საშუალებების ლიზინგი; გადაზიდვების დაჯავშნა და შეკვეთა; გადაზიდვების
დაჯავშნის ონ-ლაინ მომსახურება; სამგზავრო ტრანსპორტი; მოგზაურობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ონ-ლაინ საძიებო
კომპიუტერული მონაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო ინფორმაციით უზრუნველყოფა; მანქანის გაქირავების დაჯავშნა; გადამზიდი ფურგონების გაქირავება;
გლობალური პოზიციონირების სისტემის
(GPS) აღჭურვილობის გაქირავება ნავიგაციის
მიზნებისათვის; საბარგო ავტომობილების გაქირავება; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; მოგზაურთა გადაყვანა; კონსულტაციები გადაზიდვებში; ინფორმაცია გადაზიდვებზე; სამოგზაურო სააგენტოების მომსახურება, სახელდობრ, გადაზიდვების დაჯავშნა
და შეკვეთა; გადაზიდვების დაჯავშნის მომსახურება; მოგზაურთა კლუბები; მოგზაურობის მარშრუტის დაგეგმვა; სატრანსპორტო
საშუალებების მართვის მომსახურება.
41 – განათლება და გართობა; საწევრო კლუბების მომსახურება.
42 – კომპიუტერული და სამეცნიერო სამუშაოები; მომხმარებელთა მიერ მოგზაურობის
შეკვეთის შესაძლებლობის ტექნოლოგიასთან
დაკავშირებული ვებ გვერდებით უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2013 71773 A
(210) AM 071773
(220) 2013 04 10
(731) ე.რ.ამანტინო & სია ლტდა
რ. ფიორინდო დალა კოლეტა, 140-1
დისტრიტო ვერანოპოლის - RS,
ბრაზილია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

BOITO

(260) AM 2013 72072 A
(210) AM 072072
(220) 2013 04 29
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ტენიკამი
ТЕНИКАМ
TENIKAM

(591) შავ-თეთრი
(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 2013 72073 A
(210) AM 072073
(220) 2013 04 29
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

დეტრასპერი
ДЕТРАСПЕР
DETRASPER

(591) შავ-თეთრი
(511)
13 – ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო
მასალა და ფეთქებადი ნივთიერებები.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(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.
_________________________________________
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(260) AM 2013 72101 A
(210) AM 072101
(220) 2013 05 01
(731) ზვიად გუგავა
დაბა ლენტეხი, დავით აღმაშენებლის
ქ. 1, 2900, საქართველო
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 25.05.01-25.05.02-26.01.22-26.01.2427.05.24(526) დისკლამაცია – ნიშანში გამოყენებული
წარწერა "Сванская соль гордость кулинарии
Сванети и всего Кавказа уже 11 веков. Она
приготовлена с добавлением душистых трав,
чеснока и красного перца" დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
30 _ მარილი.
_________________________________________
(260) AM 2013 72151 A
(210) AM 072151
(220) 2013 05 08
(731) შპს „ვოჩ ვორლდი“
გუდიაშვილის ქ.4, 0104, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯოჯუა
(540)

CHRONOGRAPH

(591) შავ-თეთრი
(511)
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული
ხელსაწყოები.
_________________________________________
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(260) AM 2013 72174 A
(210) AM 072174
(220) 2013 05 10
(731) შპს „ეკორესტი“
მესხეთის ქ.29ა, ბინა 15, 1200, ბორჯომი,
საქართველო
(540)

(591) მწვანე, სტაფილოსფერი, ლურჯი
(531) 03.04.07-27.05.17-29.01.12(511)
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2013 72189 A
(210) AM 072189
(220) 2013 05 10
(731) ბეტი ბლუ ს.პ.ა.
ვია ვიადაგოლა, 30 ფრაძ. კვარტო
ინფერიორ გრანაროლო დელ'ემილია,
BO, იტალია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.03.23(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.
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული
ხელსაწყოები.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 72291 A
(210) AM 072291
(220) 2013 05 20
(731) ნუგზარ შველიძე
ყიფშიძის ქ. #20, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

TIFFANY

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2013 72384 A
(210) AM 072384
(220) 2013 05 28
(731) ჟენგჟოუ იუტონგ გრუპ კო., ლტდ.
No. 8 ჩანგჩუნ როუდი, ჰი-ტეჩ
ინდასტრიალ პარკი, ჟენგჟოუ, ჩინეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
7 _ საბურღი მანქანები; ნიჩბიანი სარევები;
გზის მძიმე სატკეპნები; ორთქლის სატკეპნები; შემრევი მანქანები; შემათეთრებელი მანქანები; საბეკნი მანქანები; ბეტონის შემრევები
(მანქანები); ბიტუმის დასამზადებელი მანქანები; ბულდოზერები; ერთჩამჩიანი ექსკავატორები (მექანიკური ნიჩბები); ექსკავატორები; მოგუდრონების მანქანები; რელსების
დამგები მანქანები; გზის სამშენებლო მანქანები; რკინიგზის სამშენებლო მანქანები; მიწასათხრელები [მანქანები]; ურნალები/სატკეპნელები [მანქანები]; მიწის სამუშაოებისათვის განკუთვნილი მანქანები; არხსათხრელები (გუთნის ტიპის); მიწახაპია (მანქანები);
მანქანები და სამანქანო მოწყობილობები,
რომლებიც გამოიყენება მიწის კონსტრუქციებში შენობა-ნაგებობების, ხიდების და
გზების მშენებლობის სფეროში; ბეტონის
მამჭიდროებელი ვიბრატორები (მანქანები);
ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის მანქანები; ამწემანქანები; ამწეები (სალიფტე და ამწე აპარატურა); სტარტერები მოტორებისა და ძრავებისთვის; ამორტიზატორის დგუშები (მანქა-

ნის ნაწილები); ამორტიზატორები მანქანებისთვის; გზის გამწმენდი მანქანები (თვითმავალი); ჩამდინარე წყლების გამფრქვევები;
მრეცხავი აპარატურა; სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავი დანადგარები; გამწმენდი
(მრეცხავი) ელექტრომანქანები და აპარატურა; ნარჩენების მომცილებლები (მანქანები); ნაგვის/ნარჩენების მომცილებლები; ნარჩენების მომცილებლები; ნაგვის საწნეხი
მანქანები; ნარჩენების საწნეხი მანქანები; მიწასაწოვი მანქანები; მრეწველობაში გამოყენებისთვის განკუთვნილი დამხარისხებელი
მანქანები.
_________________________________________
(260) AM 2013 72385 A
(210) AM 072385
(220) 2013 05 28
(731) მერიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.17.08(511)
36 _ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურება, სახელდობრ, მომსახურება დაკავშირებული აპარტამენტების, ბინების, კონდომინიუმების, დროებითი სარგებლობის ბინების განვითარებასთან, იჯარასთან, გაქირავებასთან, მართვასა და ფუნქციონირებასთან,
და მათთან დაკავშირებული შესაძლებლობები და ხელსაყრელი პირობები.
43 _ სასტუმროს მომსახურება; მომსახურება
რესტორნებში, მომსახურება საჭმელების მომზადებაში და მათ მიწოდებაში, მომსახურება
ბარში და მოსასვენებელ (სასტუმრო) ოთახებში; ზოგადი დანიშნულების საშუალებებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განკუთვნილია შეხვედრების, კონფერენციების და გამოფენებისათვის; სპეციალური შემთხვევებისათვის განკუთვნილი ბანკეტებით და საზოგადოებრივი ფუნქციის მქონე საშუალებებით
უზრუნველყოფა; და მომსახურება სასტუმროს ოთახის დაჯავშნისათვის.
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 68929 A *
(210) AM 068929
(220) 2012 09 21
(731) მაჰარიში ვედიკ უნივერსიტი ლიმიტიდ
54 ტრიქ მარსამქსეტი VLT 1853 ვალეტა,
მალტა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

ტრანსცენდენტალური მედიტაცია
(591) შავ-თეთრი
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში შემავალი სიტყვიერი აღნიშვნა „მედიტაცია“ არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; სკოლების მომსახურება; მედიტაციის სწავლება; ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; ფიზიკურ-გამაჯანსაღებელი და ფიტნეს კლუბები; ახალგაზრდების საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება მართვის საკითხებში; ეკონომიკისა და
მართვის საკითხების სწავლება; საქმიანობის
სფეროს მართვის საკითხებზე კურსის ჩატარება; დროის მართვასთან დაკავშირებული
სასწავლო სემინარების ჩატარება; მართვასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; მართვის სწავლება; მართვასთან დაკავშირებულ სემინარებზე გავრცელებული საკურსო მასალების
წარმოება; მართვის სასწავლო პროცესისათვის ვიდეო მასალების წარმოება კორპორაციული მოხმარებისათვის; საქმიანი სფეროს
მართვის საკითხებზე სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა; ზოგადი მართვის სასწავლო
კურსის უზრუნველყოფა; სამუშაო სახელმძღვანელოების გამოქვეყნება საქმიანი სფეროს მართვის საკითხებზე; პირად ინფორმირებასთან დაკავშირებული მასტერ-კლასებისა და სემინარების ჩატარება; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი და გართობის სამსახურები, კერძოდ, სამოტივაციო და აღმზრდელობითი სპიკერებით უზრუნველყოფა
თვით და პირადი სრულყოფილების საკითხებზე; პირადი განვითარების კურსები; პირადი
განვითარების სწავლება; დახმარების გაწევა,
პირადი სწავლება და ფიზიკურ-გამაჯანსაღებელი კონსულტაცია კორპორაციული კლიენტებისათვის, თავიანთ თანამშრომელთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფიზიკურ-გამაჯანსაღებელი ვარჯიშების, სიმტკიცის, კარგ ფიზიკურ მდგომარეობაში ყოფნის და ცვლილებების ათვისების დანერგვის მიზნით; დახმარების გაწევა, პირადი სწავლება და ფიზი-
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კურ-გამაჯანსაღებელი კონსულტაცია ინდივიდებისათვის, მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფიზიკურ-გამაჯანსაღებელი ვარჯიშების,
სიმტკიცის, კარგ ფიზიკურ მდგომარეობაში
ყოფნის და ცვლილებების ათვისების დანერგვის მიზნით; პირადი დროის მართვასთან დაკავშირებული სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა; პირადი განვითარების კურსები; პირადი
განვითარების სწავლება; პირადი ფიზიკურგამაჯანსაღებელი სწავლების მომსახურება,
რომელიც მოიცავს აერობიკისა და არააერობიკის ვარჯიშებს წინააღმდეგობის დაძლევისა და მოქნილობის სწავლებასთან ერთად;
წონის დაკლებასა და ვარჯიშების პროგრამებთან დაკავშირებული პირადი სწავლება;
პირადი დროის მართვასთან დაკავშირებული
სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა; სასწავლო კურსით უზრუნველყოფა პირადი განვითარებისათვის; მედიტაციის სწავლება; მედიტაციის პრაქტიკის სწავლება, წინააღმდეგობის დაძლევისა და მოქნილობის სწავლება;
წონის დაკლებასა და ვარჯიშების პროგრამებთან დაკავშირებული პირადი სწავლება;
პირადი დროის მართვასთან დაკავშირებული
სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა; სასწავლო კურსით უზრუნველყოფა პირადი განვითარებისათვის; მედიტაციის სწავლება; მედიტაციის პრაქტიკის სწავლება.
_________________________________________

#24 2013 12 25

sasaqonlo niSnebi

registrirebuli sasaqonlo niSnebi

(111) M 2013 024328 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2012 66245 A
(220) 2012 02 17
(732) ქეი თი & ჯი კორპორეიშნ
100, პიუნგჩონ-დონგი, ტაედეოგ-კუ,
ტაეჯონი 306-712, კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________

(111) M 2013 024333 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68192 A
(220) 2012 08 01
(732) ნეშნელ ჯიოგრაფიკ სოსაიეტი
1145 17ს სტრიტი, N.W., ვაშინგტონი,
D.C. 20036, აშშ
_________________________________________

(111) M 2013 024329 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 66928 A
(220) 2012 04 12
(732) ანტი ენნ'ს ინკ., პენსილვანიის შტატის
კორპორაცია
სვიტ 200, 48-50 ვ. ჩესნატ სტრითი,
ლანკასტერი, პენსილვანიის შტატი
17603, აშშ
_________________________________________

(111) M 2013 024334 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68193 A
(220) 2012 08 02
(732) კომპანია „სოლდექს ლიმიტედი“
ს/ყ 3321, დრეიქ ჩემბერზი, როუდ თაუნი,
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები
(დიდი ბრიტანეთი)
_________________________________________

(111) M 2013 024330 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 66962 A
(220) 2012 04 17
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 2013 024331 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 66963 A
(220) 2012 04 17
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 2013 024332 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 67414 A
(220) 2012 05 23
(732) შპს „კავკაზ კაბელი“
გურამიშვილის გამზ. 64, 0105, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2013 024335 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68480 A
(220) 2012 08 21
(732) შპს „ნიუსრუმი“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 024336 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68601 A
(220) 2012 08 27
(732) გოია ფუდზ, ინკ.
100, სივიუ დრაივი, სიკოკესი, ნიუ-ჯერზი
07096, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 024337 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68617 A
(220) 2012 08 29
(732) აერო კლაბ
2168 გურდვარა როუდი, კაროლ ბაგი,
ნიუ-დელი 110005, ინდოეთი
_________________________________________

#24 2013 12 25

63

sasaqonlo niSnebi
(111) M 2013 024338 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68745 A
(220) 2012 09 05
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,
პანამა
_________________________________________

(111) M 2013 024344 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68880 A
(220) 2012 09 18
(732) ამერიკენ ინტერნეშენელ გრუპ, ინკ.
180 მეიდენ ლეინი, ნიუ-იორკი, შტატი
ნიუ-იორკი 10038, აშშ
_________________________________________

(111) M 2013 024339 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68812 A
(220) 2012 09 12
(732) შპს „ეს ემ ჯი“
ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0105, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2013 024345 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68881 A
(220) 2012 09 18
(732) ამერიკენ ინტერნეშენელ გრუპ, ინკ.
180 მეიდენ ლეინი, ნიუ-იორკი, შტატი
ნიუ-იორკი 10038, აშშ
_________________________________________

(111) M 2013 024340 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68813 A
(220) 2012 09 12
(732) შპს „ეს ემ ჯი“
ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0105, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2013 024346 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68973 A
(220) 2012 09 24
(732) შალვა გვარამაძე
ბახტრიონის ქ. 1 კორპ., ბ. 10, 0160,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2013 024341 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68814 A
(220) 2012 09 12
(732) შპს „ეს ემ ჯი“
ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0105, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2013 024347 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69091 A
(220) 2012 10 02
(732) ლენოვო (ბეიჯინგ) ლიმიტიდ
N6, ჩუანგიე როუდი, შანგდი
ინფორმეიშენ ინდასტრი ბეის, ჰაიდიან
დისტრიქტი, პეკინი, 100085, ჩინეთი
_________________________________________

(111) M 2013 024342 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68873 A
(220) 2012 09 17
(732) მეტელ, ინკ.
333 კონტინენტალ ბულვარი, ელ
სეგუნდო, კალიფორნია 90245-5012, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 024343 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 68874 A
(220) 2012 09 17
(732) მეტელ, ინკ.
333 კონტინენტალ ბულვარი, ელ
სეგუნდო, კალიფორნია 90245-5012, აშშ
_________________________________________
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(111) M 2013 024348 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69092 A
(220) 2012 10 03
(732) სს „ლიბერთი კაპიტალი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74, 0162,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________

#24 2013 12 25

sasaqonlo niSnebi
(111) M 2013 024349 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69240 A
(220) 2012 10 15
(732) რაკ კერამიკს პ.ს.კ.
ს.ყ. 4714, ელ-ჯაზეირა ელ-ჰამრა მეინ
როუდი რას-ელ-ხაიმაჰი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
_________________________________________
(111) M 2013 024350 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69241 A
(220) 2012 10 15
(732) რაკ კერამიკს პ.ს.კ.
ს.ყ. 4714, ელ-ჯაზეირა ელ-ჰამრა მეინ
როუდი რას-ელ-ხაიმაჰი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
_________________________________________
(111) M 2013 024351 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69242 A
(220) 2012 10 15
(732) კლუდი-რაკ ლლკ
ს.ყ. 6679, ელ-ჯაზეირა ელ-ჰამრა მეინ
როუდი რას-ელ-ხაიმაჰი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
_________________________________________
(111) M 2013 024352 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69243 A
(220) 2012 10 15
(732) ელეგანს კერამიკს ლლკ
ს.ყ. 4569, ელ-ჯაზეირა ელ-ჰამრა მეინ
როუდი რას-ელ-ხაიმაჰი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
_________________________________________
(111) M 2013 024353 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69306 A
(220) 2012 10 18
(732) აკკორ
110 ავენიუ დიუ ფრანს, 75013 პარიზი,
საფრანგეთი
_________________________________________

