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eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
patentis nomeri da saxeobis kodi
ganacxadis saregistracio nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis omeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa
nomeri saprioriteto ganacxads
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gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
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(57) _ referatis teqsti
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(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi:
II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad
(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an
savaWro sawarmo
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registraciis nomeri
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registraciis vadis gagrZelebis TariRi
registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi
vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi
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ganacxadis nomeri
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sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqonlo
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso klasifikaciis
(venis klasifikacia) mixedviT
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_ gamogonebaze ganacxadis nomeri
_ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(pirveli publikacia)
_ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publikacia)
(21) AU 0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U
_ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis
nomeri (pirveli publikacia)
(11) U 0000 000 Y
_ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore publikacia)
(21) AD 0000 000000
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(540) _ niSnis gamosaxuleba
(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis
cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze
(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi
(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi
(740) _ warmomadgenlis saxeli da misamarTi
(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe,
salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso
registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis sagnebi
ganyofileba B _ teqnologiuri procesebi; transportireba
ganyofileba C _ qimia; metalurgia
ganyofileba D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi
ganyofileba E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli
samuSaoebi
ganyofileba G _ fizika
ganyofileba H _ eleqtroba

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

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

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

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

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

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri
sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis
mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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gamoqveynebuli obieqtebi
gamogonebebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
13679; 13566; 13560; 13901; 13824; 13527; 13933; 13492
• patentebi:
6634-6638

sasargeblo modelebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14041

dizainebi
• registrirebuli dizaini:
699
• dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos
teritoriaze gavrcelebis moTxovniT:
91455; 94007; 94066; 94097; 91842; 94236; 94249; 92120, 92121; 94385; 94456, 94457; 94459

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
81461*, 81462*; 85828*; 86604; 86754; 86932, 86933; 87015; 87021; 87091; 87128; 87281; 87330, 87331;
87400; 87442; 87509; 87539; 87552; 87787; 87798; 87802; 87819; 87882; 87890; 87903, 87904; 87907;
87968; 87977; 87981; 87992; 87995; 87997, 87998; 88002; 88004, 88005; 88024; 88064; 88068; 88076;
88195
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
82377; 83489*; 83654; 83865*; 83987; 84244*; 84577; 84742; 84834; 85171; 85194; 85411; 85463; 85473;
85481; 85527; 85529; 85594*; 85610; 85701; 85816; 86026; 86138; 86152; 86154; 86190; 86198; 86244;
86311; 86322; 86405; 86458; 86481, 86482; 86486; 86492; 86497; 86617; 86642, 86643; 86743; 86748;
86750; 86790; 86800; 86840; 86847; 86995; 86999; 87000; 87028-87030; 87066; 87099; 87111; 87114,
87115; 87117; 87120; 87184; 87186; 87188; 87190, 87191; 87202; 87223, 87224; 87228, 87229; 87231-87234; 87254; 87259; 87262; 87265; 87273; 87280; 87287; 87289, 87290; 87293; 87295, 87296; 87299;
87301; 87303; 87305, 87306; 87314; 87345-87350; 87375-87377; 87380; 87402; 87404; 87406, 87407;
87475; 87546; 87556; 87607-87611; 87614; 87717; 87741-87745; 87765, 87766; 87807, 87808; 87838;
87843; 87846; 87861; 87876-87879
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi:
73730; 85563; 85659-85663; 85665; 85667, 85668; 85682; 85693, 85694; 85702, 85703; 85712, 85713;
85721, 85722; 85724, 85725; 85727-85730; 85734; 85759; 85764; 85768, 85769; 85775, 85776; 85795;
85797, 85798; 85818; 85822; 85829, 85830; 85832, 85833; 85845; 85847; 85849, 85850; 85854-85858;
85860, 85861; 85863; 85865; 85908; 85916; 85920; 85927; 85947; 85950; 85961-85965; 85968; 85970,
85971; 85984, 85985; 85995; 85997-85999
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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

(85) 2014 09 02
(86) PCT/US2013/024515, 2013 02 01
(54) CDK8/CDK19 სელექტიური
ინჰიბიტორები და მათი გამოყენება
ანტიმეტასტაზურ და კიბოს
ქიმიოპრევენციულ ხერხებში
(57) გამოგონება ეხება ნაერთებს ზოგადი
ფორმულით I და II,

A 61
(10) AP 2017 13679 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/00
A 61 K 31/167
A 61 P 29/00
(22) 2013 06 27

(21) AP 2013 013679
(31) MI2012A001154
(32) 2012 06 29
(33) IT
(71) სინტეტიკა ს.ა. (CH)
ვია პენატე, 5, CH-6850 მენდრიზიო (CH)
(72) აუგუსტო მიტიდიერი (IT);
ელიზაბეტა დონატი (IT);
ნიკოლა კარონზოლო (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2014 12 25
(86) PCT/IB2013/055277, 2013 06 27
(54) აცეტამინოფენის საინიექციო
ზენაჯერი ხსნარი სპინალურად
შესაყვანად
(57) აცეტამინოფენის ზენაჯერი საინიექციო
წყალხსნარის გამოყენება ანალგეზიისთვის
სპინალური შეყვანით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
9 დამოკიდებული
ფიგურა: 4
________________________________________
(10) AP 2017 13566 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 312/517
C 07 D 239/94
A 61 P 35/00
(21) AP 2013 013566
(22) 2013 02 01
(31) 61/594,023; 61/673,419
(32) 2012 02 02; 2012 07 19
(33) US; US
(71) სენექს ბიოტექნოლოჯი ინკ. (US)
715 სამპტერის ქუჩა, ოთახი 513,
ქოკერ ლაიფ საიანს ბილდინგ,
კოლუმბია, SC 29208 (US)
(72) იგორ რონინსონ (US);
დონალდ, კ. პორტერ (US);
მარკ. პ. ვენტლანდ (US)
(74) ლარისა ამირხანიანი

4

(I)

(II)

მათ ფარმაცევტულ კომპოზიციებს, რომლებიც წარმოადგენენ CDK8/CDK19-ის სპეციფიურ ინჰიბიტორებს.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
ფიგურა: 18
________________________________________

ganyofileba C
C 07
(10) AP 2017 13560 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 B 45/04
(22) 2013 02 14

(21) AP 2013 013560
(31) 61/600,070
(32) 2012 02 17
(33) US
(71) მილენიუმ ფარმასიუტიკალს, ინკ. (US)
40 ლენდსდოუნ სტრიტ, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსი 02139 (US)
(72) როუსჰენ ეფროუზი (US);
ინდუ, ტ. ბჰარატჰანი (US);
ჯეფრი, პ. კიავარი (US);
პოლ, ე. ფლემინგი (US);
ჯეფრი, ლ. გოლინი (US);
მარიო ჟირარი (US);
სტივენ, პ. ლენგსტონი (US);
ფრანსუა, რ. სუსი (US);
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ტცზუ-ტშინ ვონგი (US);
ინჩუნ ე (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2014 08 25
(86) PCT/US2013/026113, 2013 02 14
(54) უბიქვიტინ - გამააქტიურებელი
ფერმენტის პირაზოლოპირიმიდინული
ინჰიბიტორები
(57) ნაერთები ფორმულით (I),

(I)

რომლებიც აინჰიბირებენ უბიქვიტინ-გამააქტიურებელ ფერმენტს (UAE), ფარმაცევტული
კომპოზიციები მათ საფუძველზე და მათი
გამოყენება კიბოს სამკურნალოდ.
მუხლები: 17 დამოუკიდებელი
82 დამოკიდებული
ფიგურა: 11
________________________________________
(10) AP 2017 13901 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 237/32
C 07 D 487/04
C 07 D 491/048
C 07 D 495/04
C 07 D 498/04
C 07 D 513/04
A 61 K 31/502
A 61 P 35/00
(22) 2013 12 23

(21) AP 2013 013901
(31) 3742/MUM/2012
(32) 2012 12 31
(33) IN
(71) კადილა ჰელსქეა ლიმიტედ (IN)
ზიდუს თაუერ, სათელაით ქროს როუდზ,
აჰმედაბად - 380 015 გუჯარათი (IN)
(72) ბრიჯეშ კ. სრივასტავა (IN);
რანჯიტ კ. დესაი (US);
პანკაჯ პატელი (IN)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(85) 2015 07 31
(86) PCT/IN2013/000794, 2013 12 23
(54) ჩანაცვლებული ფთალაზინ-1 (2H)-ონის
წარმოებულები, როგორც პოლი
(ADP-რიბოზა)პოლიმერაზა-1-ის
სელექციური ინჰიბიტორები
(57) ნაერთი ფორმულით (I),

ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ საფუძველზე და მათი გამოყენება კიბოს სამკურნალოდ.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
13 დამოკიდებული
ცხრილი: 2
________________________________________
(10) AP 2017 13824 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/04
C 07 D 498/04
(22) 2013 10 14

(21) AP 2013 013824
(31) 61/713,104
(32) 2012 10 12
(33) US
(71) ექსელიქსის, ინკ. (US)
210 ისტ გრანდ ავ., საუზ
სან-ფრანცისკო, CA 94080 (US);
ჯენენტეხ, ინკ. (US)
1 DNA უეი, საუთ-სან-ფრანცისკო,
კალიფორნია 94080-4990 (US)
(72) სრირამ ნაგანატხანი (US);
ნატხან გუზი (US);
მეტიუ პფაიფერი (US);
გრეგორი კ. საუელი (US);
ტრეისი ბოსტიკი (CA);
ჯეისონ იანი (US);
ამიტ სრივასტავა (IN)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2015 05 11
(86) PCT/US2013/064866, 2013 10 14
(54) ნაერთების მიღების ახალი ხერხი
კიბოს მკურნალობაში გამოსაყენებლად
(57) ნაერთის ფორმულით (I)

(I)

მიღების ხერხი, კიბოს მკურნალობაში გამოსაყენებლად.
მუხლები: 20 დამოუკიდებელი
28 დამოკიდებული
________________________________________
(10) AP 2017 13527 A

(I)
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(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/14
C 07 D 405/14
C 07 D 401/10
C 07 D 471/04
C 07 D 491/10
C 07 D 498/04
A 61 K 31/4709
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A 61 P 35/00
A 61 P 37/00
(22) 2014 07 21

(10) AP 2017 13933 A

(21) AP 2014 013527
(31) 13.57258
(32) 2013 07 23
(33) FR
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს
სედექსი (FR);
ვერნალის (ერ & დი) ლტდ. (GB)
100 ბერკშირ ფლეის ვარფდეილ
როუდი, ვინერშ ბერკშირი, RG41 5RD (GB)
(72) არნო ლე ტირანი (FR);
ტიერი ლე დიგარერი (FR);
ჟერომ-ბენუა სტარკი (FR);
ჟან-მიშელ ენლინი (FR);
ან - ფრანსუა გილოზიკი (FR);
გიიომ დე ნანტეილი (FR);
ოლივიე ჟენესტი (FR);
იმრი ფეჟესი (HU);
იანოს ტატაი (HU);
მიკლოს ლაზლო ნიერგესი (HU);
ჯეიმს ედვარდ პოლ დევიდსონი (GB);
ჯეიმს ბრუკ მურაი (GB);
ი - იენ ჩენი (GB);
დიდიე დიურანი (FR)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) პიროლის ახალი ნაერთები, მათი
მიღების ხერხი და მათი შემცველი
ფარმაცევტული კომპოზიციები
(57) ნაერთი ფორმულით (I),

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 403/12
C 07 D 401/14
C 07 D 405/14
C 07 D 413/14
C 07 D 213/74
C 07 D 213/75
C 07 D 233/88
C 07 D 401/04
C 07 D 401/12
C 07 D 403/04
C 07 D 237/20
C 07 D 405/04
C 07 D 405/12
C 07 D 239/42
C 07 D 241/20
(22) 2014 03 13

(21) AP 2014 013933
(31) 61/783,558
(32) 2013 03 14
(33) US
(71) ნოვარტის აგ (CH)
ლიხტშტრასე 35, CH-4056, ბაზელი (CH)
(72) რობერტ ავერსა (US);
პოლ ა. ბარსანტი (GB);
მეთიუ ბერგერი (US);
მიქაელ პატრიკ დილონი (US);
ალენ დაიპეზა (US);
ჩენგ ჰუ (CN);
იან ლოუ (US);
ჯიზელ ნიშიგუჩი (US);
იუე პანი (CN);
ვალერი პოლიაკოვი (US);
სავითრი რემურთი (IN);
ელაის რიკო (US);
ლაინა სეტი (US);
ეირონ სმითი (US);
შარადჰა საბრამენიანი (US);
ბენჯამინ ტეფტი (US);
ჰიუ ტენერი (GB);
ლიფენგ ვანი (CN);
ნაიმ იუსუფი (US)
(74) ალექსანდრე ქართველიშვილი
(85) 2015 09 14
(86) PCT/US2014/026107, 2014 03 13
(54) ბიარილამიდური ნაერთები,
როგორც კინაზას ინჰიბიტორები
(57) ნაერთი, ფორმულით (I),

(I)

მიღების ხერხი, ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ საფუძველზე და მათი გამოყენება კიბოს, იმუნური სისტემის დაავადებების და
აუტოიმუნური დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტის დასამზადებლად.
მუხლები: 12 დამოუკიდებელი
14 დამოკიდებული
ფიგურა: 2
________________________________________
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(I)

რომლის A, B, C, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, L, CY, L, Y,
R1 ჩამნაცვლებლების და q ცვლადის მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მა-
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რილი, ფარმაცევტული კომპოზიცია ან კომბინაცია მათ საფუძველზე და მითითებული ნაერთის გამოყენება პროლიფერაციული დარღვევის და კიბოს სამკურნალოდ.
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი
21 დამოკიდებული
ცხრილი: 3
________________________________________

C 09
(10) AP 2017 13492 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 09 B 69/10
C 09 D 11/00
G 07 D 7/00
(22) 2012 11 06

(21) AP 2012 013492
(31) PCT/EP2011/069884
(32) 2011 11 10
(33) EP
(71) სიკპა ჰოლდინგ სა (CH)
ავ. დე ფლორისა 41, CH-1008 პრილი (CH)
(72) ქსავიე მარგურეტაზ (CH);
სესილ პასქიე (CH);
კეტრინ ფენქჰაუზა (CH);
ორელიან კომერე (CH);
ტომას ტილერ (CH);
პატრიკ ვისს (CH);
ალექსია ქრისტინატ (CH);
ორელი გრიველ (CH);
ფილიპ შილატ (FR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(85) 2014 06 05
(86) PCT/EP2012/071882, 2012 11 06
(54) პოლიმერშეკავშირებული კუბის
საღებავები
(57) კუბური საღებავი კოვალენტური ბმით შეკავშირებული პოლიმერულ კომპონენტთან.
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი
13 დამოკიდებული
________________________________________

#5 2017 03 10

7

gamogonebebi

gamogonebis patentebi
ganyofileba A

(54) ლაქტაციის მასტიმულირებელი
კომპოზიცია ფოსფატიდილსერინის
საფუძველზე
________________________________________

A 43
(11) P 2017 6635 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 43 B 7/08
A 43 B 7/12
A 43 B 9/02
(44) 22(458)/2016

(11) P 2017 6637 B

(10) AP 2016 12850 A
(21) AP 2011 012850
(22) 2011 01 24
(24) 2011 01 24
(31) PD2010A000037
(32) 2010 02 10
(33) IT
(86) PCT/EP2011/050921, 2011 01 24
(73) ჯეოქს ს.პ.ა. (IT)
ვია ფელტრინა ცენტრო, 16, 31044
მონტებელუნა, ლოკალიტა ბიადენე
(ტრევიზო) (IT)
(72) მარიო პოლეგატო მორეტი (IT)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) ფეხსაცმელი წყალგაუმტარი
და ორთქლგამტარი ზედითა
და ლანჩით
________________________________________

A 61
(11) P 2017 6636 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/685
A 61 K 45/06
A 61 K 33/00
A 61 P 15/14
A 61 K 36/185
A 61 K 36/23
A 61 K 36/28
A 61 K 36/38
A 61 K 36/48
(44) 22(458)/2016

(10) AP 2016 13847 A
(21) AP 2013 013847
(22) 2013 11 07
(24) 2013 11 07
(31) 1260603
(32) 2012 11 08
(33) FR
(86) PCT/FR2013/052670, 2013 11 07
(73) ლაბორატუარ ხრა-ფარმა (FR)
15 რიუ ბერანჟე პარიზი F-75003
საფრანგეთი (FR)
(72) ფლორიან ბატტიუნი (FR);
პიერ-ივ ჟუვენი (FR);
ჟერომ ეკი (FR);
ოდე კოლენი (FR)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) ულიპრისტალის აცეტატის
შემცვლელი თანამიკრონიზაციის
პროდუქტი
________________________________________

ganyofileba B
B 60

(10) AP 2016 13800 A
(21) AP 2013 013800
(22) 2013 09 19
(24) 2013 09 19
(31) MI2012A001784
(32) 2012 10 22
(33) IT
(86) PCT/EP2013/069466, 2013 09 19
(73) ველეია რისერჩ ს.რ.ლ. (IT)
ვია გ. ნატა, 28, I-29010 პონტენურ (PC) (IT)
(72) ფრანჩესკო დი პიერო (IT)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი

8

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 47/20
A 61 K 9/14
A 61 K 31/57
A 61 P 15/00
A 61 P 15/18
(44) 22(458)/2016

(11) P 2017 6634 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 60 B 37/10
(44) 7(419)/2015

(10) AP 2015 13165 A
(21) AP 2013 013165
(22) 2013 07 18
(24) 2013 07 18
(73) გიორგი თუმანიშვილი (GE)
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 4, ბ. 65, 0131,
თბილისი (GE);
თენგიზ ნადირაძე (GE)
ბახტრიონის ქ. 7ა, ბ. 33, 0194,
თბილისი (GE);
გიორგი თუმანიშვილი (GE)
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 4, ბ. 65, 0131,
თბილისი (GE)
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gamogonebebi
(72) გიორგი თუმანიშვილი (GE);
თენგიზ ნადირაძე (GE);
გიორგი თუმანიშვილი (GE)
(54) ვაგონის წყვილთვალი
________________________________________

ganyofileba C
C 07
(11) P 2017 6638 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 333/64
C 07 D 333/66
C 07 D 409/04
C 07 D 409/10
C 07 D 409/12
C 07 D 413/04
C 07 D 413/12
C 07 D 417/12
A 61 K 31/381
A 61 P 35/00
(44) 22(458)/2016

(10) AP 2016 13917 A
(21) AP 2014 013917
(22) 2014 02 12
(24) 2014 02 12
(31) 61/766,439
(32) 2013 02 19
(33) US
(86) PCT/US2014/015938, 2014 02 12
(73) ნოვარტის აგ (CH)
ლიხტშტრასე 35, CH-4056 (CH)
(72) ჰითერ ელიზაბეთ ბურკსი (US);
მიქაელ ა. დეშანტსრაიტერი (DE);
გუო ჰე (US);
ჯილ ნუნიეზი (US);
შტეფან პოიკერტი (DE);
კლეიტონ სპრინგერი (US);
იინგჩუან სუნი (CN);
ნოელ მარი-ფრანს თომსენი (US);
ჯორჯ სკოტ ტრია (US);
ბინგ იუ (CA)
(74) ალექსანდრე ქართველიშვილი
(54) ბენზოთიოფენური წარმოებულები
და მათი კომპოზიციები, როგორც
ესტროგენის რეცეპტორის შერჩევითი
დეგრადერები
________________________________________

#5 2017 03 10

9

sasargeblo modelebi
ganacxadi, romelzec 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 C
C 10
(10) AU 2017 14041 U

(51) Int. Cl. (2006)
C 10 L 10/00
(21) AU 2016 014041
(22) 2016 01 21
(71) გიორგი მამისაშვილი (GE)
გ. ახვლედიანის ქ. 2/25, 0108,
თბილისი (GE)
(72) გიორგი მამისაშვილი (GE)
(54) საწვავის მრავალფუნქციური დანამატი
(57) საწვავის მრავალფუნქციური დანამატი
შეიცავს ეთილის სპირტს, გლიცერინს და
გამოხდილ წყალს, კომპონენტების შემდეგი
თანაფარდობით (მას. %):
ეთილის სპირტი
10-15
გლიცერინი
20-50
გამოხდილი წყალი
40-65
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ცხრილი: 5
ფიგურა: 1
_______________________________________
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dizainebi
registrirebuli dizaini

(11) D 2017 699 S
(51) 07-06
(10) AD 2016 919 S
(44) 22(458)/2016
(21) AD 2016 000919
(22) 2016 07 14
(24) 2016 07 14
(18) 2021 07 14
(28) 3
(73) ლაშა ფანცხავა (GE)
გლდანის მე-2 მკრ., კორპ. 28, ბ. 9, 0167,
თბილისი (GE)
(72) ლაშა ფანცხავა (GE)
(54) 1.-3. ჭიქის სადგამი
_________________________________________
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dizainebi

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT
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).