(111) M 2013 024354 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69307 A
(220) 2012 10 18
(732) აკკორ
110 ავენიუ დიუ ფრანს, 75013 პარიზი,
საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 2013 024355 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69328 A
(220) 2012 10 19
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევე, შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2013 024356 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69371 A
(220) 2012 10 24
(732) თამაზ პაპუნაშვილი
მგალობლიშვილის ქ. 3, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 024357 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69439 A
(220) 2012 10 29
(732) მიხეილ ცოგოშვილი
თემქა მე-3 მკრ. 4 კვ. კორპ.53, ბ. 19,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 024358 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69449 A
(220) 2012 10 30
(732) შპს ,,ენდოკრინოლოგიის ეროვნული
ინსტიტუტი''
ლუბლიანას ქ. 2/6, 0159, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

#24 2013 12 25

65

sasaqonlo niSnebi
(111) M 2013 024359 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69450 A
(220) 2012 10 30
(732) შპს „სტანდარტ ტობაკო
ინკორპორეიტედი“
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2013 024364 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69811 A
(220) 2012 11 27
(732) მილერ ბრუინგ ინტერნეშენელ, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
3939 უესტ ჰაილენდ ბულვარი, მილუოკი,
უისკონსინი 53208, აშშ
_________________________________________

(111) M 2013 024360 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69451 A
(220) 2012 10 30
(732) ზე რონალდ რეიგან პრეზიდენშლ
ფაუნდეიშნ
40 პრეზიდენშლ დრაივი, სიმი-ველი,
კალიფორნია 93065, აშშ
_________________________________________

(111) M 2013 024365 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69857 A
(220) 2012 11 30
(732) ელდარ იუქურიძე
ჟუკოვსკის ქ.19, ბინა 9, ქ. ოდესა,
უკრაინა
_________________________________________

(111) M 2013 024361 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69482 A
(220) 2012 10 31
(732) ზე რონალდ რეიგან პრეზიდენშლ
ფაუნდეიშნ
40 პრეზიდენშლ დრაივი, სიმი-ველი,
კალიფორნია 93065, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 024362 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69721 A
(220) 2012 11 16
(732) ტრანსატლანტიკ ჰოლდინგზ, ინკ.
80 პაინ სტრით, ნიუ-იორკი, შტატი
ნიუ-იორკი 10005, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 024363 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 69722 A
(220) 2012 11 16
(732) ტრანსატლანტიკ ჰოლდინგზ, ინკ.
80 პაინ სტრით, ნიუ-იორკი, შტატი
ნიუ-იორკი 10005, აშშ
_________________________________________
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(111) M 2013 024366 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 70310 A
(220) 2013 01 11
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2013 024367 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 70311 A
(220) 2013 01 11
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2013 024368 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 70546 A
(220) 2013 01 24
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
_________________________________________

#24 2013 12 25

sasaqonlo niSnebi
(111) M 2013 024369 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) AM 2013 70567 A
(220) 2013 01 25
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„ინტერნეშნლ პეიპერ“
188991, გ. სვეტოგორსკი, ულ.
ზავოდსკაია, დ. 17, რუსეთის ფედერაცია
_________________________________________
(111) M 2013 024370 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(260) _
(220) 2013 08 14
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, CH-2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
_________________________________________

#24 2013 12 25

67

sasaqonlo niSnebi

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2013 24325 R
(151) 2013 12 05
(181) 2023 12 05
(210) AM 074773
(220) 2013 11 18
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) ნაცრისფერი, თეთრი, შავი
(531) 01.03.15-03.07.16-25.07.15-26.03.2326.11.13-27.05.11(511)
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო,
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო,
თამბაქო „სნუსი“; სიგარეტები, პაპიროსები,
ელექტრონული სიგარეტები, პაპიროსები, სიგარები, სიგარილოები; ბურნუთი; მწეველთა
საკუთვნოები შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის, პაპიროსის ქაღალდები, სიგარეტის, პაპიროსის მილაკები და ასანთები.
_________________________________________

(111) M 2013 24326 R
(151) 2013 12 05
(181) 2023 12 05
(210) AM 074847
(220) 2013 11 22
(732) შპს „შუხმან ვაინს ჯორჯია“
სოფელი კისისხევი, 2200, თელავის
რაიონი, საქართველო
(740) შოთა ჯავახია
(540)

(591) შავი, ოქროსფერი
(531) 24.09.11-26.04.24-27.04.24(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "KISI" არ
ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 _ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(111)M 2013 24327 R
(151) 2013 12 06
(181) 2023 12 06
(210) AM 074775
(220) 2013 11 18
(732) შპს „აგროსერვისი“
სოფელი შალაური, 2607, თელავი,
საქართველო
(540)

LIDER ROYAL

(591) შავ-თეთრი
(511)
7 _ სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღებისაგან.
35 _ სასოფლო-სამეურნეო იარაღებით ვაჭრობა; ვაჭრობისათვის ხელშეწყობა.
_________________________________________
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(111) M 2013 24371 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(210) AM 074883
(220) 2013 11 25
(732) შპს „სეიფ ბიუთი ქლინიქ“
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, შარტავას
ქ.#40, 0160, თბილისი, საქართველო
(740) ქეთევან სოხვაძე
(540)

(591) თეთრ ფონზე ვარდისფერი წარწერა
(531) 26.11.08-27.05.01-27.05.11-28.19.0029.01.01(511)
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
_________________________________________
(111) M 2013 24372 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(210) AM 074931
(220) 2013 11 27
(732) შპს „ივერია ოილ ინტერნეიშენალ“
ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) ლევან მათიაშვილი
(540)

(111) M 2013 24373 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(210) AM 074996
(220) 2013 12 02
(732) შპს „დამოკიდებულების სამედიცინო
მართვის ცენტრი“
იყალთოს ქ. #7, 0171, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)

(591) თეთრი, შავი, ლურჯი, ყვითელი
(531) 03.07.16-19.03.24-28.05.00-29.01.15(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში შემავალი ყველა სიტყვიერი ელემენტი და აღნიშვნა გარდა წარწერისა
"Эднок-H 2/0" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05-28.19.00(511)
33 _ ალკოჰოლური სასმელი.
_________________________________________
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(111) M 2013 24374 R
(151) 2013 12 13
(181) 2023 12 13
(210) AM 074997
(220) 2013 12 02
(732) შპს „დამოკიდებულების სამედიცინო
მართვის ცენტრი“
იყალთოს ქ. #7, 0171, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)

(591) თეთრი, შავი, წითელი, თამბაქოსფერი
(531) 03.07.16-19.03.24-28.05.00-29.01.15(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში შემავალი ყველა სიტყვიერი ელემენტი და აღნიშვნა გარდა წარწერისა
"Эднок-H 8/2" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
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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 2013 68884 A
(800) 1125617
(151) 2012 05 03
(731) Takeda GmbH
Byk- Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Germany
(540)

(591) Blue (Pantone C100, M60, Y0, K5)
(511)
9 – Electronic publications (downloadable), including provided on the Internet or for retrieval on
mobile terminals; electronic newsletters; digital
sound and image carriers and data memories, in
particular CDs, CD-ROMs, MP3s and digital versatile discs; computer software, computer programs
and computer operating programs (all recorded
and/or downloadable).
38 – Telecommunications; telecommunications by
means of platforms and/or portals on the Internet;
providing access to information, computer programs
and databases in data networks, in particular on the
Internet, including input, searching and navigation
functions; providing chat lines, chat rooms and
forums on the Internet or other data networks; electronic mail; all the aforesaid services in particular in
relation to the topics of healthcare and gastroenterology.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; coaching and educational consultancy, in particular in the field of healthcare and gastroenterology; publishing (except for
advertising purposes) and providing of electronic
publications (not downloadable); training consultancy for experts in the field of healthcare and relating
to gastroenterology.
44 – Nutrition and dietetic consultancy, healthcare
consultancy relating to gastroenterology; all aforesaid services in particular also via the Internet;
therapeutic services.
_________________________________________

(260) AM 2013 68893 A
(800) 1125759
(151) 2012 03 14
(731) Odintsovo Confectionery Plant, Ltd.
20, Maliye Vyazemy, Odintsovo District,
RU-143040 Moscow Region, Russian
Federation
(540)

(591) Brown
(511)
30 – Confectionery; chocolate, chocolate products;
sweetmeats [candy]; ice-cream; frozen confectionery.
_________________________________________
(260) AM 2013 69066 A
(800) 1127602
(151) 2012 05 25
(731) CAESAR GUERINI S.R.L.
Via Canossi, 18/F, I-25060 MARCHENO
(BRESCIA), Italy
(540)

CAESAR GUERINI
(591) Black, white
(511)
13 – Portable firearms; ammunition; rifle cases.
_________________________________________
(260) AM 2013 69067 A
(800) 1127636
(151) 2012 07 20
(731) Chantré & Cie. GmbH
Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville,
Germany
(540)

(591) Black, golden and beige
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beers).
_________________________________________
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(260) AM 2013 69068 A
(800) 1127645
(151) 2012 06 04
(731) Spirits International B.V.
3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Luxembourg, Luxembourg
(540)

(260) AM 2013 69143 A
(800) 1128676
(151) 2012 05 22
(731) Ground Zero GmbH; Erlenweg 25, 85658
Egmating, Germany
(540)

(591) Beige, yellow, orange, red, golden, black and
white
(511)
32 – Beers; non-alcoholic beverages excluding mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
33 – Alcoholic beverages (except beers), including
vodkas, flavored vodkas, vodka-based beverages;
vodka-based alcoholic cocktails.
_________________________________________
(260) AM 2013 69072 A
(800) 1127711
(151) 2012 05 29
(731) Wikimedia Foundation, Inc.
149 New Montgomery Street, 3rd Floor,
San Francisco CA 94105, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Loudspeakers, subwoofers, microphones, record
players, electro acoustic amplifiers, digital amplifiers, digital and analogue receiver/amplifier devices, MD, CD, DVD and cassette tape players, earphones, video recorders, video cameras, video monitors, DVD devices, TV apparatus, car radio devices,
navigation devices, navigation systems, videocassettes, CDs, MDs, DVDs, alarm systems, satellite
receiver antenna and satellite receiver devices, computers, monitors, data processing devices, Blu-rayplayers, MP3-players, portable computers.
_________________________________________
(260) AM 2013 69144 A
(800) 266201
(151) 1963 02 21
(891) 2012 08 23
(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.
KG
55218 Ingelheim, Germany
(540)

Buscopan
(591) Black, white
(511)
1 – Food preserving products.

(591) Black, white
(511)
9 – Computer software for collaborative editing of
the content of websites and website management.
_________________________________________
(260) AM 2013 69073 A
(800) 1127802
(151) 2012 05 30
(731) STRABAG AG
27, Ortenburgerstrasse, A-9800 Spittal an
der Drau, Austria
(540)

5 – Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical preparations and drugs,
plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
_________________________________________
(260) AM 2013 69145 A
(800) 540539
(151) 1989 06 24
(891) 2012 04 26
(731) Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany
(540)

SOFTCLIX
(591) White, red and black
(511)
19 – Emulsions of bitumen.
_________________________________________
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10 – Medical apparatus and instruments.
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(260) AM 2013 69147 A
(800) 839118
(151) 2004 05 14
(891) 2012 07 05
(731) QlikTech International AB
Scheelevägen 24-26, SE-223 63 Lund,
Sweden
(540)

42 – Scientific and industrial research; computer
programming.
_________________________________________

QLIK
(591) Black, white
(511)
9 – Stored computer programs; computers; computer
systems; peripherals for computers; information
processing systems; data communication systems;
mechanical, optical or magnetic carriers for
recording and reproduction of sound and pictures,
herein included gramophone records, CD discs, videotapes, discs (magnetic) and optical discs; exposed film; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and pictures.
35 – Business management assistance; input, processing, control, storage and/or retrieval of information
in databases; processing and/or control of computerized information; storage and/or retrieval of computerized information; computerized data, database,
file management; computerized storage and retrieval
of business information; information services concerning enterprises, business and commercial advertising; customer information on sale of personal property; marketing of products in the form of mail
order; preparation of advertisements and commercial
advertising for, as well as marketing and presentation of products and services by way of international
data networks, television broadcasts or other media.
42 – Computer programming; design of computer
and computer software, maintenance, updating and
improvement of computer software; research and development services regarding new products; consultant services regarding computer hardware and
computer systems; electronic data processing (EDP)
consultant; computer systems analysis; hiring-out of
computer hardware and computer equipment.
_________________________________________
(260) AM 2013 69148 A
(800) 840505
(151) 2004 11 09
(891) 2012 07 05
(731) QlikTech International AB
Scheelevägen 24-26, SE-223 63 Lund, Sweden
(540)

(260) AM 2013 69152 A
(800) 935649
(151) 2007 06 19
(891) 2012 08 16
(731) Kozmo Kimya Sanayi ve Diş Ticaret Limited
Şirketi, Atatürk Sanayi Bölgesi
Doktor Mithat Marti, Caddesi 352 Sokak
No.2 Hadimköy, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Perfumes, essences, eau de cologne, lotions, deodorants for personal use, after shave lotions, rose oil;
nail polish, lipstick, mascara, cosmetic creams, hair
dye, shampoos, cosmetic preparations for hair care,
eye-liner, make-up powder, acetone for cosmetic
purposes, shower gels, petroleum jelly for cosmetic
purposes, depilatory preparations, henna, cosmetic
preparations for slimming purposes, cosmetic kits;
cotton sticks for cosmetic purposes, cotton for cosmetic purposes, wet tissues; soaps, deodorant soaps,
disinfectant soaps, soaps for perspiration; dental care
products, toothpaste, tooth cleaning powders and
liquids, preparations for cleaning dentures, mouth
washes; natural goods used for production of cosmetic products and soaps.
5 – Hygienic products namely hygienic products for
body secretions including those used for incontinent
patients and menstruations, namely pads, tampons,
diapers, panties; blister plasters, bandages, bandaging materials for medical purposes; odor repellents
for rooms, vehicles and other places, air fresheners,
deodorants other than for personal use.
16 – Towels of paper, toilet paper, handkerchiefs of
paper, bibs of paper, table cloths of paper, table
linen of paper, table mats of paper, coasters of paper,
vignetting apparatus of paper.
_________________________________________

QLIKTECH
(591) Black, white
(511)
9 – Recorded computer programs.
41 – Teaching/education; providing of training.
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(260) AM 2013 69153 A
(800) 982619
(151) 2008 10 20
(891) 2012 08 08
(731) Wikimedia Foundation, Inc.
149 New Montgomery Street, 3rd Floor,
San Francisco CA 94105, USA
(540)

41 – Providing information in the field of general
encyclopedic knowledge; education services, namely, providing of training, namely, courses and seminars in the use of software and multimedia
products, and in the editing of and collaboration on
articles; educational services, namely, conferences,
workshops, and seminars concerning the administration of an encyclopedia project and the use and
administration of encyclopedia article entries; providing information on educational or entertainment
events; publication of books; production of motion
pictures; arranging and conducting of colloquia,
conferences, and conventions in the fields of software and multimedia product use and in the editing
of and collaboration on articles; electronic publishing of on-line books and periodicals; desktop publishing for others.

(591) Dark gray, light gray, black and white
(511)
9 – Software for downloading, transmitting, receiving, providing, publishing, extracting, encoding,
decoding, reading, storing and organizing audiovisual, videographic, and written data, all in conjunction with a global computer network; blank multimedia products for containing or transmitting audiovisual, videographic, and written data and content,
namely, DVDs, CDs, and optical or electromagnetic
storage devices, namely, hard drives; pre-recorded
multimedia products, namely, DVDs, CDs, and optical or electromagnetic storage devices, namely, hard
drives, containing audiovisual, videographic, and
written data and content in the nature of a general
encyclopedia and related information.
35 – Advertising; business management; business
administration; subscription services in the nature of
providing information through online websites in the
field of general encyclopedic knowledge to third
parties for a subscription fee; dissemination of advertising material, namely, tracts, prospectuses, printed matter, and samples; document reproduction;
computer file management.
38 – Electronic transmission of data and documents
via the Internet and other databases; electronic
transmission of audiovisual, videographic or written
files disseminated and downloadable via electronic
communication networks; providing information on
telecommunications; mobile radiotelephony services; providing multiple-user access to a global computer network; telecommunication services, namely,
providing online electronic bulletin boards and messaging services for transmission of messages
among computer users concerning encyclopedia article entries and the administration of an encyclopedia project; audio and video teleconferencing services; electronic mail.

74

42 – Software design and development; development and updating of software; computer programming; conversion of computer data and programs; conversion of documents from a physical to an
electronic medium.
_________________________________________
(260) AM 2013 69154 A
(800) 999454
(151) 2008 10 03
(891) 2012 07 20
(731) Obshchestvo s ogrannichennoy
otvetstvennostyu Proizvodstvenno-Torgovaya
kompaniya "ASKENT"
korp. 2, 11A, ul. Gagarina, RU-440039 Penza,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Mobile phone holders, holsters.
14 – Trinkets.
18 – Goods made of leather, not included in other
classes, namely: pocket wallets, document cases,
cases, key cases, card cases (notecases), credit card
cases, bags as far as included in this class.
_________________________________________
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(260) AM 2013 69220 A
(800) 1129627
(151) 2012 03 01
(731) Federal State Unitary Company "Microgen
Scientific Industrial Company for
Immunobiological Medicines" of the Ministry
of Health and Social Department of the
Russian Federation
15, 1st Dubrovskaya, RU-115088 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Amino acids for medical purposes, antibiotics,
balms for medical purposes, vaccines, nutritional additives for medical purposes, ointments for pharmaceutical purposes, medicines for human purposes,
tinctures for medical purposes, bacteriological preparations for medical purposes, biological preparations for medical purposes, diagnostic preparations
for medical purposes, preparations for treatment of
bums, pharmaceutical preparations, enzyme preparations for medical purposes, suppositories, analgesics,
febrifuges, enzymes for medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2013 69223 A
(800) 1129462
(151) 2012 05 25
(731) Joint Stock Company "Lekhim"
23 Shota Rustaveli str., Kiev-23 01033,
Ukraine
(540)

(591) White, red, light blue and dark blue
(511)
5 – Analgesics for medical treatment of burns in gel
form; antiseptics for medical treatment of burns in
gel form; bactericidal preparations for medical treatment of burns in gel form; bacterial preparations for
medical and veterinary use for treatment of burns in
gel form; bacteriological preparations for medical
and veterinary use for treatment of burns in gel
form; febrifuges for treatment of burns in gel form;
medicines for human purposes for treatment of burns
in gel form; pharmaceutical preparations for treatment of burns in gel form.
_________________________________________

(260) AM 2013 69225 A
(800) 675705
(151) 1996 12 14
(891) 2012 06 26
(731) Robert Bosch GmbH
70469 Stuttgart, Germany
(540)

BOSCH
(591) Black, white
(511)
7 – Electric motors, starters (excluding those for
land vehicles), generators, ignition systems for internal combustion engines, glow plugs, sparking plugs,
lambda probes, ignition distributors, ignition coils,
magnetos, sparking plug connectors, injection
pumps, fuel pumps, speed governors, injection
nozzles and nozzle holders; machine valves; fuel
filters, oil filters, air filters; hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic valves, hydraulic cylinders,
hydraulic reservoirs, hydraulic filters; pneumatic
valves, power steering systems, compressed-air brakes, compressed-air devices, namely air compressors, compressed-air reservoirs, control valves, braking valves; exhaust-gas turbochargers; servo drives
and drive spindles; resistance welding systems, modular elements for automatic assembly/production
technology, including workplace equipment, namely
worktables and workbenches, machine mountings,
safety and protective devices, pivotable workplaces,
lifting devices, table presses, material provision and
management systems, namely conveyor belts and
conveying chains, vibratory feeders, tilting devices
as well as programmable electrical devices including
grippers and single-arm robots; deburring machines
(mechanical, thermal and electrochemical); packaging machines; electric power tools and their plug-in
tools; electric kitchen appliances and accessories
like electric food processors; dishwashing machines,
washing machines, smoothing irons; parts and
accessories for the abovementioned products included in this class; starting devices for internal combustion engines.
9 – Electrical and electronic measuring, monitoring
and control devices for installation in motor vehicles; apparatus for recording, conditioning, processing, transmitting, receiving and indicating signals,
data, images and sounds; electric and electromagnetic data carriers; video cameras, monitors, loudspeakers, antennas for radio and television receivers,
telephones, car aerials, portable radiotelephones, car
telephones; alarm systems; devices for location and
navigation for installation in land vehicles, aircraft
and marine craft; high frequency generators, power
supply devices, electric filters, semiconductor components, optoelectronic components; printed, etched
and casted circuits, integrated circuits, relays, fuses,
leads for electric, electronic and optical signals, cable connections, electric switches, electronic regula-
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tors for headlamp beam adjustment, electric motors,
sensors, detectors, switching devices/switch boxes,
solar cells and solar generators; analysers for motor
vehicles, namely for exhaust gas analysis, soot
particle analysis, brake function, diagnostic instruments and equipment for simulations, engine testers,
workshop test devices for injection pumps, starters
and generators; batteries, charging devices, battery
testers, amplifiers, transformers, cable drums; parts
and accessories for the abovementioned goods
included in this class; electronic control devices for
production technology, robot controllers, programmable controllers.
11 – Heating, cooking, grilling, warming and cooling apparatus; gas igniters, included in this class;
headlamps and lights including those for vehicles;
cooling devices/refrigerators; ventilation systems;
hair driers, coffee machines; roasters; baking ovens;
electric egg-boilers; toasters; air-conditioning systems; tumble dryers, monitoring and control devices
for gas heaters; parts and accessories for the abovementioned goods included in this class; defrosting
systems for windscreens.
12 – Electric motors; restraining systems for installation in motor vehicles, namely belt tensioners,
airbags and sensors; servo brakes and compressedair brakes for land vehicles and aircraft, antilock
brake systems; traction control systems; gearbox
controllers; vehicle dynamics control systems; windscreen wipers; hydraulic steering systems for land
vehicles, aircraft and marine craft, and parts and
accessories for the abovementioned goods included
in this class.
20 – Furniture, in particular kitchen and bathroom
furniture, wash stands; mirrored wardrobes, parts
and accessories for the abovementioned goods included in this class.
35 – Carrying out calculations for third parties; economic preparation from an organizational point of
view of space travel projects.
36 – Services in insurance.

42 – Design and development, technical testing from
an organizational point of view of space travel
projects; surveillance of buildings and installations;
building and construction planning and consultancy;
creation and installation of programs for data processing; carrying out development, test and research
contracts; technical consultancy and services rendered by persons requiring a high degree of mental
activity and relating to theoretical or practical
aspects of complex branches of human effort.
_________________________________________
(260) AM 2013 69227 A
(800) 820984
(151) 2004 03 16
(891) 2012 05 18
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych, Spółka Akcyjna
Żółkiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruń,
Poland
(540)

matocomp
(591) Black, white
(511)
5 – Compresses.
_________________________________________
(260) AM 2013 69228 A
(800) 871105
(151) 2005 10 05
(891) 2012 08 24
(731) FRANKLIN & MARSHALL S.R.L.
Via Segheria, 1/H, I-37141 MONTORIO
(VR), Italy
(540)

FRANKLIN & MARSHALL
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
_________________________________________

37 – Installation, maintenance and repair of parts
and accessories of motor vehicles, car radio systems,
radio-telephones, power hand tools, workshop appliances and devices, power generators, of household
and kitchen appliances, radio and television systems,
sanitary devices, heating and air-conditioning systems and furniture; caring for and overhauling motor
vehicles in motor sport organizations.

(260) AM 2013 69229 A
(800) 899335
(151) 2006 09 12
(891) 2012 06 08
(731) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"FINANSKONSULT"
Altzeko str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria
(540)

38 Broadcasting services, transmission of sound,
data and images via satellites.

LIPS

39 Organization of tours.
41 – Training and instruction of third parties in electrical technology and electronics.
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(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
_________________________________________
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(260) AM 2013 69318 A
(800) 1130594
(151) 2012 05 28
(731) Limited Liability Company "Factory"
Ramensky confectioner"
Moscow region, Doninskoe shosse, 4 km,
RU-140103 Ramenskoe, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; bean meal; flour; corn flour; wheat
flour; barley meal; pastries; ice cream; honey; molasses for food; yeast; yeast, baking-powder; cooking salt; mustard; vinegar; ketchup [sauce]; soya
sauce; tomato sauce; sauces [condiments]; spices;
edible ices.
_________________________________________
(260) AM 2013 69389 A
(800) 1131251
(151) 2012 08 08
(731) Open Joint Stock Company "GAZ"
88, prospect Lenina, RU-603004 Nizhny
Novgorod, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
28 – games, toys; scale model vehicles.
_________________________________________
(260) AM 2013 69390 A
(800) 1131252
(151) 2012 08 08
(731) Open Joint Stock Company "GAZ"
88, prospect Lenina, RU-603004 Nizhny
Novgorod, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
28 – games, toys; scale model vehicles.
_________________________________________
(260) AM 2013 69391 A
(800) 1131254
(151) 2012 02 07
(731) AKCALI BOYA VE KİMYA SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Hadımköy Yolu Üzeri, Akın Mahallesi,
Fevzi Cakmak Caddesi, 3. Bölge, No: 33,
İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
2 – Paints, water-based paints, exterior paints, fireproof paints, synthetic dyes, primers, paint primers,
anti-rust greases, anti-rust oils, red lead (minium),
varnishes, floor protection varnishes, thinners for
paints, lacquers.
_________________________________________
(260) AM 2013 69393 A
(800) 1131271
(151) 2012 03 30
(731) PIRELLI & C. S.P.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 I-20126
MILANO (MI), Italy
(540)

(591) Black, 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, distributing,
transferring, 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;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus.
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, costume jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips,
harness and saddlery.
25 – Clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
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(260) AM 2013 69397 A
(800) 1131343
(151) 2012 06 22
(731) Tovarystvo z obmegenoyu vidpovidalnistyu
"Alfa-Grupa"
vul. Kirova, 6, Sumy 40030, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
agglutinants for paints; alizarine dyes; aluminium
paints; aluminium powder for painting; aniline dyes;
annatto (dyestuff); annotto (dyestuff); anti-corrosive
bands; anti-corrosive preparations; anti-fouling
paints; anti-rust greases; anti-rust oils; anti-rust preparations for preservation; anti-tarnishing preparations for metals; asbestos paints; auramine; bactericidal paints; badigeon; Canada balsam; colorants
for beer; binding preparations for paints; bitumen
varnish; black Japan; blacks (colorants or paints);
blues (colorants or paints); bright gold for ceramics;
bright platinum for ceramics; bronze powder; bronzing lacquers; colorants for butter; caramel (food
colorant); carbon black (pigment); carbonyl (wood
preservative); cochineal carmine; ceramic paints; undercoating for chassis of vehicles; undersealing for
chassis of vehicles; coatings for roofing felt (paints);
coatings (paints); cobalt oxide (colorant); colophonny; food colorants; colorants for beverages; colorants for liqueurs; malt colorants; copal; copal
varnish; creosote for wood preservation; titanium
dioxide (pigment); distempers; dyes; food dyes;
dyestuffs; wood dyestuffs; dyewood; dyewood extracts; sienna earth; paper for dyeing Easter eggs;
silver emulsions (pigments); enamels for painting;
enamels (varnishes); engraving ink; fireproof paints;
fixatives for watercolors (watercolours); fixatives
(varnishes); metal foil for painters, silver foil (leaf);
gamboge for painting; gildings; glazes (paints, lacquers); gum resins; gum-lac; indigo (colorant); ink
for leather; ink for skin-dressing; printing ink; ink
(toner) for photocopiers; marking inks for animals;
thinners for lacquers; lamp black (pigment); orange
lead; red lead; white lead; mordants for leather;
stains for leather; lime wash; litharge; malt caramel
(food colorant); marking ink for animals; mastic
(natural resin); metals in powder form for painters,
decorators, printers and artists; minium; oils for the
preservation of wood; zinc oxide (pigment); glossy
platinum paint for ceramics; silver paint for ceramics; paints; enamel paints; thickeners for paints;
thinners for paints; silver paste; toner cartridges,
filled, for printers and photocopiers; pigments; aluminium powder for painters, artists and decorators;
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bronze powder (paint); silvering powders; wood
preservatives; primers; printers' pastes (ink); printing
compositions (ink); protective preparations for metals; natural resins, raw; saffron (colorant); sandarac;
shellac; shoe dyes; siccatives (drying agents) for
paints; soot (colorant); wood stains; sumac for varnishes; coatings for tarred felt (paints); toners (ink)
for photocopiers; turmeric (colorant); turpentine
(thinner for paints); undercoating for vehicle chassis;
undersealing for vehicle chassis; varnishes; fixatives
for watercolors; fixatives for watercolours; whites
(colorants or paints); whitewash; wood coatings
(paints); coloring (colouring) wood; dyes for wood;
wood mordants; preservative oils for wood; yellowwood (colorant).
35 – Marketing studies; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; import-export agencies; advertising; sales promotion for others; the bringing together for the benefit of others
of a variety of goods of 2 class, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods in a
wholesale stores, retail store and on on-line Web
pages.
_________________________________________
(260) AM 2013 69408 A
(800) 1131446
(151) 2012 07 09
(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE,
France
(540)

TRIASORB
(591) Black, white
(511)
1 – Sunscreen for the cosmetic industry, namely active ingredient used in the composition of cosmetics.
3 – Cosmetics; sun care products for cosmetic use
containing a sunscreen agent.
_________________________________________
(260) AM 2013 69409 A
(800) 1131449
(151) 2012 08 20
(731) Celgene Corporation
86 Morris Avenue Summit, NJ 17901, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations, namely, cytokine inhibitory drugs;
pharmaceutical preparations that modulate the
immune system; pharmaceutical preparations for
certain blood diseases and cancers.
_________________________________________
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(260) AM 2013 69502 A
(800) 1132441
(151) 2012 08 03
(731) Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Willhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
(540)

(260) AM 2013 69505 A
(800) 1132477
(151) 2012 06 06
(731) EDISON S.P.A.
31, Foro Buonaparte, I-20121 MILANO,
Italy
(540)

VADRYVA

EDISON

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of
vulvovaginal atrophy.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting.

(260) AM 2013 69503 A
(800) 1132442
(151) 2012 08 03
(731) Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Willhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
(540)

AMELYDIS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of
vulvovaginal atrophy.
_________________________________________
(260) AM 2013 69504 A
(800) 1132472
(151) 2012 08 10
(731) Kaspersky Lab ZAO
Ul. Geroyev Panfilovtsev 10, RU-123263
Moscow, Russian Federation
(540)

Kabasiji
(591) Black, white
(511)
9 – Software for computers, mobile phones and mobile computers, (downloadable and recorded on
magnetic and optical data media) in the field of
computer security, in particular: operating systems;
antivirus software; database management software
for computer security.
42 – Design and software upgrades of computers,
mobile phones and mobile computers, in particular:
computer software design; computer software design
for scanning and removing computer viruses and
malicious software; computer software consultancy;
rental of computer software; recovery of computer
data.
_________________________________________

37 – Building construction; repair; installation
services.
39 – Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
40 – Treatment of materials.
_________________________________________
(260) AM 2013 69508 A
(800) 1132517
(151) 2012 03 19
(731) PPHU TESPOL Tadeusz Koralewski
ul. Łódzka 27/29, PL-95-050 Konstantynów
Łódzki, Poland
(540)

TESPOL
(591) Black, white
(511)
25 – Tights, socks, knee socks, stockings.
_________________________________________
(260) AM 2013 69509 A
(800) 1132564
(151) 2012 07 03
(731) Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany
(540)

COBAS CT
(591) Black, white
(511)
9 – Scientific apparatus and instruments for laboratories; diagnostic apparatus and instruments for medical purposes.
10 – Instruments and apparatus for surgical, medical
and veterinary purposes; testing apparatus for invitro diagnostics for medical purposes.
_________________________________________
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(260) AM 2013 69511 A
(800) 1132664
(151) 2012 05 18
(731) Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Stuttgart,
Gerlingen, Germany
(540)

35 – Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop], distribution of samples, commercial administration of the licensing of
the goods and services of others.
42 – Research and development for others, quality
control, scientific laboratory services.
_________________________________________

HC-Parts
(591) Black, white
(511)
7 – Starter motors (other than for land vehicles), power generators, ignition systems for combustion engines, glow plugs, spark plugs, lambda probes, ignition distributors, ignition coils, magnetos, spark plug
sockets, injection pumps, fuel pumps, speed governors, injectors and nozzle holders; fuel filters, oil
filters, air filters; hydraulic pumps, hydraulic motors,
hydraulic valves, hydraulic cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic filters; air brakes, pneumatic devices, namely pneumatic compressors, compressed
air reservoirs, control valves, brake valves; turbocompressors; igniting devices for internal combustion engines.
9 – Radio frequency generators.
11 – Windscreen defrosting systems.
37 – Installation, maintenance and repair of motor
vehicle parts and accessories, car radio systems, car
telephones, car aerials, navigation apparatus, radio
telephones, workshop equipment and devices, power
generators, heating and air-conditioning installations; repair of vehicles at motor sports events.
40 – Treatment of materials.
_________________________________________
(260) AM 2013 69512 A
(800) 1132673
(151) 2012 08 01
(731) OJSC SIBUR Holding
liter A, 5, ul. Galernaya, RU-190000
St. Petersburg, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
1 – Adhesives for industrial purposes, chemical
preparations for the manufacture of paints,
emollients for industrial purposes; tire repairing
compositions, industrial chemicals.