(11) DM/091455
(51) 10-02, 07
(15) 2016 07 04
(45) 2016/53 (2017 01 06)
(22) 2016 07 04
(28) 3
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
Schild-Rust-Strasse 17, CH-2540 Grenchen (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,
TR, UA
(72) 1-2: Véronique STOLL
Chemin de la Marnière 14A, 2504 Biel/Bienne, Suisse;
3: Milko BOYAROV
Birmensdorferstrasse 197, 8003 Zürich, Suisse
(54) 1.-2. Wristwatches; 3. Watch bracelet
(55)

1

12

2

3.1

#5 2017 03 10

3.2

3.3

dizainebi

3.4
____________________________________________________

(11) DM/094007
(51) 03-01
(15) 2016 12 09
(45) 2016/53 (2017 01 06)
(22) 2016 12 09
(28) 1
(73) VALENTINO S.P.A.
Via Turati, 16/18, I-20121 Milano (IT)
(85) -(86) EM, IT
(87) EM, IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) III. AZ, EM, GE, JP, KG, KR, TJ, TR, UA, US
(72) SASSI Stefano
c/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18,I-20121 Milano, Italy
(54) 1. Bag
(55)

1.1

#5 2017 03 10
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dizainebi

1.2

1.3

14

1.4
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dizainebi

1.5

1.6

1.7
____________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/094066
(51) 02-04
(15) 2016 09 07
(45) 2016/53 (2017 01 06)
(22) 2016 09 07
(28) 1
(73) VALENTINO S.P.A.
Via Turati, 16/18, I-20121 Milano (IT)
(85) -(86) EM, IT
(87) EM, IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) III. AZ, EM, GE, JP, KG, KR, TJ, TR, UA, US
(72) SASSI Stefano
c/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18,I-20121 Milano, Italy
(54) 1. Shoes
(55)

16
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dizainebi

(11) DM/094097
(51) 02-04
(15) 2016 11 21
(45) 2017/01 (2017 01 13)
(22) 2016 11 21
(28) 2
(73) VALENTINO S.P.A.
Via Turati, 16/18, I-20121 Milano (IT)
(85) -(86) EM, IT
(87) EM, IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) III. AZ, EM, GE, JP, KG, KR, TJ, TR, UA, US
(72) SASSI Stefano
c/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18,I-20121 Milano, Italy
(54) 1.-2. Shoes
(55)

1.1

1.2

18

1.3
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1.4

1.5

1.6

1.7
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dizainebi

2.1

2.2

2.3

2.4

20
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dizainebi

2.5

2.6

2.7

____________________________________________________
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(11) DM/091842
(51) 11-01
(15) 2016 07 26
(45) 2017/03 (2017 01 27)
(22) 2016 07 26
(28) 2
(73) HARRY WINSTON SA
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,
TR, UA
(72) Chaeree KWON
172 North 10th Street 3D, NY 11211 Brooklyn, États-Unis d'Amérique
(54) 1. Earring; 2. Necklace
(55)

1.1

1.3

1.4

1.5

22

1.2

1.6
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dizainebi

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3
2.4

#5 2017 03 10

23

dizainebi

2.5

2.6

2.7

24
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dizainebi

2.8
____________________________________________________

(11) DM/094236
(51) 09-03
(15) 2016 12 29
(45) 2017/03 (2017 01 27)
(22) 2016 12 29
(28) 1
(73) TADIM GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Gebze Organize Sanayi Bolgesi, 1100. Sok. No:1105, TR-41420 CAYIROVA/KOCAELI (TR)
(85) TR
(86) TR
(87) TR
(88) TR
(89) TR
(81) III. AZ, CH, EM, GE, NO
(72) EMRE TEKINALP
GOSB 1100 SOK. NO:1105 CAYIROVA, 41420 KOCAELI, Turkey
(54) 1. Package
(55)

1.1

1.2
____________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/094249
(51) 14-04
(15) 2016 04 26
(45) 2017/03 (2017 01 27)
(22) 2016 04 26
(28) 1
(73) KAMIMURA YUKI
Amflat yaesu 502, 12-11, Shinkawa 2 chou-me, Chuou-ku, Tokyo 104-0033 (JP)
(85) JP
(86) JP
(87) JP
(88) JP
(89) JP
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,
OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TM, TN, TR, UA, US
(72) KAMIMURA Yuki
Amflat yaesu 502, 12-11 Shinkawa 2 chou-me, Chuou-ku, Tokyo 104-0033, Japan
(54) 1. Graphical user interface
(55)

1
____________________________________________________
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(11) DM/092120
(51) 21-01
(15) 2016 07 28
(45) 2017/04 (2017 02 03)
(22) 2016 07 28
(28) 1
(30) No. 1: 29.01.2016; 002964247; EM
(73) FCA ITALY S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT)
(85) EM
(86) EM, IT
(87) EM, IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) II. MA III. AL, BA, BN, CH, EG, GE, KR, LI, ME, OM, RS, TN, TR (30) No. 1: 29.01.2016;
002964247; EM
(72) Klaus Heinrich BUSSE
Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 TORINO, Italy
(54) 1. Scale model car
(55)
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dizainebi
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dizainebi

(11) DM/092121
(51) 12-08
(15) 2016 07 28
(45) 2017/04 (2017 02 03)
(22) 2016 07 28
(28) 1
(30) No. 1: 29.01.2016; 002964239; EM
(73) FCA ITALY S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT)
(85) EM
(86) EM, IT
(87) EM, IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) II. MA III. AL, BA, BN, CH, EG, GE, KR, LI, ME, OM, RS, TN, TR
(72) Klaus Heinrich BUSSE
Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 TORINO, Italy
(54) 1. Car
(55)

#5 2017 03 10
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dizainebi

____________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/094385
(51) 09-05
(15) 2016 12 06
(45) 2017/04 (2017 02 03)
(22) 2016 12 06
(28) 1
(73) PISKAR D.O.O.
Sneberska cesta 138B, SI-1260 Ljubljana - Polje (SI)
(85) -(86) –
(87) –
(88) SI, EM
(89) SI
(81) III. AL, BA, CH, EE, EM, GE, ME, MK, RS, TR, US
(72) Piskar Beno
Cesta v Pecale 12, 1231 Ljubljana-Crnuce, Slovenia;
Piskar Anton
Primoziceva ulica 50a, 1231 Ljubljana-Crnuce, Slovenia
(54) 1. Refuse bag
(55)
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dizainebi

(11) DM/094456
(51) 12-03
(15) 2016 11 04
(45) 2017/04 (2017 02 03)
(22) 2016 08 11
(28) 1
(73) MOLINARI RAIL AG
Merkurstrasse 25, CH-8400 Winterthur (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH, EM
(89) CH
(81) II. BZ, MA, SR III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, JP, KG, LI, MC, MD, ME,
MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TM, TN, TR, UA, US
(72) Simon Leutenegger
Im Weidli 6, 8405, Winterthur, Switzerland
(54) 1. Anticlimber for locomotives
(55)

#5 2017 03 10
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dizainebi

(11) DM/094457
(51) 07-07
(15) 2016 12 13
(45) 2017/04 (2017 02 03)
(22) 2016 12 13
(28) 1
(73) LARPLAST PLASTÏK AMBALAJ SANAYÏ VE TÏCARET LÏMÏTED SÏRKETÏ
Selahaddïn Eyyubï Mah. Pïrï Reïs Cad. No:10 Çamsan Fabrïka Bïnasi Bodrum 1. Kat Kiraç Esenyurt, (TR)
(85) -(86) -(87) -(88) TR
(89) TR
(81) III. EM, GE
(72) ALÏ SERDAR UZUNLER
SELAHADDÏN EYYUBÏ MAH. PÏRÏ REÏS CAD. NO:10 ÇAMSAN FABRÏKA BÏNASI BODRUM
1. KAT KIRAÇ ESENYURT, ÏSTANBUL, Turkey
(54) 1. Disposable containers for storing food
(55)

____________________________________________________
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(11) DM/094459
(51) 03-01
(15) 2016 09 07
(45) 2017/04 (2017 02 03)
(22) 2016 09 07
(28) 1
(73) VALENTINO S.P.A.
Via Turati, 16/18, I-20121 Milano (IT)
(85) -(86) EM, IT
(87) EM, IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) III. AZ, EM, GE, JP, KG, KR, TJ, TR, UA, US
(72) SASSI Stefano
c/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18,I-20121 Milano, Italy
(54) 1. Bag
(55)
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2017 81461 A*
(210) AM 81461
(220) 2015 03 30
(731) ტიფანი ენდ კომპანი
აშშ, ნიუ-იორკის შტატი, ქალაქი
ნიუ-იორკი, 727 ფიფზ ავენიუ, აშშ
(740) გიორგი ბათლიძე
(540)

TIFFANY

(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა ნივთიერებები რეცხვისათვის; გამწმენდი, გასაპრიალებელი, მოსაცილებელი და აბრაზივი
პრეპარატები; სახეზე, სკალპზე, თმაზე ან
ფრჩხილზე წასასმელი პრეპარატები; კანის
მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები; კბილის გამწმენდი პრეპარატები; კბილის პასტები, ფხვნილები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, სუნამოები; პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; ოდეკოლონი; ტუალეტის წყალი; ეთერის ესენციები; ჰაერის სურნელის პრეპარატები; კოსმეტიკური საშუალებები; თმის ლოსიონები; კოსმეტიკური კრემები [ნელსაცხებლები]; შამპუნები; თმის კონდიციონერები; ტანის ლოსიონები; დეზოდორანტები პირადი მოხმარებისათვის; გაოფლიანების საწინააღმდეგო ტუალეტის საშუალებები; ტუალეტის პრეპარატები, სამედიცინო
დანიშნულების გარდა; ტყავის საწმენდი პროდუქტები; საშე [თეთრეულისათვის სურნელის
მიმნიჭებელი არომატული ნივთიერებები];
არომატული ნივთიერებები [ეთერზეთები]; შემკვრელი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; მალამოები, სამედიცინო დანიშნულების გარდა; აბაზანის მარილი, სამედიცინო
დანიშნულების გარდა; აბაზანის კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური ნიღბები; ტუალეტის რძე; სარეცხი საშუალებებით გაჟღენთილი ნაჭრები დალაგებისათვის; კოსმეტიკური ნაკრები; თმის საღებავები; თმის ლაკი;
საკმეველი; ტყავის დამცავი შედგენილობები
[გასაპრიალებელი საშუალებები]/დამცავი შედგენილობები (ტყავის -) [გასაპრიალებელი
საშუალებები]; გასაპრიალებელი პრეპარატები; გასაპრიალებელი ცვილი; გასაპრიალებე-

ბელი პასტები; ზუმფარა; ზუმფარის ქაღალდი; კროკუსი [აბრაზიული მასალა]; გასაპრიალებელი აეროზოლები; ძვირფასეულობის გამწმენდები; გასაპრიალებელი ძელაკები; ძვირფასეულობის გასაპრიალებელი ტილოები; გასაპრიალებელი ქაღალდი; ყვავილებისა და
ბალახის არომატული ნარევი; დიატომური მიწა [საპრიალებელი]; ბრწყინვალების მიმნიჭებელი პრეპარატები [საპრიალებელი]; საპარსი
პრეპარატები; საპარსი საპნები.
8 – ხელის იარაღები და ინსტრუმენტები (ხელით სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი; კალმის და ჯიბის დანები; მანიკურის
იარაღები; მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრები,
პედიკურის ხელსაწყოების ნაკრები; ფრჩხილის ქლიბები, ფრჩხილის მოსაჭრელი ინსტრუმენტები, ფრჩხილის მაკრატლები; მაკრატლები, სამართებლები, ელექტრული და არაელექტრული, საპარსები და საკრეჭი ხელსაწყოები; ყველა ზემოაღნიშნული საქონელი,
რომელიც ჯდება ამ კლასში; სუფრის საკუთნო, დანები, ჩანგლები, კოვზები და სუფრის
გასაწყობი ნაწილები დამზადებული კეთილშობილი ლითონისაგან; სუფრის საკუთნო
[დანა-ჩანგალი და კოვზები]; დანა, ჩანგალი
და კოვზები ბავშვებისთვის; ბოთლის გასახსნელები; გარესახრახნები; კონსერვის გასახსნელები, არაელექტრული.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; კეთილშობილი ლითონები, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული; კეთილშობილი ლითონების შენადნობები; ოქრო, დაუმუშავებელი ან ნაჭედი; პალადიუმი; პლატინა; როდიუმი; რუთენიუმი; ვერცხლის ძაფები; ვერცხლი, დაუმუშავებელი ან
ნაჭედი; გიშერი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული; ოქროს ძაფები; ავგაროზები, ხელოვნური თვლები; საიუველირო ნაწარმი; სამაჯურები, ბროშები, ნიშნები, ქინძისთავები, საყურეები, ძეწკვები, ბრელოკები,
მედალიონები, ყელსაბამები, თითის ბეჭდები,
ტიხრული მინანქარი; ძვირფასი ქვები და
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ოლივინი; ნახევრადძვირფასი ქვები და ოლივინი; ალმასები; მარგალიტი [ძვირფასეულობა]; ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან;
კეთილშობილი ლითონების ზოდები; სამკაულების დასამზადებელი მძივები; საათები და
ქრონომეტრული ხელსაწყოები, მათ შორის,
მაჯის საათები, მაღვიძარები, საათები, მაჯის
საათების გარდა, ჯიბის საათები და ამავე მე14 კლასში არსებული დროის მართვის ხელსაწყოები, რაც დამზადებულია ძვირფასი ლითონებისგან და შეტანილი არაა სხვა კლასში;
საათის ბუდეეები, მაჯის საათების გარდა; საათის სამაჯურები, საათის ძეწკვები; მზის საათები; სტატუეტები, სამკაულები, ბრელოკები
და მხატვრული ნაკეთობა კეთილშობილი ლითონებისაგან, სპილენძისგან ან ამ უკნასკნელთაგან დაფარული; ბიუსტები კეთილშობილი ლითონებისაგან; კოლოფები კეთილშობილი ლითონებისაგან; მონეტები; მანჟეტის
საკინძეები, ჰალსტუხის ქინძისთავები, ჰალსტუხის სამაგრები, ქინძისთავები (დეკორატიული - ), პიჯაკის ქინძისთავები, ქუდის
ქინძისთავები, სამკაულები [ძვირფასეულობა]; ფეხსაცმლის მორთულობა; ძვირფასეულობის ყუთები და დამჭერები; მაჯის საათის
კორპუსები; ბრელოკები გასაღებებისათვის;
ძეწკვები გასაღებებისათვის; მედლები, ტროფეიები, წამლების ყუთები და საათის დასადგამები, დამზადებული ან დაფარული კეთილშობილი ლითონებით. საიუველირო რულონები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ქაღალდის საქონელი, კერძოდ, ქაღალდის ლენტები,
ქაღალდის ბაფთები; ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები, შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის ან/და
მუყაოს პარკები, შესაფუთი საშუალებები ქაღალდის [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები]; უბის წიგნაკები; ბლოკნოტები; გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო]; ბიუვარები; ნაბეჭდი მასალა, კერძოდ, ნაბეჭდი სავაჭრო პარკები, ყუთები და ტომრები, ბროშურები, ჟურნალები, კატალოგები, ფოსტით შეკვეთილი
კატალოგები, ბუკლეტები, საინფორმაციო ბიულეტენები, გაზეთები, გამოცემები, კალენდრები, პროგრამები, სახელმძღვანელოები,
ბლანკები, მოსაწვევები, დასადგამი ბარათები,
ჩასანიშნი ბარათები, მისალოცი ღია ბარათები, ღია ბარათები, შეტყობინების ბარათები,
წიგნები, საფოსტო მარკები, თვითწებვადი
ეტიკეტები; საამკინძაო მასალა; წებვადი ლენტის მისაწოდებელი მოწყობილობები [ოფისის
საკუთნო]; წებვადი ლენტები საკანცელარიო
ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; წიგნების მწკრივის სამაგრები; კარტოთეკები; დოკუმენტების სამჭერები [საკანცელარიო]; პლანშეტები მომჭერით; საკანცელარიო საქონე-
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ლი (გრავირებული და არაგრავირებული); წებვადი მასალა საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; სწრაფჩამკერები
[ოფისის საკუთნო]; ჭიკარტები; ქაღალდის
სამაგრები; პრეს-პაპიე; საწერი კომპლექტები;
კალმისტრები; ფანქრები; ოქროს კალმები; ხაზვისა და ხატვის საკუთნო; კალმისტრის დამჭერები; გრიფელები ფანქრებისათვის; ფანქრის დამჭერები; ტარები კალმისათვის; ქვესადგამები კალმისტრებისა და ფანქრებისათვის; ფანქრის სათლელი მოწყობილობები,
ელექტრული ან არაელექტრული; რეზინის საშლელები; სახაზავები; მხატვრების მასალა;
ფერწერის ტილოები; ბლოკნოტები ხაზვის ან
ხატვისათვის; ხაზვისა და ხატვის მასალები;
სახატავი ფუნჯები; საფარგლეები; პაპიე-მაშეს სტატუეტები; ლითოგრაფიები [ხელოვნების ნიმუშები]; ფერწერული ნახატები [სურათები], ჩარჩოიანი ან უჩარჩოო; აფიშები, პლაკატები; ფოტოსურათები; სურათები, ნახატები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო
(ავეჯის გარდა); კოლოფები (ბეჭდებისა და
შტემპელების - ); შტემპელის ბალიშები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა
(რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს);
პრინტერის შრიფტები; ტიპოგრაფიული კლიშე; ალბომები, ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; დავთრები, საკალმეები; საკანცელარიო კარადები [ოფისის საკუთნო], ელასტიკური შესაკრავები, პლანშეტები მომჭერით, საქაღალდეები საბუთებისათვის, გლობუსები,
შტემპელის ბალიშები, სამელნეები, საწერი
მოწყობილობები, კალმები, პერფორატორები,
ქაღალდების სამაგრები, პენალები, ფანქრის
სათლელები, სამაგრები (საკანცელარიო - ),
სტეპლერები, ლანგრები ფულის დათვლისა
და დახარისხებისათვის, საბეჭდი მანქანის
კლავიშები, ლენტები საბეჭდი მანქანისათვის;
ლანგრები კორესპონდენციისათვის; დამჭერები (ჩეკების წიგნაკის - ); ფულის დამჭერები;
ბანკნოტების დამჭერები; პასპორტის ყდები;
ლოცვანი; სანიშნები; კორესპონდენციის გამხსნელები, ბიზნეს ბარათების დამჭერები;
ტყავის უბის წიგნაკები და დოკუმენტის პორტფელები, ტყავის დღიურები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, კრუპონები; ტყავი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული;
მოლესკინი [ტყავის იმიტაცია]; სამხარიღლივე (ტყავის -); პატარა ჩემოდნები; ჩემოდნის სახელურები; ჩემოდნები და საკვოიაჟები; სამგზავრო ნესესერები [ტყავის ნაწარმი]; ჩემოდნის ტანისამოსი; ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები, თვითმფრინავის სამგზავრო კაბინის ჩანთები, ჩემოდნების ეტიკეტები; ქუდის ტყავის
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კოლოფები; ტყავის ჩანთები; ქალის ხელჩანთები, კლაჩის ჩანთები, ზურგჩანთები და პორტფელები, ატაშე-კეისები; პატარა ჩანთები,
ტანსაცმლის ჩანთები, ქუდის ჩანთები, ზურგჩანთები, სასკოლო ჩანთები, ცილინდრის
ფორმის ჩანთები, ხელზე გადასაკიდი ჩანთები, სპორტული დარბაზის ჩანთები, სპორტული ჩანთები (არა რომელიმე კონკრეტული
სპორტის ხელსაწყოსთვის), ალპინისტის და
ტურისტული ჩანთები; ჩანთები საყიდლებისათვის, პლაჟის ჩანთები, ჯაჭვის საფულეები,
ქალის ხელჩანთის კარკასები; კოსმეტიკური
ჩანთები და ჩანთები ნესესერებისთვის, ცარიელი; საპარსის ნაკრების ჩანთები; ფეხსაცმლის ჩანთები; ამ კლასის პორტმონეები და საფულეები; ტყავის პორტმონეები და საფულეები; ტყავის ჩანთები ინსტრუმენტებისათვის,
ცარიელი; ტომრები; გასაღების ბუდეები; საკრედიტო ბარათის ჩასაწყობები და საფულეები, საფულეები, მონეტების პორტმონეები და
საფულეები; ტყავის უბის წიგნაკები და პორტფელები, ტყავის დღიურები, ტყავის სავიზიტო
ბარათების ჩასაწყობები, დამჭერები და საფულეები; ქოლგები, მზის ქოლგები; ხელჯოხები; წვიმის ქოლგის შალითები; მათრახები,
შოლტები, აღვირები და სასარაჯე ნაკეთობა;
საყელურები, სადავეები და საბელები ცხოველებისთვის; ცხენის უნაგირები; ტყავის საყელურები შინაური ცხოველებისათვის, სადავეები და საბელები; ბავშვის სატარებელი საბელები; ბავშვის სატარებელი ჩანთები; ღვედები (ბავშვის სატარებელი - ); ყუთები ტყავის
ან ტყავ-მუყაოსაგან, სკივრები ტყავის ან ტყავმუყაოსაგან; ავეჯის ტყავის გადასაკრავები;
შესაფუთი საშუალებები ტყავისაგან [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები]; სადავეები
(ტყავის - ); ბუდეები და შალითები.
21 – საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულო კონტეინერები და ჭურჭლეული (რომელიც არ
არის დამზადებული ან დაფარული კეთილშობილი ლითონებით); მოსართავი ობიექტები,
ბოთლის გასახსნელები, სარიგებელი ლითონის ყუთები (ქაღალდის ხელსახოცის -), დეკორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა
და სხვა ჭურჭლისათვის, მაგიდის გასაწყობი
ჭურჭელი, მაგიდის ზარები, მჭრელი ნაკეთობა, პილზნერის ბოკალი, ბარის აქსესუარები,
ბარის ჭურჭელი, ბოკალები, კოქტეილის შემრევები, საზომი ჭიქები, ღვინის ჭიქები, სასმელის ჭურჭელი, ლიქიორის ჭურჭელი, მაღალი
ჭიქები, შუშის ფინჯნები და შტოპორები, მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი და თეფშები, სადილის თეფშები, სალათის თეფშები, დესერტის თეფშები, პურის თეფშები, კარაქის თეფშები, თეფშები, ფინჯნები და ლამბაქები, საწვნეები და სხვა ჯამები, ჯამები მოხარშული
ხილისთვის, ხის თეფშები, თავღია და თავდა-

ხურული ჭურჭელი, სოუსების ჯამები და
ლამბაქები, ლანგრები, წვენის ჯამები, ყავადნები და ჩაის დასაყენებელი ქეთლები, საშაქრეები, სარძევეები, ჩასადებები (კვერცხის - ),
საკანფეტეები, ღვინის ქულერები და საყინულე ვედროები, ჭაშნიკის ასაღები პიპეტები,
ტოლჩები, დასალევი სურები, პუნშის ფინჯნები, ბოკალები, სირჩები, დოქები; კეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული მაგიდის
გასაწყობი ჭურჭელი, დანების, ჩანგლებისა
და კოვზების გარდა; ლანგრები, ნამცხვრის
ასაღებები, ლარნაკები, სანაყინეები, სანელებლების ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო და სამზარეულო პატარა კონტეინერები, ყუთები, ბადიები, სათლები, საყინულე ვედროები, სათავსები, კალათები, პილპილის ხელით საფქვავები, ვაზები, საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი, გრაფინები, ურნები, ყავის და ჩაის სერვიზები, შაქრის და რძის სერვიზები, პილპილის და მარილის სერვიზები, სანთლის დამჭერები და სასანთლეები [შანდლები, კანდელაბრები], სანთლის საქრობები და სასანთლეები [შანდლები, კანდელაბრები] (გარდა
კეთილშობილი ლითონისგან დამზადებულისა), ხელსახოცის რგოლები; საკვები ჭურჭელი შინაური ცხოველებისათვის; სავარცხლები და ღრუბლები, თმის სავარცხლებისა და
აბაზანის ღრუბლების ჩათვლით; სავარცხლის ბუდეები; ფუნჯები/ჯაგრისები (სახატავი
ფუნჯების გარდა); თმის ჯაგრისების, ტანსაცმლის ჯაგრისების, სარეცხის სამაგრების,
ტილოების ჯაგრისების, ფეხსაცმლის ჯაგრისების, მაკიაჟის ფუნჯების, კოსმეტიკური და
საპარსი ფუნჯების ჩათვლით; აბაზანის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები; კბილსაჩიჩქნები,
ტანტრაბეჩები; კანის საწმენდი ჯაგრისები;
შინაური ცხოველების დასავარცხნი ჯაგრისები; ჯაგრისები შინაური ცხოველებისათვის;
ჯაგრისების ბუდეები; საპარსი ფუნჯის დამჭერები; ჯაგრისის დასამზადებელი მასალა;
დასუფთავებისთვის განკუთვნილი საქონელი;
ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად
დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); ნესესერები (ტუალეტის საკუთნოს - ); საპუდრეები; კოსმეტიკური ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო; საპნის დამჭერები, სასაპნეები, დოზატორები და დამჭერები; ფეხსაცმლის კაწაპები, ფეხსაცმლის სადგამები, ფეხსაცმლის
გასაწევი კალაპოტები, ფეხსაცმლის გასაპრიალებელი მოწყობილობა, არაელექტრული,
ფეხსაცმლის საწმენდი ჩვრები; გასაპრიალებელი ჩვრები; საწმენდი, მტვრის და გასაპრიალებელი ჩვრები; კეთილსურნელის პულვერიზატორები და დოზატორები, სუნამოს
ფლაკონები, სუნამოს ბოთლები, სუნამოს კონტეინერები, სუნამოს კონტეინერები და ფულის კოლოფები; კეთილსურნელის სასაკმევ-
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ლეები; ეთერზეთების სასაკმევლეები; ბროლის ჭურჭელი; ხელნაკეთი მინა; სათავსები
(მინის - ) [ჭურჭელი]; თიხის ჭურჭელი; ფაიფურის ნაწარმი; ფაიფურის ყვავილები; კერამიკის ჭურჭელი, ყულაბები, ფაიფური, ქაშანური და თიხა; ფაიფურის, ქაშანურის და თიხის
ვაზები; მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; თიხის ან მინის კონტეინერები; თიხისგან დამზადებული მხატვრული ობიექტები;
ბროლის ბურთები; ბროლის კანდელაბრები,
შანდლები [სასანთლეები]; ბროლის ვაზები;
ბროლის საყინულე ვედროები; ბროლის ყუთები; ბროლის ბოკალები; ბროლის სასმელის
ჭურჭელი; ბროლის მაღალი ჭიქები; ბროლის
პილზნერის ბოკალები, ბროლის ღვინის ჭიქები; და ბროლის კანაპეები; ნესესერები (ტუალეტის საკუთნოს - ); კოსმეტიკური ღრუბლები; პუდრის ბუმბულა; ქაფის აპარატები;
მაკიაჟის ღრუბლები, თვალის ფუნჯები; წარბის ფუნჯები; საპუდრეები; ტუალეტის საკუთნო; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები; წამლის ყუთები, ფინჯნები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
ჰალსტუხები; ყელსახვევები; ქამრები; ხელთათმანები; უთითო თათმანი.
26 – მაქმანი და ნაქარგები, თასმა და ლენტები;
ღილები, ყაისნაღები და გასაყრელები, ქინძისთავები და ნემსები; ხელოვნური ყვავილები;
საყელოს სამაგრები; გასამყარებელი ელემენტები (საყელოს - ); გალანტერეა; ხელოვნური
გირლანდები, ყვავილწნულები; ამოსაცნობი
ნიშნები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; თმის სამაგრები; მძივის
მარცვლები, გარდა საიუველირო ნაწარმისა
და ბიჟუტერიის დამზადებისთვის; ქამრის ბალთები; რკალურები (თმის - ); სანემსეები;
ბროშები [სამოსის საკუთნო]; აბზინდები [სამოსის საკუთნო]; ღილები; თმის მოსართავები; პაპილოტები; თმის სარჭები; ქუდის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ქინძისთავის ბალიშები;
ორდენის ლენტები; როზეტები [გალანტერეა];
ფეხსაცმლის შესაკრავები; ფეხსაცმლის კაუჭები; ფეხსაცმლის ბალთები; ფეხსაცმლის
ზონრები; ფეხსაცმლის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; გვირგვინები (ხელოვნური ყვავილების-);
ელვა-შესაკრავები/ჩანთის ელვა-შესაკრავები.
28 – თამაშობები და სათამაშოები; სათამაშო
სასტვენები, იო-იოები; ბანქო; ჟღარუნა სათამაშოები; თოჯინები და პლუშის სათამაშოები;
ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; გოლფის ჩანთები; გოლფის
ბურთის დასადებები, გოლფის ბურთის კონ-
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ტეინერები; ჩოგნების ჩანთები; ჩოგნები; ბურთები; ჟღარუნა სათამაშოები; ბობინები ანკესის მკედის დასახვევად; ფიფქებიანი ბურთები; მოსართავები (საშობაო ნაძვისხის - ); საშობაო ნაძვისხეები; მენორა; კამათლები; საპნის ბუშტების გასაშვებები.
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო, სიგარეტისა და სიგარეტის ყუთების ჩათვლით; ასანთი;
ამ კლასის სანთებლები; მუნდშტუკები სიგარეტისათვის და ფილტრები; საფერფლეები
(ამ კლასის); ჩიბუხები; კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებული სიგარეტის ყუთები; სიგარის ბოლოს საჭრელი სამარჯვები;
ჩიბუხის სადგარები; საბურნუთეები; თამბაქოს ჭურჭელი.
35 – ყრილობებისა და გამოფენების ორგანიზება ბიზნეს ან კომერციული მიზნით; საქონლის გასაღების მომსახურება; საცალო ვაჭრობის მაღაზიის მომსახურება; საფოსტო შეკვეთების მომსახურება; უნივერმაღის მომსახურება; გაყიდვების მომსახურება ინტერნეტით ან მობილური ტელეფონით; კლიენტების
ერთგულების პროგრამის განხორციელება;
პირადი სავაჭრო მომსახურება; მოდის კონსულტაცია; სასაჩუქრე სერტიფიკატების და
ბარათების გამოშვება, რომელიც შეიძლება
გამოსყიდულ იქნეს საქონლის ან/და მომსახურებისათვის; საქონლის დემონსტრირება; საქორწინო რეესტრის მომსახურება; საჩუქრების რეესტრის მომსახურება; სასაჩუქრე ბარათების მომსახურება; საქმიანობის მართვა/მენეჯმენტი; საქმიანობის ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური. ვებ-საიტზე ონლაინ საცალო ვაჭრობის ბმულების უზრუნველყოფა,
ლიქიორის მაღაზია; სარეკლამო ჯილდოების
პროგრამები საკრედიტო ბარათის მომხმარებლებისათვის; მოდის ჩვენებების ორგანიზება
სარეკლამო მიზნებისათვის.
41 – გამრთობების სამსახური; კაზინოს და
ღამის კლუბების მომსახურების გაქირავება;
საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება, კერძოდ, ბიზნესის, ტექნოლოგიების
და სოციალური ქსელების სფეროში მასტერკლასების, კლასების, სემინარების, კონფერენციების და გამოფენების ორგანიზება და
ჩატარება; გასართობი მომსახურებები, კერძოდ, წვეულების პროგრამის შედგენა და ორგანიზება; სამკაულების, აქსესუარების, ფუფუნების საგნების და ცხოვრების წესის პროდუქტების, თეატრალიზებული წარმოდგენების სფეროში წვეულების პროგრამის შედგენის კონსულტაცია, ორგანიზება, დასპონსორება და გამოფენების კურატორობა; ინტერნეტ საიტების სამსახური; ინტერპერსონალური ურთიერთობების, რომანტიკის და სიყ-
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ვარულის, ჟურნალების და ბროშურების ვებსაიტის აუდიო ვიზუალური ჩანაწერების, მოთხრობების, რჩევების უზრუნველყოფა [არაჩატვირთვადი]; ვებ-საიტზე გასართობი და
კულტურული რჩევების, დანიშნულების სახელმძღვანელოების და ინტერაქტიული რუქების უზრუნველყოფა; ვებ-საიტზე კულტურული დაწესებულებების ბმულების უზრუნველყოფა; სხვადასხვა თემებზე ინფორმაციის ელექტრონული გამოცემა; სოციალური გასართობი ღონისძიებების დახვედრა, ორგანიზება
და ჩატარება; განათლება; მასტერ-კლასების
უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და
კულტურული აქტივობები; კომერციული მიზნებისათვის წვეულებებისა და კონცერტების
ორგანიზება და ჩატარება; მედია და გასართობი მომსახურების გაწევა მრავალი მედია
გადამცემი პლატფორმების საშუალებით; კინოფილმების წარმოება, დოკუმენტური ფილმები, ტელეპროგრამები; კინოფილმები; დოკუმენტური ფილმები.
42 – დიზაინი და გაფორმება (ინტერიერის - );
კვლევის, დამუშავების და დიზაინის მომსახურებები; სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის
ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის
დამუშავება და დანერგვა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია, მოდერნიზაცია და ტექნიკური მომსახურება; კომპიუტერული საიტების განთავსება [ვებ-საიტები]; კომპიუტერების გაქირავება; გაქირავება (ვებ-სერვერების - ); გაქირავება (კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის - );
კომპიუტერული სისტემების ანალიზი; ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკონსულტაციო მომსახურება; ვებ-საიტების პროექტირების კონსულტაცია; კომპიუტერის ტექნიკის
პროექტირებისა და დამუშავების კონსულტაცია; კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კონსულტაციები;
ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური უზრუნველყოფა მესამე პირთათვის; კომპიუტერული
სისტემების პროექტირება; ახალი ნაწარმის
კვლევა და დამუშავება მესამე პირთათვის; სერვერების განთავსება; კომპიუტერული პროგრამების შედგენა; პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც მომსახურება; კომპიუტერული
პროგრამებისთვის ონლაინ აპლიკაციების და
სხვა საგნების მიწოდების მომსახურება; მონაცემებისა და ინფორმაციული პროგრამების
გადამუშავება [არაფიზიკური]; ხარისხის შეფასება; საინჟინრო ექსპერტიზა; ქიმიური
კვლევა; ბიოლოგიური კვლევა; პროგნოზი

(ამინდის - ); მასალების გამოცდა; კვლევა ფიზიკაში; დიზაინი (შეფუთვის - ); პროდუქტისა
და შეფუთვის დიზაინი; სამკაულებისა და მოდის საქონლის დიზაინი; არქიტექტურა; მოდელირება (ტანსაცმლის - ); ავთენტიკურობის
დადგენა (ხელოვნების ნიმუშების - ); მხატვრული დიზაინი; ღრუბლების გაფანტვა; ხელნაწერის ანალიზი; უხილავი აქტივების შეფასება; ტვირთის აწონვა სხვებისათვის; საინჟინრო სამსახური. დიზაინისა და ინტერიერის
დიზაინის მომსახურება.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში;
სპა; ბალნეოლოგიური კურორტი; ტანის მოვლის კოსმეტიკური მომსახურება; მასაჟი; ტანის კოსმეტიკური მკურნალობა; ტანის ცელულიტის მოცილება; სხეულის მუშაობის თერაპია და მკურნალობა; რეფლექსოლოგია; ჰიდროთერაპია; არომათერაპია; სახის მოვლა და
სახის ნიღბები; საუნა; აბანოების უზრუნველყოფა; სალონები (სილამაზის - ); ჰიგიენისა და
სილამაზის მომსახურებები; თავის მოვლის
კონსულტაცია; საპარიკმახეროები; ჯანმრთელობის ცენტრები; მანიკიური; კანის მოვლის
მომსახურება; კოსმეტოლოგია; მაკიაჟის მომსახურება; სილამაზის სალონები.
__________________________________________
(260) AM 2017 81462 A*
(210) AM 81462
(220) 2015 03 30
(731) ტიფანი ენდ კომპანი
აშშ, ნიუ-იორკის შტატი, ქალაქი
ნიუ-იორკი 727 ფიფზ ავენიუ, აშშ
(740) გიორგი ბათლიძე
(540)