(260) AM 2013 69633 A
(800) 1107202
(151) 2012 02 02
(891) 2012 08 24
(731) Takko Holding GmbH
Alfred-Krupp-Strasse 21, 48291 Telgte,
Germany
(540)

Flame
(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and included in this class,
bags, trunks and travelling bags; umbrellas, sun
umbrellas, parasols.
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Retail services in relation to precious metals
and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, bags, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols, clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
(260) AM 2013 69900 A
(800) 1136155
(151) 2012 09 11
(731) Brasseries Kronenbourg S.A.
68 route d' Oberhausbergen, F-67200
Strasbourg, France
(540)

17 – Liquid rubber, synthetic rubber, rubber, raw or
semi-worked, latex [rubber], weatherstripping
compositions, insulating materials, rubber material
for recapping tires [tyres], rubber solutions.
19 – Binding material for road repair, bituminous
products for building, road coating materials,
materials for making and coating roads, pitch.
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(591) Red, white, yellow and blue
(511)
32 – Beers.
_________________________________________
(260) AM 2013 70122 A
(800) 1138389
(151) 2012 07 16
(731) INPOST SPÓLKA z o.o.
ul. Malborska 130 PL-30-624 Kraków, Poland
(540)

INPOST
(591) Black, white
(511)
35 – Advertising agencies; marketing agencies; opinion polling; dissemination of advertising matter;
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; online advertising on computer network; sales promotion for others; advertising by
mail order; rental of advertising space; publication
of publicity texts; radio advertising; television
advertising; outdoor advertising.
39 – Courier service; postal service – parcel delivery.
_________________________________________
(260) AM 2013 70125 A
(800) 1138392
(151) 2012 07 03
(731) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "NEVA"
Str. 8, d.5, Beregovoy proezd, RU-121087
Moskva, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Soap; talcum powder, for toilet use; shampoos;
dentifrices.
5 – Sterilising preparations; balms for medical purposes; pomades for medical purposes; hygienic bandages; petroleum jelly for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; vitamin preparations; plasters for medical purposes; sanitary pads;
medical preparations for slimming purposes; absorbent cotton; antiseptic cotton; food for babies; lacteal flour for babies; nutritional supplements; breastnursing pads; diapers [babies' napkins].

administering medicine; gloves for massage; commode chairs; corsets for medical purposes; orthopaedic [orthopedic] belts; teething rings; feeding
bottle valves; ultraviolet ray lamps for medical purposes; draw-sheets for children.
11 – Plate warmers; sterilizers; water heaters; hot
water bottles; germicidal lamps for purifying air;
heaters for baths; laundry dryers, electric; heaters,
electric, for feeding bottles; ultraviolet ray lamps,
not for medical purposes.
12 – Pushchairs; pushchair hoods; stroller covers
[pushchairs]; bicycles; safety seats for children, for
vehicles.
16 – Bibs of paper.
24 – Bed linen; bed blankets; bed covers; pillowcases; mattress covers; sheets [textile]; towels of textile; handkerchiefs of textile; sleeping bags [sheeting].
35 – Advertising; radio advertising; television advertising; on-line advertising on a computer network;
publication of publicity texts; dissemination of advertising matter; rental of advertising space; shop
window dressing; marketing studies; import-export
agencies; commercial information agencies; demonstration of goods; marketing research; sales promotion for others; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses]; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; presentation of
goods on communication media, for retail purposes.
_________________________________________
(260) AM 2013 70126 A
(800) 1138398
(151) 2012 07 25
(731) MAGLITAL S.R.L.
S.S. Flaminia Km. 145 Parrano, I-06032
TREVI (PG), Italy
(540)

CRUCIANI
(591) Black, white
(511)
14 – Jewelry and custom of jewelry, namely chains,
necklaces, bracelets, rings, pendants, brooches, earrings, anklets, medals, cuff links, tie pins, tie clips;
watches, watch bands, watch cases, watch chains;
precious stones.
26 – Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers.
_________________________________________

10 – Maternity belts; bandages, elastic; abdominal
corsets; umbilical belts; abdominal belts; babies'
pacifiers [teats]; feeding bottle teats; breast pumps;
stockings for varices; feeding bottles; spoons for
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(260) AM 2013 70127 A
(800) 1138444
(151) 2012 08 14
(731) Private Joint Stock Company
"ALEF-VINAL"
Sobinova street, 1, Dnipropetrovsk 49083,
Ukraine
(540)

(260) AM 2013 70130 A
(800) 1138491
(151) 2012 10 17
(731) mefro wheels GmbH
Ludwig-Thoma-Str. 29 83101 Rohrdorf,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
7 – Wheels and wheel rims of all kinds, in particular
of steel, aluminium and plastic, for machines, in particular agricultural machines and construction machines.

(591) Black, white
(511)
21- Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
33 – Rice alcohol; alcoholic beverages, except beer;
alcoholic essences; alcoholic extracts; anise (liqueur); anisette (liqueur); aperitifs; arak (arrack);
arrack (arak); alcoholic beverages except beer; alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages;
bitters; brandy; cider; cocktails; Curacao; digesters
(liqueurs and spirits); fruit extracts, alcoholic; gin;
hydromel (mead); kirsch; liqueurs; mead (hydromel); peppermint liqueurs; Perry; piquette; rum; sake; spirits (beverages); vodka; whisky; wine.
_________________________________________
(260) AM 2013 70128 A
(800) 1138454
(151) 2012 08 31
(731) TEDDY S.P.A.
Via Coriano, 58 I-47900 RIMINI, Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
18 – Bags; tote bags; key holders; rucksacks; change
purses; wallet.
25 – Clothing; shoes; belts; headgear.
_________________________________________
82

12 – Wheels and wheel rims of all kinds, in particular of steel, aluminium and plastic, in particular
for motor vehicles, stackers, floor conveyors and
transportation devices.
_________________________________________
(260) AM 2013 70131 A
(800) 1138553
(151) 2012 07 24
(731) HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH
Borsigstraße 50 70469 Stuttgart, Germany
(540)

HAHN + KOLB
(591) Black, white
(511)
35 – Wholesale and retailing of the following goods:
soldering paste, coolants for use in cooling biological specimens, coolant, sulphate of aluminium, adhesives for industrial purposes, adhesives used in
industry, anti-corrosive preparations, aluminium
paints, hand-cleaning preparations, sandpaper, abrasive cloth, hand-cleaning preparations, sandpaper,
abrasive cloth, threaded bushes in ferrous metals,
dowel pins of metal, lockable boxes of metal for
cash and valuables, tool boxes of metal (empty),
boxes of metal, padlocks of metal, key cabinets of
metal (not furniture), shelves of metal (other than
furniture), ladders of metal, metal stepladders, stands
of metal (except furniture), rods of metal for welding, solder wire, hose fittings of metal (parts of
machines or engines), house numbers of metal, nonluminous, non-luminous signs of metal, letters and
numerals (of common metal) except type, winding
spools of metal, non-mechanical, for flexible hoses,
u-shaped rails of metal for securing shelves to walls,
wall mounts of metal for shelves, profile
components of metal for storage shelves, chipping
machines with lasers, machines for mechanical
chipping, drills for machine tools, thread millers
(electric tools), thread cutters (machines), hacksaw
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blades for machines, sawing (saw mill), end mills,
milling cutters for milling machines, tools for precision turning (parts of machines), drill chucks (parts
of machines), tools for precision turning (parts of
machines), core chucks (parts of machines), drill
chucks (parts of machines), chucks (parts of machines), shrinking machines, apparatus (machines)
for adjusting tools, tensioning pieces being parts of
machines, clamping devices for machine tools,
sliding carriages for workpieces (parts of machines),
attachments (parts of machines) for gripping workpieces, holding apparatus for workpieces (vices),
parts of machines, hydraulic pumps, metal hoses for
transferring hydraulic power in machines, ultrasonic
baths, platform truck lifts, tool bits for use in poweroperated hand tools, punching machines, hole saws
(machines), power-operated riveters, autogenous
welding apparatus, gas soldering irons, gas-powered
soldering apparatus, electric soldering irons, autogenous soldering apparatus (gas-powered), dip-dyeing machines, pneumatic grease guns, pumps for
liquids, grinding discs (machine parts), grinding bits
for machines, grinding inserts for machines, dressing
tools for blades (machine tools), diamond cut-off
wheels for machines, honing tools (machines), drilling machines, core drill bits, industrial drills (machines), drill presses, machines for abrasive grinding, screwing-in tools (machines), impact wrenches, metal shears (machines), electric saws, circular
saws, band saws, hot melt guns, motor-driven generators, air powered tools, electric industrial vacuum
cleaners, floor cleaning machines, milling tools
being parts of machine tools, abrasive sheets all
being parts of machines or power tools, abrasive
belts for power-operated sanders, grinding inserts for
machines, grinding instruments (tools for machines),
sharpening wheels (parts of electric machines), abrasive grinding wheels (tools for machines), cutting
discs for power tools, pneumatic compressors,
cranes (lifting and hoisting apparatus), overhead
cranes, skyline cranes, electric chain hoists, manual
chain block hoists, hoisting magnets, bending machines (for metalworking), creasing machines, squaring-machines, presses (machines for industrial purposes), washing installations, shrinking machines,
power chucks (parts of machines), manual chucks
for lathes, clamping devices for machine tools,
carbide tools for hand tools for use in metal cutting,
wrenches (hand tools), braiders (hand tools), handoperated tools, vices (hand tools), hammers, files,
saws (hand-operated), tube cutters (hand-operated),
pipe bending equipment (hand-operated), clamps
(for carpenters or coopers), screw keys, socket
wrench sets (hand tools), ratchet wrenches (hand
tools), screwdrivers (hand tools), torque wrenches
(hand-operated), pliers (hand tools), cutting pliers
(combination pliers), nippers, hand-operated crimping tools, knife blades for hand-operated knives,
knives with retractable blades, metal shears (hand-

operated), scrapers (hand tools), scissors, manual
eburring tools, perforating tools (hand tools), punching die heads (hand-operated piercing tools),
hand-operated riveting tools, nut splitters (hand
tools), detaching and extracting devices (hand-operated), grease guns (hand-operated), crowbars (hand
tools), hand-operated tackers, files, grinding stones,
balancers, spring hoists (mechanical, non-mechanical), meters and gauges, magnifying glasses, endoscopes for technical purposes, microscopes, computer
programmes for image processing, electronic hardware for image processing, testing machines for
testing the hardness of metal, check scales, precision
balances, gauges for measuring the thickness of coatings, temperature meters for industrial use, photometers, humidity measuring apparatus, lasers for
measuring purposes, precision measuring apparatus,
revolution counters, counting instruments, torque
measurement apparatus, inspection mirrors, other
than for medical or dental use, protective gloves for
use in industry for the prevention of accident or
injury, industrial safety eye protection articles,
protective headgear for the prevention of accident or
injury, apparatus for breathing protection, work
shoes for protection against accident or injury,
protective eye shields for welders, lenses for use by
welders, glasses to protect the eyes, electronic frequency converters for high velocity electro motors,
electrical cable extension reels, electrically-powered
testing apparatus (supervising or checking), hearing
protectors to prevent loud noises damaging hearing,
hand lamps, lamellas for lamps, emergency lights,
lights, torches, hot air shrinking apparatus, annealing
ovens (other than for experimental purposes), tool
trolleys, goods transport vans, mechanical handling
trucks, electric lift trucks, lifting trucks, stopwatches, paint brushes, lettering apparatus for producing
labels, chalk being articles of stationery, electronic
lettering machines (workshop equipment), flexible
hoses composed of plastics, adhesive tapes (other
than for household purposes), storage boxes, not of
metal, plastic inserts for tool boxes, toolboxes
(empty), not of metal, tool cabinets of metal, metal
cabinets for industrial use, workbenches, work seats,
swivel chairs, reels, non-mechanical, for flexible
hoses and not of metal, slings, not of metal, for
handling loads, sound-absorbent floor coverings,
mats for properties.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70132 A
(800) 1138563
(151) 2012 07 31
(731) DALIAN NORTHERN INSTRUMENT
TRANSFORMER GROUP CO., LTD.
Fengrong Industrial Garden, Pulandian City
Liaoning Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Cables, electric; wires, electric; material for electricity mains [wires, cables]; integrated circuits; capacitors; resistances, electric; rheostats; variometers;
transformers [electricity]; distribution boxes [electricity]; time switches, automatic; collectors, electric;
inverters [electricity]; connectors [electricity]; converters, electric; switches, electric; current rectifiers;
cell switches [electricity]; reducers [electricity]; circuit breakers; distribution boards [electricity]; distribution consoles [electricity]; control panels [electricity]; relays, electric; instrument transformers; sensors; demagnetizers; voltage regulators; voltage stabilizing power supply; high and low voltage switch
board; starters [electronic components]; electro-dynamic apparatus for the remote control of railway
points; power distribution or control machines and
apparatus; lightning conductors; lightning arresters.
_________________________________________
(260) AM 2013 70133 A
(800) 1138567
(151) 2012 09 24
(731) Yuchen Apparel CO., LTD. Fujian
Yuchen Building, Quan'an Middle Road,
Jinjiang City Fujian Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing; jackets; shoes; hats; hosiery; gloves;
neckties; leather belts for clothing; shower caps.
_________________________________________

(260) AM 2013 70134 A
(800) 1138574
(151) 2012 09 13
(731) Nokia Corporation
Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland
(540)

ASHA
(591) Black, white
(511)
9 – Computer software platform used in mobile telephones and smartphones; mobile phones and smart
phones.
38 – Wireless communication services namely for
computer software used in mobile telephones and
smartphones in this class.
_________________________________________
(260) AM 2013 70135 A
(800) 1138590
(151) 2011 12 20
(731) RAUSHAN TAHIYEU
Avrupa Konutlari 6-A Blok D:10 Halkalıİstanbul (TR), Turkey
(540)