(591) პანტონე, ცისფერი
(531) 24.17.09, 26.04.22, 29.01.12
(511)
3 – გასაფერმკრთალებელი პრეპარატები და
სხვა ნივთიერებები რეცხვისათვის; გამწმენდი, გასაპრიალებელი, მოსაცილებელი და აბრაზივი პრეპარატები; სახეზე, სკალპზე, თმაზე ან ფრჩხილზე წასასმელი პრეპარატები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები;
კბილის გამწმენდი პრეპარატები; კბილის პას-
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ტები, ფხვნილები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, სუნამოები; პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; ოდეკოლონი; ტუალეტის წყალი; ეთერის ესენციები; ჰაერის სურნელის პრეპარატები; კოსმეტიკური საშუალებები; თმის ლოსიონები; კოსმეტიკური კრემები [ნელსაცხებლები]; შამპუნები; თმის კონდიციონერები; ტანის ლოსიონები; დეზოდორანტები პირადი მოხმარებისათვის; გაოფლიანების საწინააღმდეგო ტუალეტის საშუალებები; ტუალეტის პრეპარატები, სამედიცინო
დანიშნულების გარდა; ტყავის საწმენდი პროდუქტები; საშე [თეთრეულისათვის სურნელის
მიმნიჭებელი არომატული ნივთიერებები]; არომატული ნივთიერებები [ეთერზეთები]; შემკვრელი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; მალამოები, სამედიცინო დანიშნულების გარდა; აბაზანის მარილი, სამედიცინო
დანიშნულების გარდა; აბაზანის კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური ნიღბები; ტუალეტის რძე; სარეცხი საშუალებებით გაჟღენთილი ნაჭრები დალაგებისათვის; კოსმეტიკური ნაკრები; თმის საღებავები; თმის ლაკი;
საკმეველი; ტყავის დამცავი შედგენილობები
[გასაპრიალებელი საშუალებები]/დამცავი შედგენილობები (ტყავის -) [გასაპრიალებელი
საშუალებები]; გასაპრიალებელი პრეპარატები; გასაპრიალებელი ცვილი; გასაპრიალებელი პასტები; ზუმფარა; ზუმფარის ქაღალდი;
კროკუსი [აბრაზიული მასალა]; გასაპრიალებელი აეროზოლები; ძვირფასეულობის გამწმენდები; გასაპრიალებელი ძელაკები; ძვირფასეულობის გასაპრიალებელი ტილოები; გასაპრიალებელი ქაღალდი; ყვავილებისა და
ბალახის არომატული ნარევი; დიატომური მიწა [საპრიალებელი]; ბრწყინვალების მიმნიჭებელი პრეპარატები [საპრიალებელი]; საპარსი
პრეპარატები; საპარსი საპნები.
8 – ხელის იარაღები და ინსტრუმენტები (ხელით სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი
იარაღი; კალმის და ჯიბის დანები; მანიკურის
იარაღები; მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრები,
პედიკურის ხელსაწყოების ნაკრები; ფრჩხილის ქლიბები, ფრჩხილის მოსაჭრელი ინსტრუმენტები, ფრჩხილის მაკრატლები; მაკრატლები, სამართებლები, ელექტრული და არაელექტრული, საპარსები და საკრეჭი ხელსაწყოები; ყველა ზემოაღნიშნული საქონელი,
რომელიც ჯდება ამ კლასში; სუფრის საკუთნო, დანები, ჩანგლები, კოვზები და სუფრის
გასაწყობი ნაწილები დამზადებული კეთილშობილი ლითონისაგან; სუფრის საკუთნო
[დანა-ჩანგალი და კოვზები]; დანა, ჩანგალი
და კოვზები ბავშვებისთვის; ბოთლის გასახსნელები; გარესახრახნები; კონსერვის გასახსნელები, არაელექტრული.
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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, DVD-პლეიერები და სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, კალკულატორები, მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები,
კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული
უზრუნველყოფა; ცეცხლმქრობები; ელექტრონული სასაჩუქრე ბარათები; სასაჩუქრე ბარათები (მაგნიტურკოდიანი - ); მაგნიტური სასაჩუქრე ბარათების დამჭერი; პენსნეები; მზის
სათვალეები; პენსნეს ჩარჩოები; ბუდეები (პენსნეს - ) და ბუდეები მზის სათვალეებისთვის;
ძეწკვები და ზონრები პენსნეს და მზის სათვალეებისთვის; შუქდამცავი წინაფრები; ბუდეები (კონტაქტური ლინზების - ); ლუპები [ოპტიკა]; ბინოკლები; მონოკლები; ბუსოლები;
კამერები; რადიოხელსაწყოები; ტელეფონები
და მობილური ტელეფონები; მობილური ტელეფონის თასმები, მობილური ტელეფონის
აქსესუარები; მობილური ტელეფონის ჩასადებები და აქსესუარები; ლენტების საზომები;
სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები; მაგნიტები; აუდიო-ვიზუალური მოწყობილობები; აუდიო-ვიზუალური ჩამწერები; ჩატვირთვადი აუდიო-ვიზუალური ჩამწერები; კომპიუტერები; ტაბლეტური კომპიუტერები; ელექტრონული საქონლის ბუდეები, დამცავები და
აქსესუარები, მობილური ტელეფონები, გადასატანი მედია ფლეიერები, პერსონალური ციფრული დამხმარე მოწყობილობები; ჩამოტვირთვადი პროგრამები უკაბელო მობილური
მოწყობილობებისთვის, კომპიუტერებისთვის
და ტაბლეტებისთვის, რაც აუცილებელია მულტიმედიური კონტენტის დისტრიბუციისთვის, რაც შეიძლება შეიცავდეს ტექსტს, გრაფიკას, სურათებს, აუდიოს და ვიდეოს; გადმოწერადი ელექტრონული პუბლიკაციები, წიგნები, ბროშურები, კატალოგები და ბუკლეტები; სასიგნალო სასტვენები.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; კეთილშობილი ლითონები, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული; კეთილშობილი ლითონების შენადნობები; ოქრო, დაუმუშავებელი ან ნაჭედი; პალადიუმი;

#5 2017 03 10

sasaqonlo niSnebi
პლატინა; როდიუმი; რუთენიუმი; ვერცხლის
ძაფები; ვერცხლი, დაუმუშავებელი ან ნაჭედი;
გიშერი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული; ოქროს ძაფები; ავგაროზები, ხელოვნური თვლები; საიუველირო ნაწარმი; სამაჯურები, ბროშები, ნიშნები, ქინძისთავები,
საყურეები, ძეწკვები, ბრელოკები, მედალიონები, ყელსაბამები, თითის ბეჭდები, ტიხრული
მინანქარი; ძვირფასი ქვები და ოლივინი; ნახევრადძვირფასი ქვები და ოლივინი; ალმასები; მარგალიტი [ძვირფასეულობა]; ნიშნები
კეთილშობილი ლითონებისაგან; კეთილშობილი ლითონების ზოდები; სამკაულების დასამზადებელი მძივები; საათები და ქრონომეტრული ხელსაწყოები, მათ შორის, მაჯის
საათები, მაღვიძარები, საათები, მაჯის საათების გარდა, ჯიბის საათები და ამავე მე-14
კლასში არსებული დროის მართვის ხელსაწყოები, რაც დამზადებულია ძვირფასი ლითონებისგან და შეტანილი არაა სხვა კლასში;
საათის ბუდეეები, მაჯის საათების გარდა;
საათის სამაჯურები, საათის ძეწკვები; მზის
საათები; სტატუეტები, სამკაულები, ბრელოკები და მხატვრული ნაკეთობა კეთილშობილი ლითონებისაგან, სპილენძისგან ან ამ
უკანასკნელთაგან დაფარული; ბიუსტები კეთილშობილი ლითონებისაგან; კოლოფები კეთილშობილი ლითონებისაგან; მონეტები; მანჟეტის საკინძეები, ჰალსტუხის ქინძისთავები,
ჰალსტუხის სამაგრები, ქინძისთავები (დეკორატიული - ), პიჯაკის ქინძისთავები, ქუდის
ქინძისთავები, სამკაულები [ძვირფასეულობა]; ფეხსაცმლის მორთულობა; ძვირფასეულობის ყუთები და დამჭერები; მაჯის საათის
კორპუსები; ბრელოკები გასაღებებისათვის;
ძეწკვები გასაღებებისათვის; მედლები, ტროფეიები, წამლების ყუთები და საათის დასადგამები, დამზადებული ან დაფარული კეთილშობილი ლითონებით. საიუველირო რულონები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ქაღალდის საქონელი, კერძოდ, ქაღალდის ლენტები, ქაღალდის ბაფთები; ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები, შესაფუთი ქაღალდი, ქაღალდის
ან/და მუყაოს პარკები, შესაფუთი საშუალებები ქაღალდის [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები]; უბის წიგნაკები; ბლოკნოტები;
გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო]; ბიუვარები; ნაბეჭდი მასალა, კერძოდ, ნაბეჭდი სავაჭრო პარკები, ყუთები და ტომრები, ბროშურები, ჟურნალები, კატალოგები, ფოსტით შეკვეთილი კატალოგები, ბუკლეტები, საინფორმაციო ბიულეტენები, გაზეთები, გამოცემები, კალენდრები, პროგრამები, სახელმძღვანელოები, ბლანკები, მოსაწვევები, დასადგამი ბარათები, ჩასანიშნი ბარათები, მისალოცი ღია ბა-

რათები, ღია ბარათები, შეტყობინების ბარათები, წიგნები, საფოსტო მარკები, თვითწებვადი ეტიკეტები; საამკინძაო მასალა; წებვადი
ლენტის მისაწოდებელი მოწყობილობები
[ოფისის საკუთნო]; წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; წიგნების მწკრივის სამაგრები; კარტოთეკები; დოკუმენტების სამჭერები [საკანცელარიო]; პლანშეტები მომჭერით; საკანცელარიო
საქონელი (გრავირებული და არაგრავირებული); წებვადი მასალა საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; სწრაფჩამკერები [ოფისის საკუთნო]; ჭიკარტები; ქაღალდის
სამაგრები; პრეს-პაპიე; საწერი კომპლექტები;
კალმისტრები; ფანქრები; ოქროს კალმები; ხაზვისა და ხატვის საკუთნო; კალმისტრის დამჭერები; გრიფელები ფანქრებისათვის; ფანქრის დამჭერები; ტარები კალმისათვის; ქვესადგამები კალმისტრებისა და ფანქრებისათვის; ფანქრის სათლელი მოწყობილობები,
ელექტრული ან არაელექტრული; რეზინის საშლელები; სახაზავები; მხატვრების მასალა;
ფერწერის ტილოები; ბლოკნოტები ხაზვის ან
ხატვისათვის; ხაზვისა და ხატვის მასალები;
სახატავი ფუნჯები; საფარგლეები; პაპიე-მაშეს სტატუეტები; ლითოგრაფიები [ხელოვნების ნიმუშები]; ფერწერული ნახატები [სურათები], ჩარჩოიანი ან უჩარჩოო; აფიშები, პლაკატები; ფოტოსურათები; სურათები, ნახატები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო
(ავეჯის გარდა); კოლოფები (ბეჭდებისა და
შტემპელების - ); შტემპელის ბალიშები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა
(რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს);
პრინტერის შრიფტები; ტიპოგრაფიული კლიშე; ალბომები, ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; დავთრები, საკალმეები; საკანცელარიო კარადები [ოფისის საკუთნო], ელასტიკური შესაკრავები, პლანშეტები მომჭერით,
საქაღალდეები საბუთებისათვის, გლობუსები,
შტემპელის ბალიშები, სამელნეები, საწერი
მოწყობილობები, კალმები, პერფორატორები,
ქაღალდების სამაგრები, პენალები, ფანქრის
სათლელები, სამაგრები (საკანცელარიო - ),
სტეპლერები, ლანგრები ფულის დათვლისა
და დახარისხებისათვის, საბეჭდი მანქანის
კლავიშები, ლენტები საბეჭდი მანქანისათვის;
ლანგრები კორესპონდენციისათვის; დამჭერები (ჩეკების წიგნაკის - ); ფულის დამჭერები;
ბანკნოტების დამჭერები; პასპორტის ყდები;
ლოცვანი; სანიშნები; კორესპონდენციის გამხსნელები, ბიზნეს ბარათების დამჭერები;
ტყავის უბის წიგნაკები და დოკუმენტის პორტფელები, ტყავის დღიურები.
18 –ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
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ცხოველთა ტყავი, კრუპონები; ტყავი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული;
მოლესკინი [ტყავის იმიტაცია]; სამხარიღლივე (ტყავის - ); პატარა ჩემოდნები; ჩემოდნის
სახელურები; ჩემოდნები და საკვოიაჟები; სამგზავრო ნესესერები [ტყავის ნაწარმი]; ჩემოდნის ტანისამოსი; ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები, თვითმფრინავის სამგზავრო კაბინის ჩანთები, ჩემოდნების ეტიკეტები; ქუდის ტყავის
კოლოფები; ტყავის ჩანთები; ქალის ხელჩანთები, კლაჩის ჩანთები, ზურგჩანთები და პორტფელები, ატაშე-კეისები; პატარა ჩანთები,
ტანსაცმლის ჩანთები, ქუდის ჩანთები, ზურგჩანთები, სასკოლო ჩანთები, ცილინდრის ფორმის ჩანთები, ხელზე გადასაკიდი ჩანთები,
სპორტული დარბაზის ჩანთები, სპორტული
ჩანთები (არა რომელიმე კონკრეტული სპორტის ხელსაწყოსთვის), ალპინისტის და ტურისტული ჩანთები; ჩანთები საყიდლებისათვის,
პლაჟის ჩანთები, ჯაჭვის საფულეები, ქალის
ხელჩანთის კარკასები; კოსმეტიკური ჩანთები
და ჩანთები ნესესერებისთვის, ცარიელი; საპარსის ნაკრების ჩანთები; ფეხსაცმლის ჩანთები; ამ კლასის პორტმონეები და საფულეები; ტყავის პორტმონეები და საფულეები; ტყავის ჩანთები ინსტრუმენტებისათვის, ცარიელი; ტომრები; გასაღების ბუდეები; საკრედიტო ბარათის ჩასაწყობები და საფულეები, საფულეები, მონეტების პორტმონეები და საფულეები. ტყავის უბის წიგნაკები და პორტფელები, ტყავის დღიურები, ტყავის სავიზიტო
ბარათების ჩასაწყობები, დამჭერები და საფულეები; ქოლგები, მზის ქოლგები; ხელჯოხები; წვიმის ქოლგის შალითები; მათრახები,
შოლტები, აღვირები და სასარაჯე ნაკეთობა;
საყელურები, სადავეები და საბელები ცხოველებისთვის; ცხენის უნაგირები; ტყავის საყელურები შინაური ცხოველებისათვის, სადავეები და საბელები; ბავშვის სატარებელი საბელები; ბავშვის სატარებელი ჩანთები; ღვედები (ბავშვის სატარებელი - ); ყუთები ტყავის
ან ტყავ-მუყაოსაგან, სკივრები ტყავის ან ტყავმუყაოსაგან; ავეჯის ტყავის გადასაკრავები;
შესაფუთი საშუალებები ტყავისაგან [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები]; სადავეები
(ტყავის - ); ბუდეები და შალითები.
21 – საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულო კონტეინერები და ჭურჭლეული (რომელიც არ
არის დამზადებული ან დაფარული კეთილშობილი ლითონებით); მოსართავი ობიექტები,
ბოთლის გასახსნელები, სარიგებელი ლითონის ყუთები (ქაღალდის ხელსახოცის - ), დეკორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა და სხვა ჭურჭლისათვის, მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი, მაგიდის ზარები, მჭრელი ნაკეთობა, პილზნერის ბოკალი, ბარის აქსესუარები, ბარის ჭურჭელი, ბოკალები, კოქტეი-
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ლის შემრევები, საზომი ჭიქები, ღვინის ჭიქები, სასმელის ჭურჭელი, ლიქიორის ჭურჭელი,
მაღალი ჭიქები, შუშის ფინჯნები და შტოპორები, მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი და თეფშები, სადილის თეფშები, სალათის თეფშები,
დესერტის თეფშები, პურის თეფშები, კარაქის
თეფშები, თეფშები, ფინჯნები და ლამბაქები,
საწვნეები და სხვა ჯამები, ჯამები მოხარშული ხილისთვის, ხის თეფშები, თავღია და თავდახურული ჭურჭელი, სოუსების ჯამები და
ლამბაქები, ლანგრები, წვენის ჯამები, ყავადნები და ჩაის დასაყენებელი ქეთლები, საშაქრეები, სარძევეები, ჩასადებები (კვერცხის-),
საკანფეტეები, ღვინის ქულერები და საყინულე ვედროები, ჭაშნიკის ასაღები პიპეტები,
ტოლჩები, დასალევი სურები, პუნშის ფინჯნები, ბოკალები, სირჩები, დოქები; კეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული მაგიდის
გასაწყობი ჭურჭელი, დანების, ჩანგლებისა
და კოვზების გარდა; ლანგრები, ნამცხვრის
ასაღებები, ლარნაკები, სანაყინეები, სანელებლების ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო და სამზარეულო პატარა კონტეინერები, ყუთები, ბადიები, სათლები, საყინულე ვედროები, სათავსები, კალათები, პილპილის ხელით საფქვავები, ვაზები, საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი, გრაფინები, ურნები, ყავის და ჩაის სერვიზები, შაქრის და რძის სერვიზები, პილპილის და მარილის სერვიზები, სანთლის დამჭერები და სასანთლეები [შანდლები, კანდელაბრები], სანთლის საქრობები და სასანთლეები [შანდლები, კანდელაბრები] (გარდა
კეთილშობილი ლითონისგან დამზადებულისა), ხელსახოცის რგოლები; საკვები ჭურჭელი შინაური ცხოველებისათვის; სავარცხლები და ღრუბლები, თმის სავარცხლებისა და
აბაზანის ღრუბლების ჩათვლით; სავარცხლის ბუდეები; ფუნჯები/ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); თმის ჯაგრისების, ტანსაცმლის ჯაგრისების, სარეცხის სამაგრების,
ტილოების ჯაგრისების, ფეხსაცმლის ჯაგრისების, მაკიაჟის ფუნჯების, კოსმეტიკური და
საპარსი ფუნჯების ჩათვლით; აბაზანის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები; კბილსაჩიჩქნები,
ტანტრაბეჩები; კანის საწმენდი ჯაგრისები;
შინაური ცხოველების დასავარცხნი ჯაგრისები; ჯაგრისები შინაური ცხოველებისათვის;
ჯაგრისების ბუდეები; საპარსი ფუნჯის დამჭერები; ჯაგრისის დასამზადებელი მასალა;
დასუფთავებისთვის განკუთვნილი საქონელი;
ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად
დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); ნესესერები (ტუალეტის საკუთნოს - ); საპუდრეები; კოსმეტიკური ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო; საპნის დამჭერები, სასაპნეები, დოზატორები და დამჭერები; ფეხსაცმლის კაწაპები, ფეხსაცმლის სადგამები, ფეხსაცმლის
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გასაწევი კალაპოტები, ფეხსაცმლის გასაპრიალებელი მოწყობილობა, არაელექტრული,
ფეხსაცმლის საწმენდი ჩვრები; გასაპრიალებელი ჩვრები; საწმენდი, მტვრის და გასაპრიალებელი ჩვრები; კეთილსურნელის პულვერიზატორები და დოზატორები, სუნამოს
ფლაკონები, სუნამოს ბოთლები, სუნამოს კონტეინერები, სუნამოს კონტეინერები და ფულის კოლოფები; კეთილსურნელის სასაკმევლეები; ეთერზეთების სასაკმევლეები; ბროლის ჭურჭელი; ხელნაკეთი მინა; სათავსები
(მინის - ) [ჭურჭელი]; თიხის ჭურჭელი; ფაიფურის ნაწარმი; ფაიფურის ყვავილები; კერამიკის ჭურჭელი, ყულაბები, ფაიფური, ქაშანური და თიხა; ფაიფურის, ქაშანურის და თიხის
ვაზები; მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; თიხის ან მინის კონტეინერები; თიხისგან დამზადებული მხატვრული ობიექტები; ბროლის ბურთები; ბროლის კანდელაბრები, შანდლები [სასანთლეები]; ბროლის ვაზები; ბროლის საყინულე ვედროები; ბროლის
ყუთები; ბროლის ბოკალები; ბროლის სასმელის ჭურჭელი; ბროლის მაღალი ჭიქები; ბროლის პილზნერის ბოკალები, ბროლის ღვინის
ჭიქები; და ბროლის კანაპეები; ნესესერები
(ტუალეტის საკუთნოს - ); კოსმეტიკური ღრუბლები; პუდრის ბუმბულა; ქაფის აპარატები;
მაკიაჟის ღრუბლები, თვალის ფუნჯები; წარბის ფუნჯები; საპუდრეები; ტუალეტის საკუთნო; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები; წამლის ყუთები, ფინჯნები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
ჰალსტუხები; ყელსახვევები; ქამრები; ხელთათმანები; უთითო თათმანი.
26 – მაქმანი და ნაქარგები, თასმა და ლენტები;
ღილები, ყაისნაღები და გასაყრელები, ქინძისთავები და ნემსები; ხელოვნური ყვავილები; საყელოს სამაგრები; გასამყარებელი ელემენტები (საყელოს - ); გალანტერეა; ხელოვნური გირლანდები, ყვავილწნულები; ამოსაცნობი ნიშნები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; თმის სამაგრები;
მძივის მარცვლები, გარდა საიუველირო ნაწარმისა და ბიჟუტერიის დამზადებისთვის; ქამრის ბალთები; რკალურები (თმის - ); სანემსეები; ბროშები [სამოსის საკუთნო]; აბზინდები [სამოსის საკუთნო]; ღილები; თმის მოსართავები; პაპილოტები; თმის სარჭები; ქუდის
მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ქინძისთავის ბალიშები; ორდენის ლენტები; როზეტები [გალანტერეა]; ფეხსაცმლის შესაკრავები; ფეხსაცმლის კაუჭები; ფეხსაცმლის ბალთები;
ფეხსაცმლის ზონრები; ფეხსაცმლის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამ-

ზადებულის გარდა; გვირგვინები (ხელოვნური ყვავილების - ); ელვა-შესაკრავები / ჩანთის
ელვა-შესაკრავები.
28 – თამაშობები და სათამაშოები; სათამაშო
სასტვენები, იო-იოები; ბანქო; ჟღარუნა სათამაშოები; თოჯინები და პლუშის სათამაშოები;
ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; გოლფის ჩანთები; გოლფის
ბურთის დასადებები, გოლფის ბურთის კონტეინერები; ჩოგნების ჩანთები; ჩოგნები; ბურთები; ჟღარუნა სათამაშოები; ბობინები ანკესის მკედის დასახვევად; ფიფქებიანი ბურთები; მოსართავები (საშობაო ნაძვისხის - ); საშობაო ნაძვისხეები; მენორა; კამათლები; საპნის ბუშტების გასაშვებები.
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო, სიგარეტისა და სიგარეტის ყუთების ჩათვლით; ასანთი;
ამ კლასის სანთებლები; მუნდშტუკები სიგარეტისათვის და ფილტრები; საფერფლეები
(ამ კლასის); ჩიბუხები; კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებული სიგარეტის ყუთები; სიგარის ბოლოს საჭრელი სამარჯვები;
ჩიბუხის სადგარები; საბურნუთეები; თამბაქოს ჭურჭელი.
35 – ყრილობებისა და გამოფენების ორგანიზება ბიზნეს ან კომერციული მიზნით; საქონლის გასაღების მომსახურება; საცალო ვაჭრობის მაღაზიის მომსახურება; საფოსტო შეკვეთების მომსახურება; უნივერმაღის მომსახურება; გაყიდვების მომსახურება ინტერნეტით ან მობილური ტელეფონით; კლიენტების
ერთგულების პროგრამის განხორციელება;
პირადი სავაჭრო მომსახურება; მოდის კონსულტაცია; სასაჩუქრე სერტიფიკატების და ბარათების გამოშვება, რომელიც შეიძლება გამოსყიდულ იქნეს საქონლის ან/და მომსახურებისათვის; საქონლის დემონსტრირება; საქორწინო რეესტრის მომსახურება; საჩუქრების რეესტრის მომსახურება; სასაჩუქრე ბარათების მომსახურება; საქმიანობის მართვა/მენეჯმენტი; საქმიანობის ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური. ვებ-საიტზე ონლაინ
საცალო ვაჭრობის ბმულების უზრუნველყოფა; ლიქიორის მაღაზია; სარეკლამო ჯილდოების პროგრამები საკრედიტო ბარათის მომხმარებლებისათვის; მოდის ჩვენებების ორგანიზება სარეკლამო მიზნებისათვის.
41 – გამრთობების სამსახური; კაზინოს და
ღამის კლუბების მომსახურების გაქირავება;
საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება, კერძოდ, ბიზნესის, ტექნოლოგიების
და სოციალური ქსელების სფეროში მასტერკლასების, კლასების, სემინარების, კონფერენციების და გამოფენების ორგანიზება და ჩა-
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ტარება; გასართობი მომსახურებები, კერძოდ,
წვეულების პროგრამის შედგენა და ორგანიზება; სამკაულების, აქსესუარების, ფუფუნების საგნების და ცხოვრების წესის პროდუქტების, თეატრალიზებული წარმოდგენების
სფეროში წვეულების პროგრამის შედგენის
კონსულტაცია, ორგანიზება, დასპონსორება
და გამოფენების კურატორობა; ინტერნეტ საიტების სამსახური; ინტერპერსონალური ურთიერთობების, რომანტიკის და სიყვარულის,
ჟურნალების და ბროშურების ვებ-საიტის აუდიო ვიზუალური ჩანაწერების, მოთხრობების,
რჩევების უზრუნველყოფა [არაჩატვირთვადი];
ვებ-საიტიზე გასართობი და კულტურული
რჩევების, დანიშნულების სახელმძღვანელოების და ინტერაქტიული რუქების უზრუნველყოფა; ვებ-საიტზე კულტურული დაწესებულებების ბმულების უზრუნველყოფა; სხვადასხვა თემებზე ინფორმაციის ელექტრონული
გამოცემა; სოციალური გასართობი ღონისძიებების დახვედრა, ორგანიზება და ჩატარება;
განათლება; მასტერ-კლასების უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურული
აქტივობები; კომერციული მიზნებისათვის
წვეულებებისა და კონცერტების ორგანიზება
და ჩატარება; მედია და გასართობი მომსახურების გაწევა მრავალი მედია გადამცემი
პლატფორმების საშუალებით; კინოფილმების
წარმოება, დოკუმენტური ფილმები, ტელეპროგრამები; კინოფილმები; დოკუმენტური
ფილმები.
42 – დიზაინი და გაფორმება (ინტერიერის - );
კვლევის, დამუშავების და დიზაინის მომსახურებები; სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და დანერგვა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია, მოდერნიზაცია და ტექნიკური მომსახურება; კომპიუტერული საიტების განთავსება [ვებ-საიტები]; კომპიუტერების გაქირავება; გაქირავება (ვებ-სერვერების - ); გაქირავება (კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის - ); კომპიუტერული სისტემების ანალიზი; ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკონსულტაციო
მომსახურება; ვებ-საიტების პროექტირების
კონსულტაცია; კომპიუტერის ტექნიკის პროექტირებისა და დამუშავების კონსულტაცია;
კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; ვებსაიტების შექმნა და ტექნიკური უზრუნველყოფა მესამე პირთათვის; კომპიუტერული სისტემების პროექტირება; ახალი ნაწარმის
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კვლევა და დამუშავება მესამე პირთათვის;
სერვერების განთავსება; კომპიუტერული
პროგრამების შედგენა; პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც მომსახურება; კომპიუტერული პროგრამებისთვის ონლაინ აპლიკაციების და სხვა საგნების მიწოდების მომსახურება; მონაცემებისა და ინფორმაციული პროგრამების გადამუშავება [არაფიზიკური]; ხარისხის შეფასება; საინჟინრო ექსპერტიზა; ქიმიური კვლევა; ბიოლოგიური კვლევა; პროგნოზი (ამინდის - ); მასალების გამოცდა;
კვლევა ფიზიკაში; დიზაინი (შეფუთვის - );
პროდუქტისა და შეფუთვის დიზაინი; სამკაულებისა და მოდის საქონლის დიზაინი; არქიტექტურა; მოდელირება (ტანსაცმლის - ); ავთენტიკურობის დადგენა (ხელოვნების ნიმუშების - ); მხატვრული დიზაინი; ღრუბლების
გაფანტვა; ხელნაწერის ანალიზი; უხილავი
აქტივების შეფასება; ტვირთის აწონვა სხვებისათვის; საინჟინრო სამსახური. დიზაინისა
და ინტერიერის დიზაინის მომსახურება.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში;
სპა; ბალნეოლოგიური კურორტი; ტანის მოვლის კოსმეტიკური მომსახურება; მასაჟი; ტანის კოსმეტიკური მკურნალობა; ტანის ცელულიტის მოცილება; სხეულის მუშაობის თერაპია და მკურნალობა; რეფლექსოლოგია; ჰიდროთერაპია; არომათერაპია; სახის მოვლა და
სახის ნიღბები; საუნა; აბანოების უზრუნველყოფა; სალონები (სილამაზის - ); სიგიენისა
და სილამაზის მომსახურებები; თავის მოვლის კონსულტაცია; საპარიკმახეროები; ჯანმრთელობის ცენტრები; მანიკიური; კანის მოვლის მომსახურება; კოსმეტოლოგია; მაკიაჟის
მომსახურება; სილამაზის სალონები.
__________________________________________
(260) AM 2017 85828 A*
(210) AM 85828
(220) 2016 01 25
(731) ქეთევან კვახაძე
კახეთის გზატ. 25-ე კმ., 0190, თბილისი,
საქართველო
(740) ქეთევან კვახაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.09.24, 04.03.19, 27.03.03, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.21

#5 2017 03 10

sasaqonlo niSnebi
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ნიშანში ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტები `New~ `Technology~ დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
2 – საღებავები, ოლიფა, ლაკები; ლითონის
კოროზიისა და მერქნის დაშლისაგან დამცავი
ნივთიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმელები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები; სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულებისა და მხატვრული ბეჭდვისათვის განკუთვნილი ფურცლოვანი და ფხვიერი ლითონები.

(260) AM 2017 86754 A
(210) AM 86754
(220) 2016 03 24
(731) შპს `ჯორჯიან ბევერიჯ კომპანი~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 75, კორპ. 3ა, ბ. 19,
0179, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი აბესაძე
(540)

19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშენებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი;
არალითონური მოძრავი კონსტრუქციები და
ნაგებობები; არალითონური ძეგლები, ცემენტი, წებოცემენტი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური. ყოველივე ზემოაღნიშნული მომსახურება დაკავშირებული შემდეგ საქონელთან: საღებავები, ოლიფა, ლაკები; ლითონის
კოროზიისა და მერქნის დაშლისაგან დამცავი
ნივთიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმელები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები;
სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულებისა
და მხატვრული ბეჭდვისათვის განკუთვნილი
ფურცლოვანი და ფხვიერი ლითონები; არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშენებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური ძეგლები, ცემენტი, წებოცემენტი.
__________________________________________

(591) შავი, თეთრი და ოქროსფერი
(531) 03.01.02, 03.01.16, 25.01.05, 25.01.19, 28.19
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2017 86932 A
(210) AM 86932
(220) 2016 04 08
(731) შპს `პსპ~
ცურტაველის ქ. 54, 01700, დმანისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

(260) AM 2017 86604 A
(210) AM 86604
(220) 2016 03 16
(731) ევროფარმა ჯორჯია
მაჩაბელის ქ. 5, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ნია მასიუკოვიჩი
(540)

Eurofar
Еврофар
ევროფარი

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________

(591) ნაცრისფერი, მუქი ლურჯი, ლურჯი,
თეთრი, მწვანე, ღია მწვანე, ყვითელი,
ვარდისფერი, იასამნისფერი
(531) 26.01.20, 26.11.08, 28.19, 29.01.14
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
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ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკერების დასადები მასალა.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები 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
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის ან დაფარულის გარდა);
სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბნები,
გადასაფარებლები და სუფრები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
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29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები.
31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და
ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
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.
38 – კავშირგაბმულობა.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
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 2017 86933 A
(210) AM 86933
(220) 2016 04 08
(731) შპს `პსპ~
ცურტაველის ქ. 54, 01700, დმანისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
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(540)

მოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.

(591) ნაცრისფერი, მუქი ლურჯი, ლურჯი,
თეთრი, მწვანე, ღია მწვანე, ყვითელი,
ვარდისფერი, იასამნისფერი
(531) 26.01.20, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.23,
29.01.14
(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; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკერების დასადები მასალა.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები 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
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩე-

21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის ან დაფარულის გარდა);
სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბნები,
გადასაფარებლები და სუფრები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები.
31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და
ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი
სხვა
შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
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.
38 – კავშირგაბმულობა.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
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44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.

(731) შპს `ქეიემსი ვაინსი~
დიღმის მას. მე-3 კვ., კორპ. 31, ბ. 7, 0159,
თბილისი, საქართველო
(540)

45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური;
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
__________________________________________
(260) AM 2017 87015 A
(210) AM 87015
(220) 2016 04 15
(731) ბაიადერა მენეჯმენტ ლიმიტიდ
კარპენისიოუ, 30, პ.ს. CY-1660, ნიქოზია,
კვიპროსი
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(591) თეთრ-შავი
(531) 28.07
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________

(591) წითელი, ყვითელი, ლურჯი, შავი,
ნაცრისფერი
(531) 02.01.01, 25.01.19, 27.05.10, 29.01.15
(511)
33 – ღვინო.
__________________________________________
(260) AM 2017 87128 A
(210) AM 87128
(220) 2016 04 27
(731) შპს `ავთანდილ არტ ენდ ვაინი~
ი. ჭაჭავაძის გამზ. 11, შემოქმედებითი
სახელოსნო 80, 0179, თბილისი,
საქართველო
(740) ქეთევან მაღლაკელიძე
(540)

(260) AM 2017 87021 A
(210) AM 87021
(220) 2016 04 15
(731) შპს ”ვიქტორია სექიურითი”
ს. ჩიქოვანის ქ. 2, 0171, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) წითელი, ვერცხლისფერი
(531) 01.15.03, 27.05.03, 27.05.11, 29.01.12
(511)
45 – დაცვითი მომსახურება, `კერძო დაცვითი
საქმიანობის შესახებ~ კანონის შესაბამისად.
__________________________________________
(260) AM 2017 87091 A
(210) AM 87091
(220) 2016 04 21
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(591) შავ-თეთრი
(531) 24.01.15, 26.04.24, 27.05.24
(511)
33 – ღვინო.
__________________________________________
(260) AM 2017 87281 A
(210) AM 87281
(220) 2016 05 18
(731) ორიონ კორპორეიშენ
13, ბეკბეომ-რო 90და-გილ, იონგსან-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
(740) შალვა გვარამაძე
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(540)

(740) გიორგი მაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.07.17, 28.03
(511)
30 – შოკოლადები, ბისკვიტები, სხვადასხვა
ტიპის ნამცხვრები, კრეკერები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი ფქვილისაგან დამზადებულის ჩათვლით, კექსები, ტორტები,
ღვეზელები, პუდინგები (მობრაწულა), ნაყინი,
კანფეტები, კარამელი [კანფეტი], საღეჭი რეზინი (არასამედიცინო დანიშნულების), ხილის ჟელეები (საკონდიტრო ნაწარმი).
__________________________________________
(260) AM 2017 87330 A
(210) AM 87330
(220) 2016 05 19
(731) შპს `ელექტროპლასტი~
თ. ერისთავის ქ. 5, 0192, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი მაზაშვილი
(540)

(591) წითელი, შავი, ყავისფერი, თეთრი და
ოქროსფერი
(531) 01.15.23, 02.01.02, 03.07.02, 22.05.03,
24.01.08, 24.13.22, 25.01.05, 26.15.07, 28.19
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება: წმინდა გიორგის და ბორჯღალის გამოსახულებითი ელემენტები.
(511)
35 – ავეჯის სავაჭრო ცენტრი, სავაჭრო ცენტრი.
36 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________

(591) წითელი, შავი, ყავისფერი, თეთრი,
ოქროსფერი
(531) 01.15.23, 02.01.02, 02.01.20, 03.07.02,
22.05.03, 24.01.08, 24.13.22, 25.01.05,
26.15.07, 28.19, 29.01.15
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება შემდეგი ელემენტები: ბორჯღალი და
წმინდა გიორგის გამოსახულებითი ელემენტები.
(511)
36 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87331 A
(210) AM 87331
(220) 2016 05 19
(731) შპს `ელექტროპლასტი~
თ. ერისთავის ქ. 5, 0192, თბილისი,
საქართველო

(260) AM 2017 87400 A
(210) AM 87400
(220) 2016 05 27
(731) მიკელ ალიმენტასიო გრუპ, ს.ა.უ.
პოლიგონ ინდუსტრიალ `ემპორდა
ინტერნატიონალ~, ს/ ხემანს მიკელი,
ს/ნ ვილამალია, (ხერონა) 17469,
ესპანეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) თეთრი, წითელი, ყვითელი, მწვანე
(531) 26.04.06, 26.11.12, 27.05.24, 29.01.14
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხორცი,
თევზი, ხილი და ბოსტნეული; კომპოტი ჟელე,
მურაბა, კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი, ზეთები და საკვები ცხიმები, ხორცის, თევზისა და
ბოსტნეულის კერძები.