MORBIFAR
(591) Black, white
(511)
3 – Detergents (other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes), bleaching
soda, bluing for laundry, soft soaps, softener, antilimes, granular soap; perfumes, essential oils, eau de
cologne, lotions, deodorants for personal use, rose
oil, shaving lotions; nail varnish, lipsticks, mascaras,
creams (delay creams for sexual aids, delay sprays
for sexual aids), hair dyes, shampoos, pencils (eyebrow), eyeliners, powders, acetone (for cosmetic purposes), shaving creams, shower gels, petroleum jelly
(for cosmetic purposes), hennas, cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetic kids (cosmetic sets); tissues impregnated with cosmetic lotions,
cotton sticks for cosmetic purposes, cotton for cosmetic purposes, wet tissues; soaps, disinfectant
soaps, antiperspirant soaps; tooth care products:
toothpastes, dentifrices, medicated tooth cleaning
materials, tooth cleaning powders, tooth waters, cleaning materials for tooth prosthesis, mouth washes
not for medical purposes, anti-tartar tooth pastes;
abrasives: abrasive clothes, abrasive papers; polishes: polishing creams, polishing wax; natural products which are used for manufacturing soapy,
cosmetic and perfumery products.
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, 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; medicines for dental pur-
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poses, hygienic products for medical purposes including pads, waddings for medical purposes, plasters
for medical purposes, dressings for medical purposes, preparations for destroying noxious plants,
preparations for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for personal use,
disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents for medical purposes.
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth
and prosthesis; orthopedic articles; suture materials
and sterilized covers; devices and equipments for
sexual purposes; preservatives (condom); feeding
bottles, baby bottles, teethers for babies.
16 – Paper, carton (cardboard); towels, napkins, toilet papers, handkerchiefs, diapers made of paper
bibs, paper table clothes, place mats, drip and plate
mats, ornament and decoration products made of paper; packaging and wrapping materials made of
paper, cartoon or plastic material, boxes, parcels,
sacks, paper bags; plastic bags and garbage bags,
coverings, folios and cases, folios used for food
storage and cooking; primed documents; printed
publications, newspapers, journals, books, guidebooks, calendars, posters, pictures, placards, paintings, stickers (stamps); writing papers, manifold papers, parchment papers, tissue paper, copy paper,
papers and rolls for typewriter and calculators, cards,
notebooks, pocketbooks, notepapers (writing pad
papers), envelopes, tag labels, files, albums, folders,
book and notebook jackets; materials for typing,
drawing, painting and artists: pencils, fountain pens,
ball pens, lead pencils, gas-filled pens and their
inner material and points, drawing pens and points,
utility knifes, models and casts, materials for models
and casts, painting colors, crayons, pencils (painting), brushes and rolls for paint and white wash,
color palettes; office machines: typewriter for copy
typists, electronic typewriters for typists, addressing
machines, ink bands for typewriters for copy typists
and computer printers; office materials (except for
furniture): office baskets, desk pads, letter openers,
paper clips, copy typist bands, seals, stamps, stamp
inks, writing and drawing inks, drawing inks, correction fluids, erasers, electronic or non-electronic pencil sharpeners; education and training materials (except for devices): games produced by the printing,
animal and plant preparations, geological models
and preparations, spheres, blackboards; drawing
equipments that are rulers, squares, angle meters,
chalks, prepared letters and numbers.
29 – Non-medical and complementary food products
(including pollen, proteins, carbohydrates).
35 – Services related to advertising, marketing and
public relations including organization of exhibitions
and fairs for commercial or advertising purposes,

office services, business management and administration, consultancy for business management and
administration including accountancy services, import export agency services, commercial and Industrial management expertise services, organization of
auctioneering services and auctioneering, the bringing together of a variety of goods enabling customers to conveniently view and purchase those goods
(the mentioned services can be provided by wholesale, retail, electronic media, catalogues and alike
other methods).
36 – Insurance services, financial and monetary services, real estate brokerage, custom brokerage.
39 – Land, air and sea transport services and rental
of land, air and sea vehicles (including tour organization services, booking for travel services, courier
services); rental of parking lot services; garage rental
services; boat sheltering services; pipeline transport
services; electricity distribution services; water supply services; rescue operation for vehicles and merchandise; storage, packaging and crating of goods;
garbage storage and transport services, waste collection and transport services.
41 – Educational services, teaching, arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses,
seminars, symposiums; publication of books, magazines, newspapers, etc.; organization of sports
events; entertainment services; film, television and
radio program production; radio and television program production (except advertisement programs);
cinema film and videotape film production; recording studio services; dubbing; rental of radio and
television sets; rental of cine-films and videotape
films; rental of movie projectors and accessories;
rental of sound recordings; rental of videotapes;
rental of video cassette recorders; services for art
activities: orchestra services; arranging of concerts;
providing cinema activities services; theatre service;
arranging of shows; booking of seats for shows;
modelling for artists, rental of show scenery; translation: sign language translations, other translations.
42 – Scientific and industrial examination, research
services; engineering services; computer programmming services; all types of design services not included in other classes within the scope of engineering, architecture, computer services included in
this class; graphic art design services; services of
determining authenticity of works of art.
44 – Medical services; medical assistance services;
hospital services; medical clinic services; blood
bank services; dentistry services; medical nursing
services; opticians' services; physiotherapy services;
massage services for medical purposes; pharmacy
advise; pharmacists' services to make up prescriptions; services of a psychologist; beauty and personal care services; providing Turkish bath facilities;
beauty salon services; massage services; hairdre-
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ssing salon services, manicure services; veterinary
services and services related to animals; animal
breeding services; grooming and cleaning services
for animals; grooming and cleaning services for
pets; agriculture, horticulture and forestry services:
gardening services; landscape services; lawn care
services; plant care services; tree planting services;
plant nursery services; spreading of agricultural
chemicals; aerial and surface spreading of fertilizers
and other agricultural chemicals; rental of farming
equipment; pest exterminating (for agriculture, horticulture and forestry).
_________________________________________
(260) AM 2013 70136 A
(800) 1138598
(151) 2012 04 09
(731) INSUPHAR LABORATORIES İLAÇLARI
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, chemical preparations for medical
purposes, dietetic substances adapted for medical use;
dietetic foods adapted for medical purposes; amino
acids for medical purposes, nutritional substances,
pollen dietary substances, mineral food substances,
protein dietary supplements, baby foods, medicinal
herbs, herbal beverages adapted for medical purposes;
medicines for dental purposes, hygienic products for
medical purposes including pads, waddings for medical purposes, plasters for medical purposes, dressings for medical purposes, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for
personal use, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents for medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2013 70137 A
(800) 1138602
(151) 2012 06 20
(731) Fiyta Holdings Ltd.
F/20, Fiyta Hi-Tech Building, Gao-xin Road,
South Shenzhen, China
(540)
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(591) Black, white
(511)
14 – Clocks; wristwatches; watch straps; clocks and
watches, electric; cases for clock- and watchmaking;
watches; alarm clocks; ornaments (jewelry); ornamental pins; shoe ornaments of precious metal.
_________________________________________
(260) AM 2013 70138 A
(800) 1138636
(151) 2012 08 16
(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG
Prinzregentenstr. 79, 81675 München,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and chemical preparations for medical purposes; healthcare preparations; dietetic preparations for medical and nonmedical purposes on the basis of vitamins, mineral
nutrients, trace elements, proteins and carbohydrates.
35 – Wholesale and retail trade with pharmaceutical
preparations and chemical preparations for medical
purposes, healthcare preparations, dietetic preparations for medical and non-medical purposes on the
basis of vitamins, mineral nutrients, trace elements,
proteins and carbohydrates.
_________________________________________
(260) AM 2013 70139 A
(800) 1138679
(151) 2012 10 10
(731) Hunan Guoxiu Foods Co., Ltd
Xiangrong Gongyecun, Fenghuangyuan,
Lengshuitan District, Yongzhou City Hunan,
China
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Fruit jellies; frozen fruits; fruits, tinned [canned
(Am.)]; milk beverages [milk predominating]; edible
oils; fruit salads; nuts, prepared; dry edible fungus;
products made of bean curd; pickles.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70140 A
(800) 1138716
(151) 2012 10 12
(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883,
USA
(540)
(591) Black, white
(511)
30 – Coffee, coffee substitutes; tea, cocoa, drinking
chocolate; sugar, rice, tapioca, sago; flour, flour milling products and preparations made from cereals;
cereal bars; pasta; bread, bakery products, biscuits,
cookies, cakes, tarts, pies, pastry; chocolate, chocolate products; confectionery; sugar confectionery,
sweets, candies, lollipops; edible ice; ice-cream, frozen confections; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces, pesto; condiments; spices; herbs.
_________________________________________
(260) AM 2013 70141 A
(800) 1138732
(151) 2012 09 18
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Kereszturi út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

EGISERT
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2013 70142 A
(800) 1138733
(151) 2012 09 18
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Müködö Részvénytársasag
Keresztúri út. 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(260) AM 2013 70143 A
(800) 1138734
(151) 2012 09 18
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Kereszturi út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

EGICOMB
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use
_________________________________________
(260) AM 2013 70144 A
(800) 1138742
(151) 2012 05 24
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
"SBM-Group"
37, Karamyshevskaya nab. RU-123308
Moscow, Russian Federation
(540)

UNILOS
(591) Black, white
(511)
11 – Water purifying apparatus and machines; purification installations for sewage; water purification
installations; swimming pool chlorinating units; water softening apparatus and installations; water distribution installations; apparatus for water supply;
apparatus for sanitary purposes.
19 – Swimming pools [structures, not of metal]; construction materials, not of metal; non-metallic buildings.
37 – Building construction; repair; installation services.
40 – Water treating.
42 – Engineering; technical project studies; scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research
services.
_________________________________________

EGIPIL
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________

#24 2013 12 25

87

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2013 70145 A
(800) 1138756
(151) 2012 09 28
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

(260) AM 2013 70148 A
(800) 1138778
(151) 2012 10 18
(731) CORTEFIEL, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034
MADRID, Spain
(540)

FRECANSTAL
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for use in medicine; dietetic food and
substances for medical or veterinary use; food for
babies; dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for dental
fillings and dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; medicated bath preparations; chemical preparations for medical or pharmaceutical use; medicinal herbs; herbal teas; parasiticides; alloys of precious metals for dental use
_________________________________________
(260) AM 2013 70146 A
(800) 1138763
(151) 2012 10 29
(731) Valcambi SA
Via Passeggiata, CH-6828 Balerna,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
(260) AM 2013 70243 A
(800) 1140049
(151) 2012 08 17
(731) SOPHARMA AD
oulitsa "Iliensko chausse" 16, BG-1220
SOFIA, Bulgaria
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use.
_________________________________________
(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in
other classes; jewelry, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.
_________________________________________
(260) AM 2013 70147 A
(800) 1138764
(151) 2012 10 23
(731) SANOFI
54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France
(540)

JAGAZAR
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical products for the treatment of
autoimmune diseases, inflammatory diseases, rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70293 A
(800) 1140316
(151) 2012 11 14
(731) Sodrugestvo Group S.A.
36-38 Grand Rue, L-1660 LUXEMBOURG,
Luxembourg
(540)

(591) Green, purple and white
(511)
1 – Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; soil fertilizers; fire extinguishing compositions; metal-tempering and soldering agents; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives for industrial purposes.
4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting.
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30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
35 – Advertising; business management; office
functions.
37 – Construction; repair; installation services.
40 – Treatment of materials.
42 – Scientific and technological services, and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computers and software.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.
_________________________________________
(260) AM 2013 70299 A
(800) 1140503
(151) 2012 08 28
(731) 2M KABLO SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Sancaktepe Mah. Klas Sok. No.8 K.2,
Silivri Istanbul, Turkey
(540)

(260) AM 2013 70301 A
(800) 822605
(151) 2004 03 11
(891) 2012 11 07
(731) DESSANGE INTERNATIONAL
39, avenue Franklin Roosevelt, F-75008
PARIS, France
(540)

DESSANGE
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, make-up and make-up removing products, make-up,
lipstick, powders, hair lotions, shampoos, beauty
creams, face and body creams and lotions, toiletries,
hair dye products and and hair bleaching preparations, hair tints, depilatory wax, cosmetic products
for slimming, cosmetic suntan preparations, deodorants for personal use, dentifrices.
44 – Hairdressing salons and massage salons, beauty
salons, manicure services.
_________________________________________
(260) AM 2013 70303 A
(800) 939750
(151) 2007 08 13
(891) 2012 09 20
(731) KAZAR FOOTWEAR Spółka z ograniczoną
Odpowiedzialnością
Lwowska 154, PL-37-700 Przemyśl, Poland
(540)

(591) Red
(511)
9 – Fire alarms, cables, coaxial cables, fiber optic
cables, electric conductors, insulated copper wire,
electricity conduits, identification sheaths for electric wires, indentification threads for electric wires,
sockets, plugs, telephone wires.
_________________________________________
(260) AM 2013 70300 A
(800) 666536
(151) 1997 01 15
(891) 2012 11 15
(731) CALDERA
1 rue des Frères Lumière, F-67200
ECKBOLSHEIM, France
(540)

CALDERA
(591) Black, white
(511)
9 – Recorded computer programs or software, namely graphics software for image acquisition, creation, correction and restitution.
42 – Computer programming, namely design, updating and adaptation of graphics software.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
18 – Leather and leather imitations, products made
of those materials, trunks/chests, suitcases and travel
bags.
25 – Clothing/clothes, footwear, headwear, furs and
clothes made of leather and leather imitations.
_________________________________________
(260) AM 2013 70304 A
(800) 952704
(151) 2007 09 04
(891) 2012 09 19
(731) Mettler-Toledo AG
Im Langacher 44, CH-8606 Greifensee,
Switzerland
(540)

METTLER TOLEDO
(591) Black, white
(511)
7 – Material conveying and directory devices as well
as parts thereof, especially conveying devices for
separating, rejecting and dividing of transported
goods according to measurable criteria; pumps, na-
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mely peristaltic pumps as well as parts thereof;
wrapping and packaging machines and devices; bag
and plastic film sealing machines; electronic meat
mincers and bone sawing devices as well as slicing
apparatus for food products, especially for bread and
meat products; coupon issue devices, labelling or
price marking machines.
9 – Gravimetric measuring instruments, weighing
devices, weighing systems and weighing scales of
all types; mechanical, electrical and electronic parts
(including fastening means, weighing pans, draft
shield, protection covers, transport cases, weights,
load cells (measuring instruments), displays and
computer software) for gravimetric measuring instruments, weighing devices and weighing scales;
devices for measuring, testing and control as well as
parts thereof, namely transducers for weight, force,
pressure, vibration, acceleration and values derivable
therefrom; load cells (measuring instruments), weighing cells, and weighing modules as well as parts
thereof; mass comparators; devices for counting,
dosing, controlling, sorting, filling and portioning of
solids, pulverulent materials, materials in paste form
and liquids; pipettes, automated pipetting machines,
pipette tips and pipette accessories; printed circuit
boards; transmitters; electrodes, detecting elements;
metal and mineral detectors as well as parts thereof;
devices for creating and controlling X-rays (except
those for medical use), devices for the measurement
of adsorbed, reflected, transmitted, attenuated and
scattered radiation, devices for the identification of
foreign bodies in foodstuffs, devices for checking
product integrity and control of packaged goods;
devices, systems as well as parts thereof for the
measurement of the volume, dimension, placing and
weight of objects; barcode scanners, hand scanners,
electromagnetic scanners, optical scanners, image
scanners and scanners for industrial inspection; devices, systems, as well as parts thereof (including
computer programs, data processing devices, electronic controls, displays, sensors, holders, housings,
armatures and consumables such as reagents) for
measuring, testing and control of physical, chemical
or analytical properties, especially for the measurement of moisture content analysis, dry content
analysis, thermal analysis (including thermogravimetry, thermo-mechanical analysis, dynamic-mechanical analysis, di-electrical analysis, detection of
boiling, melting and dripping points), calorimetry,
chromatography, rheology, photometry, colorimetry,
coulometry, refractometry, titration, measurement of
density, specific weight and concentration, particle
characterisation, crystallization, flow measurement,
vortex flow measurement, infrared spectroscopy,
potentiometric measurement, conductometry, amperometric measurement, pH measurement, redox
measurement, measurement of ions, ion selective
measurement, turbidity measurement, oxygen measurement, ozone measurement, carbon dioxide me-
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asurement, measurement of dissolved gases, conductivity measurement, total carbon content measurement, tensiometric measurement; automated plants
and devices for laboratory and industrial applications not included in other classes; laboratory
reactors and laboratory vessels for physical, chemical and biotechnical applications; computers, data
storage, software, data processing devices, electronic
controls and electronic performance evaluation
devices for weighing, measuring, testing and control
devices and systems as well as for industrial process
control; computers, data storage, software, data
processing devices, weighing scales and weighing
devices for recording, statistical analysis, output and
visualisation of gravimetric, physical, chemical and
analytical measurement values and non-physical
product criteria for quality and charge control; computers, data storage, software, data processing devices, weighing scales and weighing devices for
capturing instruction processing, back-traceability of
and compliance with legal requirements; computers,
data storage, software, data processing devices for
unit price management, for inventory management,
for merchandising, for promotion, for management
of grocery retail department business processes and
for operator control; computers, data storage, software, data processing devices for function control
and diagnosis of devices, systems as well as parts
thereof; computers, data storage, software, data processing devices, computer networks for workflow
management, for device integration, for information
sharing and for documentation of work processes;
interfaces based on source code sequences with
communication functions (for example software
installation, data exchange, remote diagnosis,
assistance) with programmable client/server functions for the connection of sensors, measuring instruments, laboratory devices and operating terminals
to a network; manuals, catalogues and magazines on
data media for displaying on a viewing screen;
peripheral devices used in connection with the
aforementioned devices and systems for weighing,
measuring, testing and control, especially foot pedals, weighing forks, dosing spatulas, supplementary
display devices, printers, digital-to-analogue converters, devices for data reading, for data input, for data
display, for data selection, for data transfer, devices
for control, including computers and programs for
saving and processing of weighing, measuring, testing and control data, especially for inventory management, for quality control, for laboratory automation, for recognition of tests, for process testing,
control and automation; devices and shieldings for
securing electromagnetic compatibility; electric devices, systems as well as parts thereof for the prevention of electrostatic effects; devices, systems as
well as parts thereof for anti-theft security; price
calculating machines, cash registers.
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16 – Manuals, catalogues and magazines on paper;
stationery; teaching and training aids (excluding
apparatus); label printing devices; wrapping and
packaging materials, packaging; materials for wrapping and packaging in paper, cardboard and plastic
not included in other classes, packaging of paper
materials or cardboard; plastic sheets for packaging,
plastic sheets (extendable, adhesive) for packaging
pallets, bags (small bags, pouches) for wrapping of
plastic or paper; hand-operated labelling or price
marking machines.