#5 2017 03 10

53

sasaqonlo niSnebi
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი; ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი
და მარცვლოვანი ნაწარმი; პურ-ფურთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი,
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი; მდოგვი, წიწაკა, ძმარი,
საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________
(260) AM 2017 87442 A
(210) AM 87442
(220) 2016 05 30
(731) შპს `ვაზისა და ღვინის ჯგუფი~
წერეთლის გამზ. 142ა, 0119, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით თამარაშვილი
(540)

(591) თეთრი, ოქროსფერი
(531) 27.05.05, 27.05.22, 29.01.02
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ნიშანში ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტი `ACHINEBULI~ დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
33 – ღვინო და ალკოჰოლური სასმელები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87509 A
(210) AM 87509
(220) 2016 06 06
(731) შპს `მადლობა~
აკ. ბელიაშვილის ქ. 55, 0159, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) თეთრი, წითელი, შავი
(531) 27.03.15, 28.19, 29.01.13, 03.03.01, 19.09.01
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება: ` ქართული ღვინის სახლი~.
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(511)
33 – ღვინოები, მათ შორის, ცქრიალა ღვინო,
შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო.
35 – საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით; საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.
__________________________________________
(260) AM 2017 87539 A
(210) AM 87539
(220) 2016 06 08
(310) 014937361
(320) 2015 12 18
(330) EUIPO
(731) ფილ ლიმიტიდ
პემბროუკ ჰოლი, 42 კროუ ლეინი,
პემბროუკი HM 19, P.O. Box HM 670,
ჰამილტონი HMCX, ბერმუდის კუნძულები
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.10, 27.05.21
(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; საკრედიტო
მართვის მომსახურება; საინვესტიციო ბანკებთან, კორპორაციულ საფინანსო და ვენჩურულ 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 ინფორმაციით, რჩევითა და კონსულტაციით უზრუნველყოფა; ფასიან ქაღალდებთან,
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ფინანსებთან და ინვესტიციებთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზების ინტერაქტიულ ინფორმაციული მომსახურეობები; საკრედიტო
და სადებეტო ბარათებით მომსახურება; ფულად ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული
მომსახურება; უზრუნველყოფილ და არაუზრუნველყოფილ სესხებთან დაკავშირებული
მომსახურება; ფულის გადახურდავება; სიძველეების შეფასება; საბროკერო საქმიანობა;
სათავდებო მომსახურეობები; საქველმოქმედო თანხების მობილიზება; დაკრედიტება გირაოთი; შეტანის კრედიტები; საბანკო იპოთეკური საქმიანობა; ბიზნესლიკვიდაციებთან
დაკავშირებული მომსახურეობები; საფონდო
ბირჟების შეფასება; კოლექციის არენდა;
ფინანსურ ანალიზთან დაკავშირებული მომსახურეობები ბიზნესისათვის; ინფორმაციის
მიწოდება, რჩევა და კონსულტაცია ყველა ჩამოთვლილთან დაკავშირებით.
__________________________________________
(260) AM 2017 87552 A
(210) AM 87552
(220) 2016 06 08
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ნორმოშპირონი
НОРМОШПИРОН
NORMOSHPIRON

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87787 A
(210) AM 87787
(220) 2016 06 30
(731) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ.)
No.2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,
კანაგავა-კენ, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე

(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17, 27.05.23
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სტრუქტურული ნაწილების და ფიტინგების საცალო ან საბითუმო ვაჭრობაში მომსახურება; მომსახურება სადილერო საქმიანობაში სატრანსპორტო საშუალებების სფეროში საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზაში ინფორმაციის კომპილაცია; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; რეკლამა და სარეკლამო მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებზე; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; სახმელეთო
სატრანსპორტო საშუალებებზე ინფორმაციით უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ფართო მოხმარების საქონელზე ინფორმაციით და ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; საინფორმაციო მომსახურება,
სახელდობრ, საწვავის სფეროში ფასების შედარების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; რეკლამა; ფასების შედარების სამსახური; გარე რეკლამა; ონ-ლაინ რეჟიმში რეკლამირება კომპიუტერულ ქსელებში, ინტერნეტის ჩათვლით; რადიორეკლამა; სარეკლამო
მასალის გავრცელება; სატელევიზიო რეკლამა; მედიაკომუნიკაციების მეშვეობით საქონლის წარდგენა საცალო ვაჭრობის მიზნით;
კომერციული ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისათვის [მომხმარებელთა რჩევების
მაღაზია]; მომხმარებლებისთვის ლოიალობის
პროგრამების ადმინისტრირება; საძიებო სისტემის ინდექსაცია კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის; მონაცემების განახლება
და შენახვა კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებში; მომსახურება ტელემარკეტინგში; საქონლისა და მომსახურების მყიდველებისა და
გამყიდველებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში სავაჭრო ადგილით (ბირჟით) უზრუნველყოფა;
სადემონსტრაციო − საგამოფენო დარბაზების
მომსახურება.
__________________________________________
(260) AM 2017 87798 A
(210) AM 87798
(220) 2016 07 01
(731) ინდივიდუალური მეწარმე გოჩა
ღაღაშვილი
სადგურის ქ. 5, ქ. თელავი, საქართველო
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(740) გოჩა ღაღაშვილი
(540)

(591) შავი, წითელი, ლურჯი, ცისფერი
(531) 06.01.04, 27.05.22, 28.19, 29.01.14
(511)
29 – ყველი და ყველის პროდუქტები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87802 A
(210) AM 87802
(220) 2016 07 01
(731) შპს `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, 1500, გურჯაანის რაიონი,
საქართველო
(740) ზაზა კიკაბიძე
(540)

გულამბარი
GULAMBARI
ГУЛАМБАРИ

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2017 87819 A
(210) AM 87819
(220) 2016 07 05
(310) № 2016/47496
(320) 2016 05 27
(330) TR
(731) თურქჯელ ილეთიშიმ ჰიზმეთლერი
ანონიმ შირქეთი
აიდინევლერ მაჰ.ინონიუ ჯად. №20
ქიუჩიუქიალი ოფისპარკ მალთეფე,
სტამბოლი, თურქეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17
(511)
9 – საზომი მოწყობილობები და აპარატურა,
მათ შორის, სამეცნიერო, საზღვაო, ტოპოგრა-
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ფიული, მეტეოროლოგიური, სამრეწველო და
ლაბორატორიული მიზნებისთვის, კერძოდ,
თერმომეტრები, არასამედიცინო, ბარომეტრები, ამპერმეტრები, ვოლტმეტრები, ჰიგრომეტრები, აპარატები ანალიზისათვის, არასამედიცინო, ტელესკოპები, პერისკოპები, ბუსოლები; სპიდომეტრები; ლაბორატორიული აპარატურა, კერძოდ: მიკროსკოპები, ლუპები (ოპტიკა), გამოსახდელი აპარატები ლაბორატორიისათვის, ლაბორატორიული ღუმლები; აპარატურა ხმის ან გამოსახულების ჩასაწერად, გადასაცემად ან აღწარმოებისთვის, კერძოდ:
ფოტოაპარატები (ფოტოგრაფია), ვიდეოკამერები, კამკორდერები, ტელევიზორები, ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა, CD და DVD პლეერები და ჩამწერები, MP3 პლეერები, კომპიუტერები, სამაგიდო კომპიუტერები, პლანშეტური
კომპიუტერები, მიკროფონები, ხმამაღლამოლაპარაკეები, საყურისები; სატელეკომუნიკაციო აპარატურა და ხმის ან გამოსახულების
აღმწარმოებელი აპარატურა და კომპიუტერის
პერიფერიული მოწყობილობები, კერძოდ: მობილური ტელეფონები და მობილური ტელეფონის ჩასადებები, ტელეფონის აპარატები,
სატელეფონო დაფები, კომპიუტერული პრინტერები, სკანერები (ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა), ფოტოკოპირების მოწყობილობები (ფოტოგრაფიული, ელექტროსტატიკური, თბური); ინფორმაციის მაგნიტური და ოპტიკური მატარებლები და კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა და
მათზე ჩაწერილი კომპიუტერული პროგრამები; ელექტრონული პუბლიკაციები, ჩატვირთვადი; კოდირებული მაგნიტური და ოპტიკური
ბარათები; ანტენები, სატელიტური ანტენები,
ანტენების გამაძლიერებლები; ბილეთების გასაყიდი ავტომატები, ბანკომატები (ATM); ელექტრონული კომპონენტები, რომლებიც გამოიყენება მანქანების და აპარატების ელექტრონულ ნაწილებში, კერძოდ: ნახევარგამტარები,
ელექტრონული სქემები, ინტეგრალური სქემები, ჩიპები (ინტეგრალური სქემები), დიოდები,
ტრანზისტორები (ელექტრონული), მაგნიტური თავაკები ელექტრონული მოწყობილობისთვის, დეფლექტორები (მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება დამუხტული ნაწილაკების ნაკადის მიმართულების შესაცვლელად,
ელექტრონული ველის გამოყენებით); ელექტრონული საკეტები, ფოტოელემენტები, დისტანციური მართვის მოწყობილობა კარების
გასაღებად და დასახურად, ოპტიკური სენსორები; მრიცხველები და რაოდენობის ინდიკატორები, მოხმარების რაოდენობის გასაზომად, ავტომატური დროის რელეები; ტანსაცმელი უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა და
ხანძრისაგან დასაცავად, უსაფრთხოების ჟილეტები და სიცოცხლის გადარჩენის აპარა-
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ტურა და ტექნიკა; სათვალეები, მზის სათვალეები, ოპტიკური ლინზები და ბუდეები, კონტეინერები, მათი ნაწილები და კომპონენტები;
ელექტრობის გადაცემის, გარდაქმნის, დაგროვების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები, კერძოდ: ელექტრო ჩამრთველები,
შემაერთებელი კოლოფები (ელექტრობა), ელექტრული გადამრთველები, ელექტრული
მცველები, დნობადი მცველები, განათების სისტემის ბალასტური წინაღობები, ძრავის გამშვები კაბელები, ელექტრონული სქემების დაფები, ელექტრული წინაღობები, ელექტრული
როზეტები, ტრანსფორმატორები (ელექტრობა), ელექტრული ადაპტერები, სამუხტავი მოწყობილობები აკუმულატორული ბატარეებისათვის, ელექტროზარები კარისათვის, ელექტრული და ელექტრონული კაბელები, ბატარეები, ელექტრული აკუმულატორები; სასიგნალო მოწყობილობები და გაქურდვის საწინააღმდეგო მოწყობილობა, გარდა სატრანსპორტო საშუალებებისა, ელექტროზარები; სასიგნალო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები, მნათი ან მექანიკური ნიშნები საგზაო მოძრაობისთვის გამოსაყენებლად; ცეცხლმქრობები,
სახანძრო მანქანები, სახანძრო შლანგები და
ბრანდსპოიტები; რადარები, სონარები, ღამის
ხედვის აპარატები და ინსტრუმენტები; დეკორატიული მაგნიტები; მეტრონომები.
35 – რეკლამა, მარკეტინგი და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში გაწეული მომსახურება, გამოფენებისა და სავაჭრო ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; სავაჭრო შოუების ორგანიზება ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერების გამოყენებით, საოფისე სამსახური,
კერძოდ: სამდივნო სამსახური, მესამე პირთათვის გაზეთებზე ხელმოწერის ორგანიზება,
სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და
მიწოდება; საოფისე აპარატურის გაქირავება;
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; ტელეფონზე მოპასუხეთა სამსახური აბონენტის არყოფნის დროს;
მართვა საქმიან სფეროში, ადმინისტრირება
საქმიან სფეროში და კონსულტაციები საქმიან სფეროში; საბუღალტრო აღრიცხვა; კომერციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; პერსონალის დაკომპლექტება,
პერსონალის განთავსება, დაქირავების ბიუროები, საქონლის გასაღებაში დახმარება მესამე პირთათვის; მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ ფაილებში მესამე პირთათვის: საქონლის შესყიდვაზე შეკვეთების დამუშავების
ადმინისტრირება, საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; საქონლისა და მომსახურების გამყიდველთათვის და მყიდველთათვის
ადგილის უზრუნველყოფა ონლაინ გაყიდვე-

ბისთვის, საქმიანი ინფორმაციის მიწოდება
ვებ-საიტების მეშვეობით; ინფორმაციის განახლება და შენახვა მონაცემთა ელექტრონულ
ბაზებში; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან
ინფორმაციის შეგროვება, იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; დროებითი პერსონალის
დასაქმება; აუქციონით გაყიდვა; მესამე პირთათვის სხვადასხვა საქონლის, კერძოდ: საზომი მოწყობილობების და აპარატურის, მათ
შორის, სამეცნიერო, საზღვაო, ტოპოგრაფიული, მეტეოროლოგიური, სამრეწველო და ლაბორატორიული მიზნებისთვის, კერძოდ: თერმომეტრების, არასამედიცინო, ბარომეტრების,
ამპერმეტრების, ვოლტმეტრების, ჰიგრომეტრების, აპარატების ანალიზისათვის, არასამედიცინო, ტელესკოპების, პერისკოპების, ბუსოლების, სპიდომეტრების, ლაბორატორიული აპარატურის, კერძოდ: მიკროსკოპების,
ლუპების (ოპტიკა), გამოსახდელი აპარატების
ლაბორატორიისათვის,
ლაბორატორიული
ღუმლების, აპარატურის ხმის ან გამოსახულების ჩასაწერად, გადასაცემად ან აღწარმოებისთვის, კერძოდ: ფოტოაპარატების (ფოტოგრაფია), ვიდეოკამერების, კამკორდერების, ტელევიზორების, ვიდეოჩამწერი მოწყობილობის, CD და DVD პლეერების და ჩამწერების, MP3 პლეერების, კომპიუტერების, სამაგიდო კომპიუტერების, პლანშეტური კომპიუტერების, მიკროფონების, ხმამაღლამოლაპარაკეების, საყურისების, სატელეკომუნიკაციო
აპარატურის და ხმის ან გამოსახულების აღმწარმოებელი აპარატურის და კომპიუტერის
პერიფერიული მოწყობილობების, კერძოდ,
მობილური ტელეფონების და მობილური ტელეფონის ჩასადებების, ტელეფონის აპარატების, სატელეფონო დაფების, კომპიუტერული
პრინტერების, სკანერების (ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობის), ფოტოკოპირების მოწყობილობების (ფოტოგრაფიულის,
ელექტროსტატიკურის, თბურის), ინფორმაციის მაგნიტური და ოპტიკური მატარებლების
და კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის და მათზე ჩაწერილი კომპიუტერული
პროგრამების, ელექტრონული ჩატვირთვადი
პუბლიკაციების, კოდირებული მაგნიტური და
ოპტიკური ბარათების, ანტენების, სატელიტური ანტენების, ანტენების გამაძლიერებლების,
ბილეთების გასაყიდი ავტომატების, ბანკომატების (ATM), ელექტრონული კომპონენტების,
რომლებიც გამოიყენება მანქანების და აპარატების ელექტრონულ ნაწილებში, კერძოდ: ნახევარგამტარების, ელექტრონული სქემების,
ინტეგრალური სქემების, ჩიპების (ინტეგრალური სქემების), დიოდების, ტრანზისტორების (ელექტრონული), მაგნიტური თავაკების
ელექტრონული მოწყობილობისთვის, დეფლექტორების (მოწყობილობების, რომლებიც
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გამოიყენება დამუხტული ნაწილაკების ნაკადის მიმართულების შესაცვლელად, ელექტრონული ველის გამოყენებით), ელექტრონული საკეტების, ფოტოელემენტების, დისტანციური მართვის მოწყობილობის კარების გასაღებად და დასახურად, ოპტიკური სენსორების, მრიცხველების და რაოდენობის ინდიკატორების, მოხმარების რაოდენობის გასაზომად, ავტომატური დროის რელეების, ტანსაცმლის უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა და ხანძრისაგან დასაცავად, უსაფრთხოების ჟილეტების და სიცოცხლის გადარჩენის
აპარატურის და ტექნიკის, სათვალეების, მზის
სათვალეების, ოპტიკური ლინზების და ბუდეების, კონტეინერების, მათი ნაწილების და
კომპონენტების, ელექტრობის გადაცემის, გარდაქმნის, დაგროვების ან მართვის ხელსაწყოების და ინსტრუმენტების, კერძოდ: ელექტრო ჩამრთველების, შემაერთებელი კოლოფების (ელექტრობა), ელექტრული გადამრთველების, ელექტრული მცველების, დნობადი
მცველების, განათების სისტემის ბალასტური
წინაღობების, ძრავის გამშვები კაბელების,
ელექტრონული სქემების დაფების, ელექტრული წინაღობების, ელექტრული როზეტების,
ტრანსფორმატორების (ელექტრობა), ელექტრული ადაპტერების, სამუხტავი მოწყობილობების აკუმულატორული ბატარეებისათვის,
ელექტროზარების კარისათვის, ელექტრული
და ელექტრონული კაბელების, ბატარეების,
ელექტრული აკუმულატორების, სასიგნალო
მოწყობილობის და გაქურდვის საწინააღმდეგო მოწყობილობის, გარდა სატრანსპორტო
საშუალებებისა, ელექტროზარების, სასიგნალო ხელსაწყოების და ინსტრუმენტების, მნათი ან მექანიკური ნიშნების საგზაო მოძრაობისთვის გამოსაყენებლად, ცეცხლმქრობების,
სახანძრო მანქანების, სახანძრო შლანგების
და ბრანდსპოიტების, რადარების, სონარების,
ღამის ხედვის აპარატების და ინსტრუმენტების, დეკორატიული მაგნიტების და მეტრონომების შეგროვება და ამ საქონლის განთავსება
მომხმარებლის მიერ მათი შესწავლისა და
შეძენის გასამარტივებლად, საცალო და საბითუმო მაღაზიების, ელექტრონული საშუალებების ან გაყიდვების საფოსტო კატალოგების
მეშვეობით.
38 – რადიომაუწყებლობის და ტელემაუწყებლობის მომსახურება; სატელეკომუნიკაციო
მომსახურება; ინტერნეტში შეღწევის უზრუნველყოფა; ახალი ამბების სააგენტოები.
__________________________________________
(260) AM 2017 87882 A
(210) AM 87882
(220) 2016 07 08
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(731) თამარ კამკამიძე
სამტრედიის ქ. 9, თბილისი, საქართველო
(740) თამარ კამკამიძე
(540)

(591) თეთრი, წითელი, შავი, ნაცრისფერი,
(531) 02.01.23, 04.05.03, 14.07.09, 26.01.04,
26.01.21, 28.19, 29.01.13
(511)
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________
(260) AM 2017 87890 A
(210) AM 87890
(220) 2016 07 08
(731) მაია ლეკიშვილი
კ. კეკელიძის ქ. N16, ბ. N6, თბილისი,
საქართველო
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

Dizel

(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები, მათ შორის, მაიონეზი; საკვები ყინული.
__________________________________________
(260) AM 2017 87903 A
(210) AM 87903
(220) 2016 07 11
(731) სიდელა სა
ავ. 18 დე ხულიო 1117, მონტევიდეო,
ურუგვაი

#5 2017 03 10

sasaqonlo niSnebi
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

1455 მარკეტი სტრიტი, 4 ფლორი, სან
ფრანცისკო, კალიფორნია 94103, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

UBER

(591) შავი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, თეთრი,
ცისფერი
(531) 01.15.15, 26.15.11, 27.05.24, 29.01.14
(511)
1 – სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები და ყველა სხვა მწებავი ნივთიერებები შესული 1 კლასში.
16 – საკანცელარიო, საყოფაცხოვრებო, გატაცებების (ჰობის), უნივერსალური წებვადი მასალა.
__________________________________________
(260) AM 2017 87904 A
(210) AM 87904
(220) 2016 07 11
(731) სიდელა სა
ავ. 18 დე ხულიო 1117, მონტევიდეო,
ურუგვაი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) ცისფერი, ლურჯი, ყვითელი, თეთრი,
წითელი
(531) 01.15.15, 26.15.11, 27.05.24, 29.01.14
(511)
1 – სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები და ყველა სხვა მწებავი ნივთიერებები შესული 1 კლასში.
16 – საკანცელარიო, საყოფაცხოვრებო, გატაცებების (ჰობის), უნივერსალური წებვადი მასალა.
__________________________________________
(260) AM 2017 87907 A
(210) AM 87907
(220) 2016 07 11
(731) უბერ ტექნოლოჯის, ინკ.
დელავერის კორპორაცია

(511)
9 – გადაზიდვების მომსახურების საკოორდინაციო კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა მოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებების ავტომატური განრიგის შესადგენად და გაგზავნის უზრუნველსაყოფად;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა გადაზიდვებთან დაკავშირებული მომსახურების მისაღებად, მოსაწყობად და დასაჯავშნად; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მესამე პირებისთვის გადაზიდვებთან დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველსაყოფად; სანავიგაციო კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მოტორიზებული სატრასნპორტო საშუალებების
ოპერატორების, მგზავრების და პოტენციური
მგზავრების მიერ გამოსაყენებლად მგზავრობის ტიპის ასარჩევად (ridesharing); კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილზე მიტანის მომსახურების კოორდინაციისათვის და მისაღებად; მობილური აპლიკაციის
პროგრამული უზრუნველყოფა გადაზიდვებთან დაკავშირებული მომსახურების საკოორდინაციოდ, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა მოტორიზებული სატრანსპორტო
საშუალებების ავტომატური განრიგის შესადგენად და გაგზავნის უზრუნველსაყოფად;
მობილური აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფა გადაზიდვებთან დაკავშირებული მომსახურების მისაღებად, მოსაწყობად
და დასაჯავშნად; მობილური აპლიკაციის
პროგრამული უზრუნველყოფა მესამე პირების მიერ გამოსაყენებლად გადაზიდვებთან
დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველსაყოფად; სანავიგაციო მობილური აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფა; მობილური აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფა მოტორიზებული სატრასნპორტო საშუალებების ოპერატორების, მგზავრების და
პოტენციური მგზავრების მიერ გამოსაყენებლად მგზავრობის ტიპის ასარჩევად (ridesharing); მობილური აპლიკაციის პროგრამული
უზრუნველყოფა ადგილზე მიტანის მომსახურების კოორდინაციისათვის და მისაღებად;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; ტელეფონები; სამეცნიერო, საზღვაო,
გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატო-
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გრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები;
ხმის ჩამწერი დისკები; სალაროს აპარატები,
საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები.
35 – რეკლამასთან და წახალისებასთან დაკავშირებული მომსახურება; ბაზართან დაკავშირებული მომსახურება; მართვა საქმიანობის სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან
სფეროში; საქმიანობის ადმინისტრირება დაკავშირებული გადაზიდვებთან და ადგილზე
მიტანის მომსახურების სფეროსთან; საქმიანობის მართვა დაკავშირებული გადაზიდვებთან და ადგილზე მიტანის მომსახურების
სფეროსთან; შეკვეთებთან დაკავშირებული
მომსახურება; საკვებისა და სასურსათო საქონლის შეკვეთებთან დაკავშირებული მომსახურება; პროდუქტის შეკვეთისა და ადგილზე მიტანის მომსახურება; შეკვეთებთან დაკავშირებული კომპიუტიზირებული მომსახურება; შეკვეთებთან დაკავშირებული მომსახურება ინტერაქტიურ რეჟიმში; საოფისე მომსახურება; საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება ინტერაქტიურ რეჟიმში; სასურსათო
მაღაზიების მომსახურება ინტერაქტიურ რეჟიმში; საყიდლებთან დაკავშირებული მომსახურების შედარება; პაკეტის ტიპის ტვირთების მონიტორინგი, მართვა და მეთვალყურეობა; პაკეტის ტიპის ტვირთების მონიტორინგი და მეთვალყურეობა მათი დროულად
მიწოდებაში
დასარწმუნებლად
საქმიანი
სფეროს მიზნებისათვის; კონსულტაციები საქმიანობის მართვაში, დაკავშირებული გადაზიდვებსა და ადგილზე მიტანის მომსახურებასთან; მესამე პირების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და სამეთვალყურეო ინფორმაციით დაკავშირებული გზავნილების მიღებასა
და ადგილზე მიტანის სტატუსთან ინტერნეტისა და სხვა გლობალური ქსელური კავშირების მეშვეობით; გაყიდვის შემდგომი მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირებისათვის
პაკეტებისა და დოკუმენტების ელექტრონული
მეთვალყურეობის უზრუნველყოფა; ინტერნეტ-ტექნოლოგიური სისტემის და ინტერაქტიური პორტალების უზრუნველყოფა სამომხმარებლო-სავაჭრო სფეროში მომხმარებლებისთვის მათი სამომხმარებლო უპირატესი
ინფორმაციის შეყვანის, მართვისა და შეცვლისათვის, მოვაჭრეების მიერ გამოსაყენებლად, რათა მათ შექმნან და მართონ შეთავაზებები საქონლის მომხმარებლისთვის მისაწოდებლად; დაჯილდოების წამახალისებელი
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პროგრამებით უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის და პარტნიორებისთვის კომერციული, პრომოუტერული ან სარეკლამო მიზნებისთვის; მომხმარებლების ლოიალურობასთან დაკავშირებული მომსახურება და მომხმარებელთა კლუბების მომსახურება კომერციული, პრომოუტერული და/ან სარეკლამო
მიზნებისთვის; ინტერაქტიური ბაზრებით უზრუნველყოფა მოხმარებლებისათვის საქონლის და მომსახურების სხვა მომხმარებლებზე
ყიდვის, გაყიდვის და გაცვლის შესაძლებლობით.
38 – კავშირგაბმულობასთან დაკავშირებული
მომსახურება, კერძოდ, სამარშრუტიზაციო
ზარები, SMS შეტყობინებები, და ღილაკური
ტიპის შეტყობინებები ადგილობრივი, მესამე
პირების მოტორიზებული სატრანსპოტრო საშუალებების ოპერატორებისთვის, გამომძახებელი ოპერატორის სიახლოვეს მობილური
ტელეფონების გამოყენებით; მონაცემების
ელექტრონული გადაცემა; კავშირგაბმულობა.
39 – ვებ-გვერდით უზრუნველყოფა, გამოხატული გადაზიდვებთან დაკავშირებულ საინფორმაციო მომსახურებასთან, სატრანსპორტო მომსახურების დაჯავშნასთან, ადგილზე
მიტანასთან და საქონლის ადგილზე მიტანის
დაჯავშნასთან, დოკუმენტებთან, შეფუთვასთან და ტვირთებთან დაკავშირებულ საინფორმაციო მომსახურებასთან; გადაზიდვებთან დაკავშირებული ლოჯისტიკური მომსახურება; გადაზიდვების მომსახურების კოორდინაცია და ორგანიზება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; საქონლის, დოკუმენტების და
ტვირთების ადგილზე მიტანა; საკვების ადგილზე მიტანა; საკურიერო მომსახურება;
მოგზაურობის ორგანიზება.
42 – ინტერაქტიური, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფით დროებითი უზრუნველყოფა გადაზიდვებთან დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველსაყოფად, სატრანსპორტო მომსახურების დაჯავშნის უზრუნველსაყოფად, და მოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებების მომხმარებელთან
დისპეჩერიზაციისათვის და ადგილზე მიტანის
მომსახურების კოორდინაციის და უზრუნველსაყოფად; სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და კვლევა და მასთან დაკავშირებული დამუშავება; სამრეწველო ანალიზთან და კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება
და სრულყოფა.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87968 A
(210) AM 87968
(220) 2016 07 15
(731) სსიპ-იუსტიციის სახლი
სანაპიროს ქ. 2, თბილისი,
საქართველო
(740) გივი აზაურაშვილი
(540)

(731) ჩაინა იუნიონფეი კო., ლტდ.
№498 გუოშოუჯინგ როუდ, პუდონგ,
201203 შანხაი, ჩინეთი
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

მომხმარებლის ხმა

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2017 87977 A
(210) AM 87977
(220) 2016 07 18
(731) შპს `კატევე ხობი~
ს. ცინცაძის ქ. 12, მე-3 სართ.
არასაცხოვრებელი ფართი 3-6, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) თეონა უტიაშვილი
(540)

აიეტი
АИЕТИ
AIETI

(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები;
სანელებლები; საკვები ყინული.
31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და
ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
__________________________________________
(260) AM 2017 87981 A
(210) AM 87981
(220) 2016 07 19

(591) შავ-თეთრი
(531) 07.01.05, 28.03
(511)
9 – კომპიუტერები; კომპიუტერების პერიფერიული მოწყობილობები; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა (ჩაწერილი); პროგრამული უზრუნველყოფა დაშიფრვისათვის;
დაშიფრვის გასაღებები; ციფრული სერტიფიკატები: ელექტრონული ციფრული ხელმოწერები; პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა უსაფრთხო შენახვისათვის და კლიენტების შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის, რომელიც გამოიყენება ფიზიკური პირების, საბანკო და ფინანსური ორგანიზაციების
მიერ, მიღება-გადაცემისათვის; საბანკო ბარათებზე ინფორმაციის შეცვლის და მიმოცვლის ბანკთაშორისო სისტემები (კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი); გამოთვლითი მანქანები, კალკულატორები; მოწყობილობები და აღჭურვილობა მონაცემთა დასამუშავებლად; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი
აპარატურა; ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები; განცხადებების ელექტრონული
დაფები; მიკროპროცესორები; მონიტორები
(კომპიუტერების ტექნიკური უზრუნველყოფა); პრინტერები კომპიუტერებთან გამოსაყენებლად; სკანერები (მოწყობილობები მონაცემთა დასამუშავებლად); შტრიხ-კოდების ამომკითხველი მოწყობილობები; პროგრამული
უზრუნველყოფა, განკუთვნილი საბანკო ბარათებისათვის და ჩაშენებული მიკროპროცესორის მქონე ბარათებისათვის (სმარტ-ბარათებისათვის) ურთიერთქმედების შესაძლებლობის მისაცემად ტერმინალებთან და ბარათების ამომკითხველ მოწყობილობებთან; ბარათების და კომპიუტერულ ჩიპებზე შენახული ინფორმაციის ამომკითხველი ელექტრონული მოწყობილობები; მაგნიტური კოდირებული ბარათები ნებადართული ოვერდრაფ-
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ტით, საბანკო ბარათები, საკრედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათები და საგადახდო ბარათები; ბარათები ინტეგრალური სქემით
(სმარტ-ბარათები); მაგნიტური საიდენტიფიკაციო ბარათები; მაგნიტური კოდის მქონე ბარათების და ბარათების, რომლებიც შეიცავენ
ჩიპებს ინტეგრალური სქემებით, ამომკითხველი მოწყობილობები; ელექტრონული აპარატურა ბარათების ნებადართული ოვერდრაფტით, საბანკო ბარათების, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო ბარათების და საგადახდო
ბარათების ნამდვილობის შესამოწმებლად;
კომპიუტერული მოწყობილობები მონაცემთა
მართვისათვის; მრიცხველები; რაოდენობების
მაჩვენებლები; დროის მარეგისტრირებელი
ხელსაწყოები; სალაროს აპარატები; სავაჭრო
ავტომატები; ავტომატები ბილეთების გასაყიდად; ბანკომატები; ტერმინალები - სავაჭრო
წერტილები; მექანიზმები აპარატებისათვის
წინასწარი გადახდით; მოწყობილობები ფულის დასათვლელად და დასახარისხებლად;
ყალბი მონეტების დეტექტორები; მოწყობილობები ჩეკების დასამახსოვრებლად; ბენზინის თვითრეგულირებადი ტუმბოები, რომლებიც იმართება კომპიუტერული პროგრამით;
ჩატვირთვადი გამოყენებითი კომპიუტერული
პროგრამები (ჩატვირთვადი პროგრამული დანართები); კოდირებული ბარათები-გასაღები;
კომპიუტერების ტექნიკური უზრუნველყოფა.
36 – დაზღვევის მომსახურება; შუამდგომლობა დაზღვევისას; მგზავრობების დაზღვევის
მომსახურება (ტურისტული დაზღვევის მომსახურება); საფინანსო მომსახურება; ფინანსურ საკითხებში შუამდგომლობის მომსახურება; საფინანსო მენეჯმენტის მომსახურება;
საბანკო მომსახურება; გადახდების დამუშავების მომსახურება; საფინანსო ბირჟების მომსახურება; საფინანსო ინვესტირების მომსახურება; საფინანსო დოკუმენტაციის სათანადო მოწესრიგებულ მდგომარეობაში შენარჩუნება; ფულადი სახსრების ელექტრონული გადარიცხვის და ვალუტის გაცვლის მომსახურება; ელექტრონული გადახდების მომსახურება; საფინანსო მომსახურება, გაწეული სატელეფონო კავშირის და ინტერნეტის ან სხვა
ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით;
საფინანსო მომსახურება, დაკავშირებული საბანკო ბარათებთან, საკრედიტო ბარათებთან,
სადებეტო ბარათებთან, წინასწარ გადახდილ
ბარათებთან, ფულად ხარჯებთან, ჩეკების შემოწმებასთან და ჩეკების განაღდებასთან; სახსრებთან დაკავშირებული ელექტრონული
ოპერაციები; საფინანსო მომსახურების გაწევა საცალო მომსახურების მხარდასაჭერად,
რომელიც ხორციელდება ონლაინ რეჟიმში,
ქსელების მეშვეობით ან სხვა ელექტრონული
საშუალებების დახმარებით ელექტრონულად
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გაციფრებული ინფორმაციის გამოყენებით;
გადახდის ოპერაციების ნამდვილობის დადასტურების და შემოწმების მომსახურება; გადახდების ავტორიზაციის და გადახდების
განხორციელების მომსახურება; საკრედიტო
და სადებეტო ბარათების შემოწმება; სამგზავრო ჩეკების და სამგზავრო ვაუჩერების გაცემა
და განაღდება; ელექტრონული საბანკო მომსახურება; ონლაინ ბანკინგი; ბანკინგი სახლში (საბანკო ოპერაციები ინტერნეტის მეშვეობით); საფინანსო ინფორმაცია; საფინანსო კონსულტაციები; ბანკომატებით მომსახურება;
სავაჭრო ტერმინალებით და საფინანსო ოპერაციების განხორციელების წერტილებით მომსახურება; კლირინგი; ანგარიშების გადახდის მომსახურება, გაწეული ვებსაიტების მეშვეობით; საფინანსო ინფორმაციის მოწოდება
ვებსაიტების მეშვეობით.
__________________________________________
(260) AM 2017 87992 A
(210) AM 87992
(220) 2016 07 21
(731) საერთაშორისო კომპანია
`პარს პროდაქტს~ ღია სააქციო
საზოგადოება
ირანი, თეირანი, მახსუს კარაჯის გზის
10კმ., საფოსტო ინდექსი: 1389737751,
ირანის ისლამური რესპუბლიკა
(740) ლალი წითლანაძე
(540)

(591) მელნისფერი, თეთრი, მუქი ლურჯი,
ცისფერი
(531) 01.15.09, 05.05.02, 26.01.22, 27.05.05,
29.01.14
(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.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87995 A
(210) AM 87995
(220) 2016 07 21
(731) შპს `ბიუთი~
მელიქიშვილის ქ. 4, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) ანა გოგოლიშვილი
(540)

(260) AM 2017 88002 A
(210) AM 88002
(220) 2016 07 22
(731) შპს `გოდეს ოფ ლიბერთი გრუპ
ინვესთმენთ~
დოლიძის ქ., კორ. 27, ბ. 43, 0162,
თბილისი, საქართველო
(740) სალომე მჭედლიშვილი
(540)

დიამონდი
DIAMOND
ДИАМОНД

(511)
44 – მომსახურება ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2017 87997 A
(210) AM 87997
(220) 2016 07 21
(731) ირაკლი შიოშვილი
ალ. ჭავჭავაძის 2 შესახ., სახლი 4,
0181, დაბა წყნეთი, თბილისი,
საქართველო
(740) ირაკლი შიოშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.03.08, 26.01.14, 28.03
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
__________________________________________

საგრიალო
САГРИАЛО
SAGRIALO

(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2017 87998 A
(210) AM 87998
(220) 2016 07 21
(731) ირაკლი შიოშვილი
ალ. ჭავჭავაძის 2 შესახ., სახლი 4,
0181, დაბა წყნეთი, თბილისი,
საქართველო
(740) ირაკლი შიოშვილი
(540)

სატრფიალო
САТРПЯЛО
SATRPIALO

(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________

(260) AM 2017 88004 A
(210) AM 88004
(220) 2016 07 22
(731) შპს `გოდეს ოფ ლიბერთი გრუპ
ინვესთმენთ~
დოლიძის ქ., კორ. 27, ბ. 43, 0162,
თბილისი, საქართველო
(740) სალომე მჭედლიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.03
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
__________________________________________
(260) AM 2017 88005 A
(210) AM 88005
(220) 2016 07 22
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(731) შპს `გოდეს ოფ ლიბერთი გრუპ
ინვესთმენთ~
დოლიძის ქ., კორ. 27, ბ. 43, 0162,
თბილისი, საქართველო
(740) სალომე მჭედლიშვილი
(540)