(260) AM 2013 70305 A
(800) 959171
(151) 2008 04 07
(891) 2012 11 13
(731) Nubeco, LLC
5650 Imhoff Drive, Suite D, Concord,
CA 94520, USA
(540)

37 – Installation, servicing and repair of measuring
instruments for carrying out gravimetric, physical,
chemical, analytical measurements and dosings,
provision of information regarding maintenance of
measuring instruments for carrying out gravimetric,
physical, chemical, analytical measurements and
dosings; installation, servicing, and repair of devices
like dosing devices, coupon issue devices, labelling
devices, price marking devices, price calculating
devices, cash registers, wrapping and packaging machines and apparatus, bag and plastic film sealing
machines; provision of information regarding maintenance of such devices.

(591) Black, white
(511)
43 – Restaurant and bar services.
_________________________________________

42 – Calibration and certification of weights, burettes, pipettes and electrodes; calibration and certification of measuring instruments for carrying out
gravimetric physical, chemical, analytical measurements and dosings; certification of the measurement
uncertainty of measuring instruments for carrying
out gravimetric, physical, chemical, analytical measurements and dosings; qualification of measuring
instruments for carrying out gravimetric, physical,
chemical, analytical measurements and dosings; hiring out of measuring instruments for carrying out
gravimetric, physical, chemical, analytical measureements and dosings; professional consultancy, namely providing laboratory information for scientific
purposes; consulting on technical process optimisation; consulting on validation of technical methods
and systems; consulting on quality management;
adjustment of measuring instruments for carrying
out gravimetric, physical, chemical, analytical measurements and dosings according to the manufacturer's instructions or legal instructions; quality testing, namely control of testing and controlling equipment; performance of function tests on measuring
instruments for carrying out gravimetric, physical,
chemical, analytical measurements and dosings; performance of function tests on dosing devices,
coupon issue devices, labelling devices, price marking machines, price calculating machines, cash registers, wrapping and packaging machines and apparatus, bag and plastic film sealing machines.
_________________________________________

TRADER VIC'S MAI TAI
LOUNGE

(260) AM 2013 70306 A
(800) 973874
(151) 2008 06 27
(891) 2012 11 02
(731) Eddie Bauer Licensing Services LLC
10401 Northeast 8th Street, Suite 500,
Bellevue, Washington 98004, USA
(540)

EDDIE BAUER
(591) Black, white
(511)
18 – Luggage, duffel bags, garment bags, toiletry
bags sold empty, backpacks, umbrellas, messenger
bags, briefcases, dog collars, dog leashes, tote bags,
handbags, purses, diaper bags, wallets, child and
infant carriers, hand luggage.
25 – Clothing, namely, bathing suits, shirts, polo
shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, blazers, jackets,
coats, pants, jeans, belts, shorts, sleepwear, underwear, thermal underwear (base layers), fleece vests,
fleece tops, fleece pants, fleece jackets, vests, mittens, socks, hats, headwear, scarves, gloves, hooded
sweatshirts, pullovers, cardigans, tank tops, capri
pants, skirts, trousers, dresses, suits, tights, leggings,
footwear, shoes, boots and sandals, slippers, parkas,
buoyant thermal jackets, rainwear.
35 – Computerized online retail services in the field
of general merchandise; retail store services, mail
order catalog services and online retail store services
featuring clothing, bags, camera bags, luggage, travel items, pet products, outdoor gear, bedding, pillows, comforters, blankets, shoes, hats, scarves,
jewelry, watches, umbrellas, flashlights, multi-tools,
camping equipment, picnic coolers, water bottles,
first aid kits and survival kits.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70307 A
(800) 990921
(151) 2008 07 03
(891) 2012 09 07
(731) Innova Patent GmbH
Rickenbacherstrasse 8-10, A-6960 Wolfurt,
Austria
(540)

(591) Black, white
(511)
6 – Components of metal for transport and conveyor
facilities as well as for transport and conveyor installations; common metals and their alloys, building
materials of metal or primarily of metal; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks and racks; cordage, non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small
items of metal hardware; brace stirrups and clamps
of metal; components of metal for railway installations and traction operations equipment; metal
pipes and tracks; goods of metal or primarily of
metal, (as far as not included in other classes);
transport pallets, skips, conveyor chains; transport
and conveyor installations as well as railway installations (of metal or predominantly of metal, as far
as not included in other classes); installations for the
transport of persons and goods as well as related
installations made of metal or mainly of metal,
including installations for handover and parking;
especially provision and garaging installations; installations in connection with vehicles for the transport of persons and goods (of metal or mainly of
metal), including installations for supply and parking; containers (of metal or mainly of metal) for the
transport of goods; pallets and skips (of metal or
predominantly of metal); cable sheaves (of metal or
predominantly of metal); rails; clamps, (of metal or
predominantly of metal); steel wire ropes; pallets of
metal or predominantly of metal); toothed racks of
metal; linings/covers.
7 – Transport and conveyor facilities as well as
transport and conveyor installations, their parts and
accessories (as far as not included in other classes),
lifting devices, elevators, freight elevators; cable
conveying installations; parts and accessories for
transport and conveyor facilities as well as transport
and conveyor installations (as far as not included in
other classes), namely exhaust catalysts, adhesion
hoops for belt pulleys, windlasses, starter motors for
engines, anti-friction bearings for machines, pneumatic and hydraulic drives for machines and engines, engine speed regulators for machines and
engines, pressure reduction valves and regulators
(machine parts), pressure cylinders, elevator belts
and chains, step-up gear units, springs, bearings, especially ball bearings, machine couplings (except for
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land vehicles); overhead cranes, actuators (machine
parts), carriage supports and cable sheaves (machine
parts), belt pulleys and belts for machines, grease
cups and collet chucks (machine parts); self-greasing
bearings, machine stands, control cables for machines and engines, shock absorber pistons (machine
parts), transmission bearings, transport belts, valves
(machine parts), winches, conveyor belts, bobbins,
drive machines, containers and skips as machine
parts, cover hoods, housings, chutes, loading funnels, guide rails and tracks, straps, lifting devices
for the loading of conveyor installations; step-up
gear units for vehicles (except for land vehicles);
conveyor belts; reels, pulleys; feeders (parts of
machines).
12 – Transport and conveyor installations (as far as
not included in other classes), their parts and accessories (as far as not included in other classes);
cable railways, funicular railways, ski-lift installations with trailing stirrup, chair lifts, single and dual
cable circulation installations; railway installations
and traction operations equipment (as far as not
included in other classes); aerial cableways and
aerial conveyors; vehicles and installations for
transporting persons and goods and their related
installations, in particular driving machines,
installations for handover and parking for transport
and conveying installations and for railway installations and means of transport; cable railway cabins, passenger compartments, chair-lift chairs; rail
conveyor devices and installations, running gears,
clutches and tow couplings for vehicles; parts and
accessories (as far as not included in other classes)
for aforementioned goods, namely cover hoods for
passenger compartments, chair-lift chairs, transport
platforms and traction operations equipment, tow
bars, drive shafts, glare protection appliances, brake
jaws, brake linings, brakes, brake shoes, chassis,
movable equipment for transport and conveying
installations as well as for railway installations and
for means of transport, feeder tubs, body works for
containing goods to be transported, suspension
springs, rails, clamping jaws, pulleys, non-electric
cables; lorries; bogies for railway carriages and
transport platforms; bogies for chair-lift chairs;
cabins, carriages and coach bodies, shock absorbers,
bumpers, torsion shafts, springs, running boards,
windows, vehicle wheels, vehicle seats, arm- and
headrests as well as slipcovers for vehicle seats,
doors, hoods, housings for parts of land vehicles
(except for engines), gear trains, box wagons,
couplings for carriages, tail lifts, engines for land
vehicles, turbines for land vehicles, buffers for
railway vehicles and cable railways, axles, wheel
caps, crawler tracks, reduction gears, reverse warning systems, wipers, guard plates, cable sheaves,
rails, clamps, cables, chairs for aerial cableways,
chair-lift chairs, lift bows, windscreens, sun visors;
suspension tackles, running gears, undercarriages,
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tipping devices for carriages; driving motors for land
vehicles; freight containers and lorries of metal; wire
rope devices and installations for transporting
persons and goods; ski carriers for vehicles.
37 – Installation, conversion, extension, maintenance and repair of transport and conveyor facilities as
well as of transport and conveyor installations; building construction; repair; installation services,
installation, conversion, extension, maintenance and
repair of railway installations and of traction operations equipment; consultancy concerning installation, maintenance and operation of transport and
conveyor installations, of transport and conveyor
facilities as well as of railway installations and of
traction operations equipment; construction supervision concerning installations for the transport of
persons and goods, transport and conveyor facilities,
transport and conveyor installations as well as
railway installations and traction operations equipment, especially cable railways and lifts; consultancy concerning installation and maintenance of transport and conveyor facilities, of transport and conveyor installations as well as of railway installations
and of traction operations equipment; consultancy
concerning the installation, maintenance and
operation of transport and conveyor installations;
consultancy concerning building and construction;
consultancy concerning installation, maintenance
and operation of transport and conveyor facilities, of
transport and conveyor installations as well as of
railway installations and of traction operations
equipment.
_________________________________________
(260) AM 2013 70496 A
(800) 1143049
(151) 2012 07 09
(731) "Ararat" Food Factory LLC
House 13/1, Arabkir 22, Yerevan, Armenia
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
33 – Alcoholic beverages (except beers).
_________________________________________

(260) AM 2013 70497 A
(800) 1143061
(151) 2012 07 24
(731) New Look Limited
New Look House, Mercery Road Mount
Pleasant, Weymouth Dorset DT3 5HJ,
United Kingdom
(540)
(591) Black, white
(511)
14 – Jewellery; rings (jewellery); earrings; bracelets
(jewellery); charms (jewellery); brooches (jewellery); necklaces (jewellery); watches; clocks; key
rings (trinkets or fobs); jewellery cases (caskets); boxes of precious metal.
18 – Handbags; clutch bags; travelling bags; garment for bags travel; suitcases; backpacks; beach
bags; shopping bags; bags for sports; vanity cases,
not fitted; toiletry bags; cosmetic bags; purses;
pocket wallets; key cases (leatherware); umbrellas.
25 – Clothing; footwear; headgear; coats; jackets
(clothing); raincoats; suits; dresses; sweaters; knitwear (clothing); blouses; shirts; T-shirts; cardigans;
trousers; skirts; jeans; shorts; underwear; pants; bras;
hosiery; tights; stockings; socks; vests; pyjamas;
dressing gowns; hats; caps (headwear); headbands
(clothing); berets; scarves; gloves (clothing); mittens; belts (clothing); shoes; boots; wrist bands.
35 – Retail shop management; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of cosmetics;
toiletries; nail varnish; nail varnish remover (cosmetics); glasses; sunglasses; glasses cases; sunglasses
cases; contact lens cases, containers and holders;
cases for mobile phones; jewellery; rings (jewellery); earrings; bracelets (jewellery); wrist bands;
charms (jewellery); brooches (jewellery); necklaces
(jewellery); watches; clocks; key rings (trinkets or
fobs); jewellery cases (caskets); boxes of precious
metal; articles of stationery; personal organisers;
notebooks; diaries; calendars; stickers (stationery);
paper badges; handbags; clutch bags; travelling
bags; bags (garment-) for travel; suitcases; backpacks; beach bags; shopping bags; sports (bags for-);
vanity cases, not fitted; toiletry bags; cosmetic bags;
laptop carrying cases; purses; pocket wallets; key
cases (leatherware); umbrellas; clothing; footwear;
headgear; coats; jackets (clothing); raincoats; suits;
dresses; sweaters; knitwear (clothing); blouses;
shirts; T-shirts; cardigans; trousers; skirts; jeans;
shorts; underwear; pants; bras; hosiery; tights; stockings; socks; vests; pyjamas; dressing gowns; hats;
caps (headwear); headbands (clothing); berets; scarves; gloves (clothing); mittens; belts (clothing);
shoes; boots; hair bands; hair clips; hair grips; hair
curlers (non electric); decorative ribbons; ribbons for
the hair; wigs; hair pieces enabling customers to
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conveniently view and purchase those goods from a
retail store, from a catalogue, by mail order, from a
catalogue by means of telecommunications or from
an Internet website; organisation, operation and
supervision of loyalty, bonus and incentive schemes;
advertising.
_________________________________________
(260) AM 2013 70500 A
(800) 1143225
(151) 2012 10 31
(731) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE,
Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
(260) AM 2013 70505 A
(800) 1143254
(151) 2012 10 23
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

AVON SENSUELLE
(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
preparations; perfumes, fragrance, toilet waters, eau
de cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use; essential oils (cosmetic); all the aforesaid
being alone, in combination and/or in gift sets comprised of some or all of these items.
_________________________________________

94

(260) AM 2013 70506 A
(800) 1143255
(151) 2012 11 15
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

AVON SHINE SUPREME
(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 preparations; perfumes, fragrance, toilet waters, eau de
cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use; essential oils (cosmetic); all the aforesaid
being alone, in combination and/or in gift sets
comprised of some or all of these items.
_________________________________________
(260) AM 2013 70507 A
(800) 1143292
(151) 2012 07 09
(731) JOIA CALÇADO SA
LUGAR DE FOJOS PENACOVA,
P-4610-525 PENACOVA FLG, Portugal
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Footwear; toe caps (parts of footwear); footwear for men, women and children; footwear for babies; galoshes; footwear uppers; heel inserts; welts
for footwear.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70508 A
(800) 1143325
(151) 2012 08 07
(731) R&B Realty Group, a California Limited
Partnership
2222 Corinth Avenue, Los Angeles, California
90064, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; photographs; stationery; plastic materials for
packaging (not included in other classes); advertisement boards of paper or cardboard; announcement
cards [stationery]; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; calendars; covers
[stationery]; document holders [stationery]; envelopes [stationery]; flyers; folders [stationery]; forms,
printed; handbooks [manuals]; loose-leaf binders;
newsletters; pads (writing-); pamphlets; passport
holders; pencil holders; pencils; pens [office requisites]; printed publications; prospectuses; writing
pads.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; business management assistance; business management consultancy;
business management of hotels; commercial administration of the licensing of the goods and services
of others; management (advisory services for business-); marketing; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes;
outsourcing services [business assistance]; personnel
management consultancy.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; accommodation (rental of
temporary-); accommodation reservations (temporary-); bar services; boarding house bookings; boarding houses; canteens; catering (food and drink-);
hotel reservations; hotels; motels; rental of meeting
rooms; rental of temporary accommodation; reservations (temporary accommodation-); restaurants;
tourist homes.
_________________________________________

(260) AM 2013 70509 A
(800) 1143328
(151) 2012 11 15
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

LASH LEGEND
(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
preparations; perfumes, fragrance, toilet waters, eau
de cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use; essential oils (cosmetic); all the aforesaid
being alone, in combination and/or in gift sets
comprised of some or all of these items.
_________________________________________
(260) AM 2013 70514 A
(800) 1143460
(151) 2012 09 06
(731) SETAŞ KİMYA SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
Karanfıl Sk. No.34 1.Levent, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
1 – Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70516 A
(800) 1143468
(151) 2012 09 14
(731) ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYI
ANONIM ŞIRKETI
Tahran Caddesi 19/4, Kavaklidere, TR-06700
ANKARA, Turkey
(540)

(260) AM 2013 70518 A
(800) 1143515
(151) 2012 10 29
(731) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
3-9-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku,
Osaka 533-8651, Japan
(540)

(591) Green. Our mark is written with green color
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
_________________________________________
(260) AM 2013 70517 A
(800) 1143489
(151) 2012 11 15
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

TRUE LIFE
(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 preparations; perfumes, fragrance, toilet waters, eau de
cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use; essential oils (cosmetic); all the aforesaid
being alone, in combination and/or in gift sets comprised of some or all of these items.
_________________________________________

(591) Dark blue, light blue, azure, black and white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
_________________________________________
(260) AM 2013 70519 A
(800) 1143545
(151) 2012 09 20
(731) Zentiva Group, a.s.
U kabelovny 130, CZ-102 37 Praha
10 – dolní Měcholupy, Czech Republic
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2013 70520 A
(800) 1143546
(151) 2012 09 20
(731) Zentiva Group, a.s.
U kabelovny 130, CZ-102 37 Praha
10 – dolní Měcholupy, Czech Republic
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70522 A
(800) 1143547
(151) 2012 10 23
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

(260) AM 2013 70527 A
(800) 1143581
(151) 2012 11 06
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for use in medicine; dietetic food and
substances for medical or veterinary use; food for
babies; dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for dental
fillings and dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; medicated bath preparations; chemical preparations for medical or pharmaceutical use; medicinal herbs; herbal teas; parasiticides; alloys of precious metals for dental use.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for use in medicine; dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
_________________________________________

(260) AM 2013 70523 A
(800) 1143548
(151) 2012 09 20
(731) Zentiva Group, a.s.
U kabelovny 130, CZ-102 37 Praha
10 – dolní Měcholupy, Czech Republic
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2013 70524 A
(800) 1143549
(151) 2012 10 09
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for use in medicine; dietetic food and substances for medical or veterinary use; food for babies;
dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; medicated bath preparations; chemical preparations for medical or pharmaceutical use; medicinal herbs; herbal teas; parasiticides; alloys of precious metals for dental use.
_________________________________________

(260) AM 2013 70582 A
(800) 1144392
(151) 2012 10 19
(731) XADO-Holding Limited Liability Company
4, 23 Serpnia Lane, Kharkiv 61103, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
2 – Anti-tarnishing preparations for metals; anti-corrosive preparations; shoe dyes; mastic [natural resin]; anti-rust greases; anti-rust oils; undercoating
for chassis of vehicles; protective preparations for
metals.
3 – Air fragrancing preparations; antistatic preparations for household purposes; leather bleaching preparations; bleaching preparations [decolorants] for
cosmetic purposes; bleaching preparations [laundry];
bleaching salts; bleaching soda; laundry blueing;
boot cream; color brightening chemicals for household purposes [laundry]; cleaning preparations;
cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; colorants for toilet
purposes; skin whitening creams; dental bleaching
gels; deodorant soap; deodorants for human beings
or for animals; detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes;
disinfectant soap; dry-cleaning preparations; drying
agents for dishwashing machines; eau de cologne;
floor wax; furbishing preparations; laundry glaze;
hair lotions; hair spray; lacquer-removing preparations; laundry bleach; laundry soaking preparations;
laundry starch; leather preservatives (polishes); perfumery; perfumes; polish for furniture and flooring;
polishing creams; polishing preparations; scale removing preparations for household purposes; scouring solutions; shining preparations [polish]; shoe
wax; soap; stain removers; toilet water; preparations
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for unblocking drain pipes; windscreen cleaning liquids.
4 – Additives, non-chemical, to motor-fuel; grease
for arms [weapons]; grease for belts; non-slipping
preparations for belts; grease for boots; cutting
fluids; firelighters; grease for shoes; industrial
grease; industrial oil; lubricants; lubricating oil; motor oil.
5 – Air deodorising preparations; deodorants for
clothing and textiles; deodorants, other than for human beings or for animals; disinfectants for chemical toilets; disinfectants for hygiene purposes; fly
destroying preparations; germicides; insect repellent
incense; insect repellents; insecticides; repellents for
dogs.
_________________________________________
(260) AM 2013 70584 A
(800) 1144404
(151) 2012 10 08
(731) Hiltron Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
HF-Sende- und Empfangstechnik
Emil-Rathenau-Straße 1, 71522 Backnang,
Germany
(540)

HILTRON
(591) Black, 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 reproducetion of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus.
37 – Building construction; repair of 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, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers,
calculating machines, data processing equipment,
computers, computer software, fire-extinguishing
apparatus; installation services.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70663 A
(800) 1144849
(151) 2012 11 12
(731) Eddie Bauer Licensing Services LLC
10401 Northeast 8th Street, Suite 500,
Bellevue, Washington 98004, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
18 – Backpacks; carry-all packs; wheeled and non
wheeled duffel bags; luggage; messenger bags;
shoulder bags; sling bags; all purpose carrying bags;
tote bags; toiletry cases sold empty; purses;
rucksacks; umbrellas; wallets.
25 – Clothing for men, women and children, namely,
blazers, sweaters, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, polo shirts, t-shirts, thermal underwear, jeans,
pants, trousers, capris, shorts, dresses, skirts, swimwear, sleepwear, socks, scarves, leather belts for
clothing; outerwear, namely, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, vests, mittens, gloves; headwear and footwear.
35 – Retail store, online retail store and mail order
catalog services featuring clothing, footwear, eyewear, headwear, bags, luggage, and bedding.
_________________________________________
(260) AM 68310 A *
(800) 1121330
(731) OOO "EVROSIB"
Ital'janskaja ul., 37/18 liter A, pom. 31N,
RU-191011 Saint Petersburg, Russian
Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
35 – arranging subscriptions to telecommunication
services for others; commercial information agencies; auditing; employment agencies; computerized
file management; accounting; book-keeping; invoicing; transcription; personnel recruitment; personnel
management consultancy; payroll preparation; sponsorship search; compilation of statistics; compilation
of information into computer databases; systemization of information into computer databases; tax
preparation; drawing up of statements of accounts;
psychological testing for the selection of personnel;
business management of hotels.
36 – credit bureaux; debt collection agencies; customs brokerage; financial analysis; hire-purchase financing; savings banks; rent collection; issuing of
travellers' checks; issuance of credit cards; issue of
tokens of value; capital investments; insurance infor-
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mation; financial information; clearing, financial; insurance consultancy; financial consultancy; stock
exchange quotations; business liquidation services,
financial; brokerage; financial management; exchanging money; debit card services; credit card services;
home banking; organization of collections; antique
appraisal; jewellery appraisal; stamp appraisal; numismatic appraisal; art appraisal; electronic funds
transfer; bail-bonding; loans; pawnbrokerage; check
verification; charitable fund raising; financial sponsorship; mortgage banking; instalment loans; insurance underwriting; actuarial services; banking; retirement payment services; fiduciary; mutual funds;
financing services; safe deposit services; deposits of
valuables; fiscal assessments.
_________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi
(260) AM 2013 67119 A
(800) 1095216
(151) 2011 08 19
(891) 2012 03 07
(181) 2021 08 19
(511) 01, 05
_________________________________________
(260) AM 2013 67120 A
(800) 1095927
(151) 2011 08 19
(891) 2012 03 07
(181) 2021 08 19
(511) 01, 05
_________________________________________
(260) AM 2013 67981 A
(800) 414211
(151) 1975 02 05
(891) 2012 05 16
(181) 2015 02 05
(511) 01, 06
_________________________________________
(260) AM 2013 68289 A
(800) 1102363
(151) 2011 05 31
(891) 2012 03 01
(181) 2021 05 31
(511) 29
_________________________________________
(260) AM 2013 68290 A
(800) 1105483
(151) 2011 05 31
(891) 2012 03 01
(181) 2021 05 31
(511) 29
_________________________________________
(260) AM 2013 69095 A
(800) 1127862
(151) 2012 07 20
(181) 2022 07 20
(511) 03
_________________________________________
(260) AM 2013 69107 A
(800) 1128015
(151) 2012 04 05
(181) 2022 04 05
(511) 35, 36, 41, 45
_________________________________________
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(260) AM 2013 69163 A
(800) 1128767
(151) 2012 08 01
(181) 2022 08 01
(511) 35, 42
_________________________________________
(260) AM 2013 69164 A
(800) 1128785
(151) 2012 04 19
(181) 2022 04 19
(511) 29
_________________________________________
(260) AM 2013 69171 A
(800) 1128791
(151) 2012 04 02
(181) 2022 04 02
(511) 03
_________________________________________
(260) AM 2013 69173 A
(800) 1128817
(151) 2012 08 21
(181) 2022 08 21
(511) 34
_________________________________________
(260) AM 2013 69176 A
(800) 1128860
(151) 2012 05 04
(181) 2022 05 04
(511) 35, 41, 42, 45
_________________________________________
(260) AM 2013 69178 A
(800) 1128903
(151) 2012 04 17
(181) 2022 04 17
(511) 07
_________________________________________
(260) AM 2013 69183 A
(800) 1129011
(151) 2012 04 23
(181) 2022 04 23
(511) 33
_________________________________________
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(260) AM 2013 69184 A
(800) 1129032
(151) 2012 06 28
(181) 2022 06 28
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2013 69212 A
(800) 1129504
(151) 2012 06 04
(181) 2022 06 04
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2013 69185 A
(800) 1129045
(151) 2012 06 27
(181) 2022 06 27
(511) 02
_________________________________________

(260) AM 2013 69213 A
(800) 1129547
(151) 2012 04 09
(181) 2022 04 09
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 69199 A
(800) 1129297
(151) 2012 07 25
(181) 2022 07 25
(511) 09, 16, 38, 41
_________________________________________

(260) AM 2013 69216 A
(800) 1129569
(151) 2012 05 24
(181) 2022 05 24
(511) 16, 28, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 69206 A
(800) 1129440
(151) 2012 04 04
(181) 2022 04 04
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 69217 A
(800) 1129590
(151) 2012 05 05
(181) 2022 05 05
(511) 03, 05, 33, 35, 44
_________________________________________

(260) AM 2013 69207 A
(800) 1129449
(151) 2012 04 02
(181) 2022 04 02
(511) 09, 14, 16, 18, 25
_________________________________________

(260) AM 2013 69218 A
(800) 1129596
(151) 2012 06 29
(181) 2022 06 29
(511) 03, 05
_________________________________________

(260) AM 2013 69208 A
(800) 1129450
(151) 2012 05 09
(181) 2022 05 09
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 69219 A
(800) 1129618
(151) 2012 03 21
(181) 2022 03 21
(511) 09, 38
_________________________________________

(260) AM 2013 69210 A
(800) 1129472
(151) 2012 07 10
(181) 2022 07 10
(511) 09, 20, 21, 24, 27, 30
_________________________________________

(260) AM 2013 69254 A
(800) 1129703
(151) 2011 12 29
(181) 2021 12 29
(511) 09, 14, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 69211 A
(800) 1129496
(151) 2012 04 09
(181) 2022 04 09
(511) 07
_________________________________________

(260) AM 2013 69262 A
(800) 1129861
(151) 2012 07 12
(181) 2022 07 12
(511) 03, 12, 14, 25, 28
_________________________________________

#24 2013 12 25

101

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2013 69275 A
(800) 1129909
(151) 2011 09 21
(181) 2021 09 21
(511) 01, 06, 07
_________________________________________

(260) AM 2013 69290 A
(800) 1130204
(151) 2012 08 28
(181) 2022 08 28
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 69278 A
(800) 1129947
(151) 2012 04 02
(181) 2022 04 02
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2013 69291 A
(800) 1130225
(151) 2012 07 18
(181) 2022 07 18
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 69283 A
(800) 1130067
(151) 2012 08 09
(181) 2022 08 09
(511) 03, 08, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 34, 35, 39
_________________________________________

(260) AM 2013 69292 A
(800) 1130228
(151) 2012 05 21
(181) 2022 05 21
(511) 12, 14, 16, 20, 21, 24, 28
_________________________________________

(260) AM 2013 69284 A
(800) 1130076
(151) 2012 02 20
(181) 2022 02 20
(511) 20, 24, 35
_________________________________________
(260) AM 2013 69285 A
(800) 1130102
(151) 2011 12 09
(181) 2021 12 09
(511) 24, 25, 35
_________________________________________
(260) AM 2013 69286 A
(800) 1130116
(151) 2012 05 03
(181) 2022 05 03
(511) 38, 41
_________________________________________
(260) AM 2013 69287 A
(800) 1130169
(151) 2012 06 18
(181) 2022 06 18
(511) 01, 02, 19
_________________________________________
(260) AM 2013 69288 A
(800) 1130171
(151) 2012 07 24
(181) 2022 07 24
(511) 09, 35, 37, 42
_________________________________________
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(260) AM 2013 69293 A
(800) 1130358
(151) 2012 07 30
(181) 2022 07 30
(511) 08, 11, 21
_________________________________________
(260) AM 2013 69294 A
(800) 1130362
(151) 2012 06 04
(181) 2022 06 04
(511) 30
_________________________________________
(260) AM 2013 69295 A
(800) 1130363
(151) 2012 05 10
(181) 2022 05 10
(511) 30
_________________________________________
(260) AM 2013 69296 A
(800) 1130407
(151) 2012 07 06
(181) 2022 07 06
(511) 35, 37
_________________________________________
(260) AM 2013 69297 A
(800) 1130416
(151) 2012 07 02
(181) 2022 07 02
(511) 09
_________________________________________
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(260) AM 2013 69298 A
(800) 1130429
(151) 2012 07 10
(181) 2022 07 10
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 69309 A
(800) 1130546
(151) 2012 08 01
(181) 2022 08 01
(511) 01, 17, 19, 35, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 69299 A
(800) 1130437
(151) 2012 01 19
(181) 2022 01 19
(511) 09, 12, 20, 35, 37, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 69310 A
(800) 1130563
(151) 2012 05 07
(181) 2022 05 07
(511) 03, 07, 08, 09
_________________________________________

(260) AM 2013 69300 A
(800) 1130438
(151) 2012 01 19
(891)
(181) 2022 01 19
(511) 09, 12, 20, 35, 37, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 69331 A
(800) 1130623
(151) 2012 08 08
(181) 2022 08 08
(511) 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 69301 A
(800) 1130452
(151) 2012 05 29
(181) 2022 05 29
(511) 07
_________________________________________
(260) AM 2013 69302 A
(800) 1130478
(151) 2012 06 08
(181) 2022 06 08
(511) 19
_________________________________________
(260) AM 2013 69303 A
(800) 1130479
(151) 2012 06 21
(181) 2022 06 21
(511) 02
_________________________________________
(260) AM 2013 69304 A
(800) 1130489
(151) 2012 07 10
(181) 2022 07 10
(511) 30
_________________________________________
(260) AM 2013 69308 A
(800) 1130527
(151) 2012 07 19
(181) 2022 07 19
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2013 69339 A
(800) 1130709
(151) 2012 05 29
(181) 2022 05 29
(511) 07, 09
_________________________________________
(260) AM 2013 69345 A
(800) 1130764
(151) 2011 11 02
(181) 2021 11 02
(511) 09, 10, 35, 36, 37, 41, 42, 44
_________________________________________
(260) AM 2013 69347 A
(800) 1130787
(151) 2012 04 10
(181) 2022 04 10
(511) 03, 05
_________________________________________
(260) AM 2013 69348 A
(800) 1130788
(151) 2012 04 25
(181) 2022 04 25
(511) 01, 12, 17, 19
_________________________________________
(260) AM 2013 69356 A
(800) 1130897
(151) 2012 07 12
(181) 2022 07 12
(511) 32
_________________________________________
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(260) AM 2013 69358 A
(800) 1130911
(151) 2012 07 30
(181) 2022 07 30
(511) 03, 32, 33, 34
_________________________________________

(260) AM 2013 69473 A
(800) 1132053
(151) 2012 08 22
(181) 2022 08 22
(511) 18, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 69374 A
(800) 1131140
(151) 2012 05 07
(181) 2022 05 07
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 69445 A
(800) 1131671
(151) 2012 07 12
(181) 2022 07 12
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 69454 A
(800) 1131783
(151) 2012 08 21
(181) 2022 08 21
(511) 01, 05
_________________________________________
(260) AM 2013 69461 A
(800) 1131876
(151) 2012 06 20
(181) 2022 06 20
(511) 01, 06, 41, 42
_________________________________________
(260) AM 2013 69463 A
(800) 1131919
(151) 2012 05 30
(181) 2022 05 30
(511) 16, 35, 38, 41, 42
_________________________________________
(260) AM 2013 69469 A
(800) 1131984
(151) 2012 08 08
(181) 2022 08 08
(511) 37, 42
_________________________________________
(260) AM 2013 69471 A
(800) 1132016
(151) 2012 08 15
(181) 2022 08 15
(511) 09
_________________________________________
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oficialuri Setyobineba
patentebis moqmedebis aRdgena
gamogoneba
(11) P 2012 5618 B
(73) ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (GE)
(54) ბიოდეგრადირებადი პოლი(ესტერ შარდოვანები)-ს თანაპოლიმერები და
მათი მიღების წესი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 12 25
________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/403; A 61 K 45/06; A 61 K 31/445; C 07 D 209/52; C 07 D 403/12
C 07 D 209/10; C 07 D 209/14; C 07 D 209/16
C 07 D 239/47; C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; C 07 D 403/12;
C 07 D 405/12; C 07 D 405/14; A 61 K 31/506; A 61 P 35/00; C 07 D 413/14
C 07 D 471/04; A 61 K 31/437; A 61 K 31/444; A 61 K 31/4545;
A 61 K 31/5377; A 61 K 31/55; A 61 P 35/00; A 61 P 43/00
E 02 B 3/10

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 12686 A
AP 2013 12807 A
AP 2013 12270 A
AP 2013 12641 A
AP 2013 12788 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 12686 A
AP 2013 12807 A
AP 2013 12270 A
AP 2013 12641 A
AP 2013 12788 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/403; A 61 K 45/06; A 61 K 31/445; C 07 D 209/52;
C 07 D 403/12
C 07 D 209/10; C 07 D 209/14; C 07 D 209/16
C 07 D 239/47; C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; C 07 D 403/12;
C 07 D 405/12; C 07 D 405/14; A 61 K 31/506; A 61 P 35/00; C 07 D 413/14
C 07 D 471/04; A 61 K 31/437; A 61 K 31/444; A 61 K 31/4545;
A 61 K 31/5377; A 61 K 31/55; A 61 P 35/00; A 61 P 43/00
E 02 B 3/10

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 23 G 3/00
A 61 L 11/00; E 04 F 17/10; B 65 F 7/00
C 01 B 35/00
C 07 D 263/50; C 07 D 277/18; C 07 D 285/08;
C 07 D 413/12; C 07 D 417/12; C 07 D 275/03
C 07 D 263/56; C 07 D 307/79; A 61 K 31/423;
A 61 K 31/343; A 61 P 29/00; A 61 P 35/00
C 07 D 417/14; A 61 K 31/4439; A 61 P 35/00
C 07 D 487/04; A 61 K 31/4985; A 61 K 31/5517;
A 61 P 1/00; A 61 P 7/02; A 61 P 9/12; A 61 P 25/06;
A 61 P 25/18; A 61 P 25/22
C 12 G 1/02
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P 2013 5994 B
P 2013 5996 B
P 2013 5995 B
P 2013 5992 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2013 12598 A
AP 2013 12857 A
AP 2013 12846 A
AP 2013 12293 A

P 2013 5998 B

AP 2013 12745 A

P 2013 5991 B
P 2013 5997 B

AP 2013 12132 A
AP 2013 12888 A

P 2013 5993 B

AP 2013 12513 A

patentis nomeri
(11)
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sistemuri saZieblebi

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

P 2013 5991 B
P 2013 5992 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2013 12132 A
AP 2013 12293 A

P 2013 5993 B
P 2013 5994 B
P 2013 5998 B

AP 2013 12513 A
AP 2013 12598 A
AP 2013 12745 A

P 2013 5995 B
P 2013 5996 B
P 2013 5997 B

AP 2013 12846 A
AP 2013 12857 A
AP 2013 12888 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 D 417/14; A 61 K 31/4439; A 61 P 35/00
C 07 D 263/50; C 07 D 277/18; C 07 D 285/08;
C 07 D 413/12; C 07 D 417/12; C 07 D 275/03
C 12 G 1/02
A 23 G 3/00
C 07 D 263/56; C 07 D 307/79; A 61 K 31/423;
A 61 K 31/343; A 61 P 29/00; A 61 P 35/00
C 01 B 35/00
A 61 L 11/00; E 04 F 17/10; B 65 F 7/00
C 07 D 487/04; A 61 K 31/4985; A 61 K 31/5517;
A 61 P 1/00; A 61 P 7/02; A 61 P 9/12; A 61 P 25/06;
A 61 P 25/18; A 61 P 25/22

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2009 012132
AP 2010 012293
AP 2010 012745
AP 2011 012513
AP 2011 012857
AP 2011 012888
AP 2012 012598
AP 2012 012846

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 12132 A
AP 2013 12293 A
AP 2013 12745 A
AP 2013 12513 A
AP 2013 12857 A
AP 2013 12888 A
AP 2013 12598 A
AP 2013 12846 A
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patentis nomeri
(11)
P 2013 5991 B
P 2013 5992 B
P 2013 5998 B
P 2013 5993 B
P 2013 5996 B
P 2013 5997 B
P 2013 5994 B
P 2013 5995 B
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sistemuri saZieblebi

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
1
A 24 D 1/18
A 61 B 7/04

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
2
AU 2013 13164 U
AU 2013 13116 U

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 B 7/04
A 24 D 1/18

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2013 13116 U
AU 2013 13164 U

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

patentis
nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

A 61 K 9/00

U 2013 1795 Y

AU 2013 12916 U

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2013 1795 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2013 12916 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2012 012916
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ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2013 12916 U
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patentis nomeri
(11)
U 2013 1795 Y

sistemuri saZieblebi

dizaini
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
01-01
11-03, 05
02-02, 03, 04, 05

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2013 762 S
AD 2013 774 S
AD 2013 775 S

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
01-01
11-03, 05
02-02, 03, 04, 05

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2013 000762 S
AD 2013 000774 S
AD 2013 000775 S

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

patentis nomeri
(11)

01-02
02-02

D 2013 565 S
D 2013 566 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2013 743 S
AD 2013 750 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2013 565 S
D 2013 566 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2013 743 S
AD 2013 750 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
01-02
02-02

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2013 000743
AD 2013 000750

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2013 743 S
AD 2013 750 S
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patentis nomeri
(11)
D 2013 565 S
D 2013 566 S
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registraciis nomris, ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris
Sesabamisobis cxrili

110

registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2013 24325 R
M 2013 24326 R
M 2013 24327 R
M 2013 24328 R
M 2013 24329 R
M 2013 24330 R
M 2013 24331 R
M 2013 24332 R
M 2013 24333 R
M 2013 24334 R
M 2013 24335 R
M 2013 24336 R
M 2013 24337 R
M 2013 24338 R
M 2013 24339 R
M 2013 24340 R
M 2013 24341 R
M 2013 24342 R
M 2013 24343 R
M 2013 24344 R
M 2013 24345 R
M 2013 24346 R
M 2013 24347 R
M 2013 24348 R
M 2013 24349 R
M 2013 24350 R
M 2013 24351 R
M 2013 24352 R
M 2013 24353 R
M 2013 24354 R
M 2013 24355 R
M 2013 24356 R
M 2013 24357 R
M 2013 24358 R
M 2013 24359 R
M 2013 24360 R
M 2013 24361 R
M 2013 24362 R
M 2013 24363 R
M 2013 24364 R
M 2013 24365 R
M 2013 24366 R
M 2013 24367 R
M 2013 24368 R

2
AM 2013 74773
AM 2013 74847
AM 2013 74775
AM 2012 66245
AM 2012 66928
AM 2012 66962
AM 2012 66963
AM 2012 67414
AM 2012 68192
AM 2012 68193
AM 2012 68480
AM 2012 68601
AM 2012 68617
AM 2012 68745
AM 2012 68812
AM 2012 68813
AM 2012 68814
AM 2012 68873
AM 2012 68874
AM 2012 68880
AM 2012 68881
AM 2012 68973
AM 2012 69091
AM 2012 69092
AM 2012 69240
AM 2012 69241
AM 2012 69242
AM 2012 69243
AM 2012 69306
AM 2012 69307
AM 2012 69328
AM 2012 69371
AM 2012 69439
AM 2012 69449
AM 2012 69450
AM 2012 69451
AM 2012 69482
AM 2012 69721
AM 2012 69722
AM 2012 69811
AM 2012 69857
AM 2013 70310
AM 2013 70311
AM 2013 70546

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2012 66245 A
AM 2013 66928 A
AM 2013 66962 A
AM 2013 66963 A
AM 2013 67414 A
AM 2013 68192 A
AM 2013 68193 A
AM 2013 68480 A
AM 2013 68601 A
AM 2013 68617 A
AM 2013 68745 A
AM 2013 68812 A
AM 2013 68813 A
AM 2013 68814 A
AM 2013 68873 A
AM 2013 68874 A
AM 2013 68880 A
AM 2013 68881 A
AM 2013 68973 A
AM 2013 69091 A
AM 2013 69092 A
AM 2013 69240 A
AM 2013 69241 A
AM 2013 69242 A
AM 2013 69243 A
AM 2013 69306 A
AM 2013 69307 A
AM 2013 69328 A
AM 2013 69371 A
AM 2013 69439 A
AM 2013 69449 A
AM 2013 69450 A
AM 2013 69451 A
AM 2013 69482 A
AM 2013 69721 A
AM 2013 69722 A
AM 2013 69811 A
AM 2013 69857 A
AM 2013 70310 A
AM 2013 70311 A
AM 2013 70546 A
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biuletenis
Nnomeri
4
24(388) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
24(364) 2012
15(379) 2013
13(377) 2013
13(377) 2013
8(372) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013
11(375) 2013
13(377) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
11(375) 2013
11(375) 2013
14(378) 2013
14(378) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
14(378) 2013
14(378) 2013
14(378) 2013
14(378) 2013
14(378) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
15(379) 2013
14(378) 2013
15(379) 2013
14(378) 2013
14(378) 2013
15(379) 2013
14(378) 2013
16(380) 2013
16(380) 2013
16(380) 2013

sistemuri saZieblebi
1
M 2013 24369 R
M 2013 24370 R
M 2013 24371 R
M 2013 24372 R
M 2013 24373 R
M 2013 24374 R

2
AM 2013 70567
AM 2013 73537
AM 2013 74883
AM 2013 74931
AM 2013 74996
AM 2013 74997

3
AM 2013 70567 A
-

4
16(380) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)
1
AM 2013 67498 A
AM 2013 68256 A
AM 2013 69554 A
AM 2013 70099 A
AM 2013 70100 A
AM 2013 70207 A
AM 2013 70258 A
AM 2013 70259 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 70276 A
AM 2013 70277 A
AM 2013 70296 A
AM 2013 70333 A
AM 2013 70334 A
AM 2013 70335 A
AM 2013 70480 A
AM 2013 70482 A
AM 2013 70483 A
AM 2013 70510 A
AM 2013 70648 A
AM 2013 70704 A
AM 2013 70707 A
AM 2013 70747 A
AM 2013 70748 A
AM 2013 70760 A
AM 2013 70798 A
AM 2013 70897 A
AM 2013 70916 A
AM 2013 70918 A
AM 2013 70931 A
AM 2013 70961 A
AM 2013 71033 A
AM 2013 71036 A
AM 2013 71094 A
AM 2013 71095 A
AM 2013 71096 A
AM 2013 71097 A

ganacxadis
Nnomeri
(210)
2
AM AM 2012 67498
AM AM 2012 68256
AM AM 2012 69554
AM AM 2012 70099
AM AM 2012 70100
AM AM 2013 70207
AM AM 2013 70258
AM AM 2013 70259
AM AM 2013 70260
AM AM 2013 70276
AM AM 2013 70277
AM AM 2013 70296
AM AM 2013 70333
AM AM 2013 70334
AM AM 2013 70335
AM AM 2013 70480
AM AM 2013 70482
AM AM 2013 70483
AM AM 2013 70510
AM AM 2013 70648
AM AM 2013 70704
AM AM 2013 70707
AM AM 2013 70747
AM AM 2013 70748
AM AM 2013 70760
AM AM 2013 70798
AM AM 2013 70897
AM AM 2013 70916
AM AM 2013 70918
AM AM 2013 70931
AM AM 2013 70961
AM AM 2013 71033
AM AM 2013 71036
AM AM 2013 71094
AM AM 2013 71095
AM AM 2013 71096
AM AM 2013 71097

1
AM 2013 71098 A
AM 2013 71099 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71220 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71334 A
AM 2013 71357 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71359 A
AM 2013 71368 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 71415 A
AM 2013 71416 A
AM 2013 71418 A
AM 2013 71419 A
AM 2013 71452 A
AM 2013 71468 A
AM 2013 71479 A
AM 2013 71486 A
AM 2013 71534 A
AM 2013 71535 A
AM 2013 71565 A
AM 2013 71600 A
AM 2013 71601 A
AM 2013 71617 A
AM 2013 71618 A
AM 2013 71681 A
AM 2013 71682 A
AM 2013 71698 A
AM 2013 71726 A
AM 2013 71758 A
AM 2013 71769 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 71773 A
AM 2013 72072 A
AM 2013 72073 A
AM 2013 72101 A
AM 2013 72151 A
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2
AM AM 2013 71098
AM AM 2013 71099
AM AM 2013 71115
AM AM 2013 71116
AM AM 2013 71117
AM AM 2013 71220
AM AM 2013 71305
AM AM 2013 71334
AM AM 2013 71357
AM AM 2013 71358
AM AM 2013 71359
AM AM 2013 71368
AM AM 2013 71391
AM AM 2013 71415
AM AM 2013 71416
AM AM 2013 71418
AM AM 2013 71419
AM AM 2013 71452
AM AM 2013 71468
AM AM 2013 71479
AM AM 2013 71486
AM AM 2013 71534
AM AM 2013 71535
AM AM 2013 71565
AM AM 2013 71600
AM AM 2013 71601
AM AM 2013 71617
AM AM 2013 71618
AM AM 2013 71681
AM AM 2013 71682
AM AM 2013 71698
AM AM 2013 71726
AM AM 2013 71758
AM AM 2013 71769
AM AM 2013 71770
AM AM 2013 71771
AM AM 2013 71772
AM AM 2013 71773
AM AM 2013 72072
AM AM 2013 72073
AM AM 2013 72101
AM AM 2013 72151
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sistemuri saZieblebi
1
AM 2013 72174 A
AM 2013 72189 A
AM 2013 72291 A

2
AM AM 2013 72174
AM AM 2013 72189
AM AM 2013 72291

1
AM 2013 72384 A
AM 2013 72385 A
AM 2013 68929 A*

2
AM AM 2013 72384
AM AM 2013 72385
AM AM 2012 68929

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT
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saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7

2
AM 2013 70333 A
AM 2013 70335 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71220 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71359 A
AM 2013 71601 A
AM 2013 72189 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 68256 A
AM 2013 70099 A
AM 2013 70100 A
AM 2013 70258 A
AM 2013 70259 A
AM 2013 70333 A
AM 2013 70334 A
AM 2013 70335 A
AM 2013 70916 A
AM 2013 70918 A
AM 2013 71033 A
AM 2013 71036 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71220 A
AM 2013 71486 A
AM 2013 71534 A
AM 2013 71535 A
AM 2013 71601 A
AM 2013 71617 A
AM 2013 71698 A
AM 2013 71769 A
AM 2013 72072 A
AM 2013 72073 A
AM 2013 70510 A
AM 2013 71358 A
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1
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18

2
AM 2013 71359 A
AM 2013 72384 A
AM 2013 70747 A
AM 2013 70748 A
AM 2013 70897 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71334 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 70961 A
AM 2013 70704 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71359 A
AM 2013 70510 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 71773 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 72151 A
AM 2013 72189 A
AM 2013 67498 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 70747 A
AM 2013 70760 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71359 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71391 A

sistemuri saZieblebi
1
18
20
20
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
25
27
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33

2
AM 2013 72189 A
AM 2013 70483 A
AM 2013 70961 A
AM 2013 70482 A
AM 2013 70483 A
AM 2013 70704 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71359 A
AM 2013 67498 A
AM 2013 70276 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 72189 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 70334 A
AM 2013 70480 A
AM 2013 70707 A
AM 2013 70916 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71359 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 71565 A
AM 2013 71758 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 70296 A
AM 2013 70480 A
AM 2013 70704 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71357 A
AM 2013 71359 A
AM 2013 71368 A
AM 2013 71758 A
AM 2013 72101 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 70480 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71359 A
AM 2013 69554 A
AM 2013 70277 A
AM 2013 70648 A
AM 2013 70798 A
AM 2013 71115 A

#24 2013 12 25

1
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39

2
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 71452 A
AM 2013 71468 A
AM 2013 71618 A
AM 2013 70207 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 70931 A
AM 2013 71094 A
AM 2013 71095 A
AM 2013 71096 A
AM 2013 71097 A
AM 2013 71098 A
AM 2013 71099 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71600 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 70482 A
AM 2013 70483 A
AM 2013 70707 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71357 A
AM 2013 71479 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 72291 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 71681 A
AM 2013 71682 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 72385 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 67498 A
AM 2013 70897 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71358 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A

113

sistemuri saZieblebi
1
39
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43

2
AM 2013 71772 A
AM 2013 70747 A
AM 2013 70897 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71305 A
AM 2013 71391 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 68929 A*
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A

1
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
45
45
45

2
AM 2013 71117 A
AM 2013 71357 A
AM 2013 71415 A
AM 2013 71416 A
AM 2013 71418 A
AM 2013 71419 A
AM 2013 71479 A
AM 2013 71726 A
AM 2013 72174 A
AM 2013 72291 A
AM 2013 72385 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A
AM 2013 71115 A
AM 2013 71116 A
AM 2013 71117 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
5
5
7
33
33
34
35
44

114

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2013 24373 R
M 2013 24374 R
M 2013 24327 R
M 2013 24326 R
M 2013 24372 R
M 2013 24325 R
M 2013 24327 R
M 2013 24371 R

#24 2013 12 25

samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni

24(388)
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:
redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

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

xelmowerilia gamosacemad: 2013 12 24
tiraJi: 40
SekveTa #24

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo
tel.: (+995 32) 225 25 33

www.sakpatenti.org.ge
info@sakpatenti.org.ge