(260) AM 2017 88064 A
(210) AM 88064
(220) 2016 07 26
(731) ჰელენიკ ფუელს ს.ა.
8ა ქეიმარას სტრიტი, 15125 მაროუსი,
საბერძნეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

GODDESS OF LIBERTY
თავისუფლების ქალღმერთი
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05, 28.03, 28.19
(511)
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.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2017 88024 A
(210) AM 88024
(220) 2016 07 25
(731) შპს „გლობალფარმი“
ალმასიანის ქ.13ა/ ბერბუთის ქ. 8, 0171,
თბილისი, საქართველო
(740) ივანე ობოლაშვილი
(540)

პლაზა დე ლიბერტე
ПЛАЗА ДЕ ЛИБЕРТЕ
PLAZA DE LIBERTE

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
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(591) წითელი, ნაცრისფერი, შავი
(531) 26.11.13, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.12
(511)
1 – ქიმიური დანამატები საზეთი მასალების
წარმოებაში გამოსაყენებლად; ქიმიური დანამატები; ქიმიური დანამატები საზეთი მასალებისთვის; სარეცხი დანამატები საზეთი მასალებისთვის.
4 – ტექნიკური ზეთები; ხსნადი საზეთ-მაცივებელი ზეთები; საზეთ-მაცივებელი სითხეები;
საჟღენთი ზეთები; სუფთა (რაფინირებული)
ძრავას ზეთები; ზეთები ავტომობილის ძრავასათვის; ზეთები მანქანის ძრავასთვის; ჯაჭვების ზეთი; საყალიბო ზეთი; ავტომობილის ზეთი; ძრავას ზეთი; ზეთები ლითონის წრთობისთვის; საპოხი ზეთები; ზეთები ლითონის
თერმული დამუშავებისათვის; თბური დამუშავების ზეთები ლითონის დამუშავებისათვის; საზეთ-მაცივებელი ზეთები ლითონის ტექნიკური დამუშავებისათვის; ზეთები ზედაპირების დამუშავებისათვის; სანათი ზეთები;
ზეთები ავტომობილის მთავარი გადაცემისათვის; ზეთები ტურბოაგრეგატებისათვის;
ქვის ან აგურის წყობის დამცავი ზეთები; ქვის
ან აგურის წყობის შესანარჩუნებელი ზეთები;
ზეთები სატრანსპორტო საშუალების ჰიდროდინამიკური ამძრავისათვის; ჩარხებისთვის
განკუთვნილი ზეთები; საღუმელე საწვავზე
დანამატების სახით გამოსაყენებელი ზეთები;
ანტიკოროზიული დანამატების შემცველი ზეთები; წყლის მადისპერსირებელი დანამატების შემცველი ზეთები; მატენიანებელი ზეთები; ქაფის ტივტივადობის ზეთები; ტყავის დამცავი ზეთები; ტექნოლოგიური ზეთები ბიტუმის შემვსებებისთვის; მაღალი წნევის ზეთები;
ზეთი ტურბინებისათვის; ზეთი ქსოვილებისათვის; თეთრი ზეთები; საიზოლაციო (მამხოლოებელი) ზეთები; ზეთები ფორმიდან ამოღების გასაადვილებლად [სამშენებლო სამუშაოები]; სინთეზური ზეთები; სინთეზური საკომპრესორო ზეთები; ლითონდამამუშავებელი საზეთო-მაცივებელი სითხეები; ლითონდამამუშავებელი ნაწარმი საპოხი თვისებე-
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ბით; მინერალური ზეთები (ნავთობპროდუქტები); მინერალური ზეთები (ნავთობპროდუქტები) საღებავების წარმოებაში გამოსაყენებლად; მინერალური ზეთები (ნავთობპროდუქტები) ლითონის საზეთ-მაცივებელი სითხეების წარმოებაში გამოსაყენებლად; სამრეწველო დანიშნულების მინერალური ზეთები
(ნავთობპროდუქტები) და ცხიმები [საწვავისთვის განკუთვნილის გარდა]; მინერალური
ზეთები (ნავთობპროდუქტები) კოსმეტიკური
და კანის მოსავლელი პროდუქციის წარმოებაში გამოსაყენებლად; სამრეწველო ზეთები;
ტყავის დამცავი ცხიმები; საპოხი ცხიმები;
საზეთი მასალები; საპოხი ზეთები; ტექნიკური ზეთები; საზეთი მასალები მილებისა და
არხებისათვის; საზეთი მასალები ძრავიანი
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ავტოსაპოხები მსუბუქი ავტომობილის ძრავებისთვის;
საპოხი ზეთები ძრავებისთვის; ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების საზეთი მასალები; საპოხი ზეთები ავტომობილის აპარატურისთვის; საპოხი ზეთები მანქანებისთვის; საპოხი ზეთები ბენზინის ძრავებისათვის; ტრანსმისიის ზეთები; ზეთები ყალიბიდან ამოღების გასაადვიდებლად; საპოხი ზეთები ღრმა
ექსტრაქციისთვის; ყველა სახის საპოხი ზეთი;
სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის საპოხი
ზეთები; საბურღი საპოხი ზეთები; საპოხი ზეთები მადეზინფიცირებელი საშუალების შემცველი კონვეირის ჯაჭვებისთვის; საწმენდი
თვისებების მქონე საპოხი ზეთები; საპოხი
ზეთები კოროზიის ინჰიბიტორის შემცველი
კონვეირის ჯაჭვებისთვის; საპოხი ზეთები
პნევმატური სალტეების დემონტაჟისთვის;
საპოხი ზეთები სამრეწველო აპარატურისთვის; საპოხი ზეთები სამრეწველო მოწყობილობებისთვის; საპოხი ზეთები სამაცივრო მოწყობილობებისთვის; საპოხი ზეთები სასოფლო-სამეურნეო იარაღებისათვის; ნავთობის
ჭაბურღილის საბურღი საპოხი ზეთები; ღვედის საპოხები; საპოხი ზეთები კაბელებისთვის; ცხიმები კაბელების გასაპოხად; საპოხი
ზეთები ლითონის ზედაპირებისთვის; საპოხი
ზეთები ლითონის დამუშავებისთვის; საპოხი
ზეთები ლითონის ნაწილების დასაჭრელად;
სამსხმელო ზეთები; საზღვაო ზეთები; საპოხი
ზეთები პლასტიკური მასალისთვის; საპოხი
ზეთები პოლიმერული ზედაპირებისათვის; საპოხი ზეთები ჯაჭვური ხერხების ჯაჭვების
დასაცავად; საპოხი ზეთები სამრეწველო
პროცესებისთვის; საპოხი ზეთები კონვეირებში გამოსაყენებლად; საპოხი ზეთები გვარლებისთვის; საპოხი ზეთები სამანქანო ჭრისთვის; საპოხი ზეთები ჭრის დროს ლითონის
გასაციებლად; საპოხი ზეთები ტრანსმისიის
ზეთების სახით; საპოხი ზეთები თვლებისთვის; საპოხი ზეთები საზეთ-მაცივებელი სით-

ხეების სახით გამოსაყენებლად; კუთხვილის
საჭრელი და სახვრეტი საპოხები; დაბალი ხახუნის უნარის მქონე დანამატების შემცველი
საპოხი ზეთები; სინთეზური საპოხი ზეთები;
არამინერალური ზეთები სამრეწველო მიზნებისათვის [საწვავისთვის განკუთვნილის გარდა]; სინთეზური საპოხები; საპოხი ზეთები
ჰიდრავლიკური ზეთების სახით; ცხიმები; შასის ცხიმები; ცხიმები დაუცველი მექანიზმების გასაპოხად; მანქანების საპოხი ცხიმები;
იარაღის საპოხი ცხიმები; ცხიმები ავტომობილისთვის; სამუხრუჭე ხუნდების საპოხი ცხიმები; ცხიმები ტექნიკური მიზნებისთვის; საპოხი ცხიმები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ცხიმები ღვედებისთვის; ცხიმები
სამუხრუჭე დისკოებისთვის; საპოხი ზეთები
კაბელებისთვის.
__________________________________________
(260) AM 2017 88068 A
(210) AM 88068
(220) 2016 07 27
(731) შპს `MARINA COLISEUM~
შ. ხიმშიაშვილის ქ. 16, 6015, ბათუმი,
საქართველო
(740) ლაშა ჩახავა
(540)

(591) ყავისფერი, შინდისფერი
(531) 26.11.12, 27.01.25, 27.05.05, 29.01.12
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2017 88076 A
(210) AM 88076
(220) 2016 07 27
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

პანტოპრა
ПАНТОПРА
PANTOPRA

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
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ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2017 88195 A
(210) AM 88195
(220) 2016 08 08
(731) შპს `ქვევვრი ამორის~
23-ე ქ. 30, 2200, ს. წინანდალი, თელავი,
საქართველო
(740) გოჩა ბეჟუაშვილი
(540)

ამორის
Amoris

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
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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 2017 82377 A
(800) 1248744
(891) 2015 04 16
(731) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.
Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK
Amsterdam, Netherlands
(540)

(591) Black, whiter
(511)
7 – Vending machines for beverages or food; temperature-controlled beverage dispensing units in the
nature of vending machines; electric coffee grinders.
11 – Temperature-controlled beverage and food dispensing units, other than vending machines; electric
tea and coffee makers.
21 – Coffee and tea cups; cups of paper or plastic;
mugs; double wall cups; coffee and tea drinking glasses; tea services [tableware]; coffee services [tableware]; cream sets; serving trays; coffee grinders,
hand-operated; non-electric coffee makers; nonelectric coffee pots; non-electric coffee filters; coffee
filters and holders thereof, not of paper, being part of
non-electric coffee makers; tea infusers; tea strainers; tea pots; non-electric tea kettles; non-electric
tea makers; coffee and tea boxes [containers]; insulating flasks; flasks; drip catchers.
29 – Milk and milk products; milk beverages, milk
predominating drinks; milk powder; creamers for beverages; dairy and dairy substitutes.
30 – Coffee; coffee in filter packing; coffee capsules; portioned coffee; instant coffee; coffee-based
beverages; coffee substitutes; coffee extracts; coffee
essences; coffee flavourings; tea; instant tea; tea-based beverages; tea substitutes; tea extracts; tea essences; tea flavourings; iced tea; herbal infusions, other than for medicinal use; infusions consisting of
tea, herbs, fruits, spices or flavourings or a combination of these products, other than for medicinal use;
cocoa; cocoa-based beverages; chocolate-based be-

verages; chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated and liquid form; sugar; honey; natural
sweeteners; biscuits; cookies; cakes; pastry; confectionery; edible ices, ice; artificial coffee; iced coffee.
32 – Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages including beverages containing
soya; syrups and other preparations for making nonalcoholic beverages; isotonic beverages; essences for
making non-alcoholic beverages.
43 – Food and drink catering; serving of food and
drinks in restaurants and bars; coffee and tea bar
services; office catering services for the provision of
coffee, tea and non-alcoholic beverages; self-service,
carry-out, drive-through restaurant services; cafés,
cafeterias, canteens, tea rooms, snack bar services.
__________________________________________
(260) AM 2017 83489 A*
(800) 1260363
(891) 2014 11 06
(731) TÜV Markenverbund e.V.
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin, Germany
(540)

(591) Black and white
(511)
8 – Hygienic and beauty implements for humans and
animals; edged and blunt weapons; food preparation
implements; kitchen knives and cutlery; hand-operated implements and tools for treatment of materials,
and for construction, repair and maintenance; lifting
tools; and parts and fittings of all the aforesaid goods, included in this class.
41 – Publishing and reporting; education, entertainment and sports; translation and interpretation; and
rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in this class; and advice, consultancy and information for the aforesaid, included in this
class.
42 – IT services, namely software development, programming and implementation, computer hardware
development, hosting services, and software as a service [SaaS] and rental of software, rental of computer hardware and facilities, IT consultancy, advi-
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sory and information services, IT security, protection
and restoration, data duplication and conversion services, data coding services, computer analysis and
diagnostics, research, development and implementtation of computers and systems, computer project
management services, data mining, digital watermark, IT programming services, computer project
management services, technological services relating
to computers, computer network services, updating
of computer software relating to memory bank systems, data migration services, updating websites for
others, monitoring of computer systems by remote
access; scientific and technological services, and design relating services in particular engineering testing, engineering services for others, conducting engineering surveys, preparation of engineering reports, engineering surveying, technical engineering,
engineering design and consultancy; industrial analysis and research services; testing, authentication
and quality control, in particular conformity assessment, conformance testing services, consultancy
relating to quality control, quality assurance consultancy, advisory services relating to product testing,
consultancy services in relation to quality control,
advisory services relating to material testing, scientific testing services, product testing, product safety
testing, process monitoring for quality assurance,
quality control, consumer product safety testing and
consultation, product safety testing; industrial testing, technical testing services, technical supervision
and inspection, safety technological testing services,
certification [quality control]; medical and pharmacological research services; engineering services;
surveying and exploration; architectural and urban
planning services; natural science services; design
services; and rental, hire and leasing in connection
with the aforesaid, included in this class; and advice,
consultancy and information for the aforesaid, included in this class.
__________________________________________
(260) AM 2017 83654 A
(800) 1262351
(891) 2015 06 25
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"MAY"
1 Ozernaya, RU-141191 Fryazino Moskovskoy obl. Russian Federation
(540)

(591) White, dark red, bronze.
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(511)
30 – Tea-based beverages; tea; iced tea.
__________________________________________
(260) AM 2017 83865 A*
(800) 1264188
(891) 2014 06 27
(731) TEDI GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund,
Germany
(540)

(591) Blue, yellow and black
(511)
1 – Antifreeze; unexposed films.
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
preparations for body and beauty care, hair lotions;
dentifrices; paint stripper; drain cleaning agents;
make-up removing preparations; breath freshening
sprays; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; bath
salts, not for medical purposes; pumice; deodorants
for personal use (perfumery articles); scents of wood; scented water; shower gel; depilatories; coloring
agents for laundry; color-removing preparations;
cosmetic kits; hair dyes; hairspray; hair shampoo;
body scrub; cosmetics; cosmetic bath additives; artificial nails; artificial eyelashes; lipsticks; lotions for
cosmetic purposes; make-up; nail care preparations;
perfumes; potpourri of plant extracts; cleaning preparations; shaving preparations; incense sticks; cleaning fluids for windshields; detergents for glasses;
cleaning agents; rust removing preparations; sandpaper; make-up; make-up powder; abrasive paper; beauty masks; shoe polish; shampoos for pets; shampoos; wallpaper detergents; cotton wool for cosmetic
purposes; cotton wool sticks for cosmetic purposes;
fabric softeners for laundry; olibanum; mascara (mascara); toothpaste; incense cones; fumigation preparations [perfumes].
4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting; beeswax; methylated spirit; Christmas tree candles; scented candles; dust removal
agents; firelighters; coal lighters; leather fats; preservatives for leather [oils and greases]; leather preservative oils; perfumed candles.
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5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; antirheumatism rings; antiseptics; bracelets for medical
purposes; medicines for human medical purposes;
aseptic cotton; bath additives for medical purposes;
bandages for bandaging purposes; baby diapers of
paper and cellulose; sanitary napkins; deodorants
(not for personal use); disinfectants for hygiene purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; fever remedy; flycatcher [adhesive strips]; fly
paste; fly herbicides; stuffed first aid kits; adhesives
for dentures; corn means; dogs cleaning agents; insect repellents; capsules for medical purposes; germicides; compresses; solutions for contact lenses; lotions for pharmaceutical purposes; air purifying and
air deodorizing preparations; medical beverages;
medicinal herbal teas; medicinal preparations for the
growth of hair; sanitary tampons; mineral food supplements; mud baths; mothproofing agents; mouthwashes for medical purposes; vermin killing collars
for animals; pesticides; plasters for football inflamemations; pharmaceutical preparations for skin care;
rat poison; cleaning agents for contact lenses; travel
pharmacies (drug sets); slug exterminating preparations; sunburn salves; breast feeding pads; pet cleaning agents; vermin herbicides; vitamin preparations; diapers for incontinent.
6 – Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; cables and wires of metal (non-electric); ironmongery and small items of
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal, namely, metal baskets, art objects made of metal, figurines of metal, metal sculptures, clothes hooks of metal, clothes rails of metal;
metal cans, metal rods; antenna wire; building fittings of metal; broom handles of metal; bolts of metal; busts of base metal; wire ropes; anchor bolts made of metal (connecting dowels, pins); anchor bolts
made of metal (wall plugs); ice molds of metal;
vehicle plaques of metal; bottle caps of metal; fly
screens of metal; tile floorings of metal; commemorative plaques of metal; cash boxes of metal; chimes,
bells; grave monuments of metal; handles (knobs) of
metal; hooks (metal hardware); handcuffs; house numbers, not fluorescent, of metal; dogs chains; blinds
of metal; cable joints of metal (non-electric); clothes
hooks of metal (furniture); works of art of base metal; furniture fittings of metal; nameplates of metal;
keys; screws of metal; metal safes; ladder rungs of
metal; stepladders of metal; door handles of metal;
doorknobs; door knockers; door latches; cattle bells;
cattle chains; bird baths (metal structures); padlocks;
tool boxes of metal (empty); clamps.

7 – Vending machines.
8 – Hand tools and implements (hand-operated); knives, forks and spoons; cutting and stabbing weapons;
razors; oyster openers; axes (battle axes); pruning
shears; fireplace bellows (hand tools); drills (hand
tools); drill bits (hand tools); crowbar; ceramic glass
cooktop scrapers; daggers; can openers (non-electric); drills; egg spoons; ice picks; electric irons; electric or non-electric fingernail polishers; electric and
non-electric epilators; dinner forks; files; fish cleaning blades; meat cleavers; milling cutters [hand tools]; forks; garden shears; vegetable planes; straighteners; belts for tools (holders); hammers (hand tools); hand-operated garden tools; hand-operated car
jacks; gimlets; rakes (hand tools); planes; hunting
knifes; potato peeler; small garden knifes; jigsaws;
spoons; machetes; manicure cases; chisels (hand
tools); knifes; nail files; nose and ear hair trimmers;
non-electric egg slicers; non-electric cheese cutters;
nutcrackers; pedicure cases; tweezers; pizza cutters;
razor blades; saws (hand tools); shovels (hand tools);
scissors; sharpeners for knives and blades; cutting
tools; scythes; sickles; trowels (hand tools); spades;
pickaxes; sprayers, sprayers for insecticides (handoperated); pliers.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking, 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, images and data; magnetic data carriers, recording discs;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus;
answering machines; respirators with air filter; visors; exposed films; flash lights (photography); postal scales; spectacles (optics); spectacle cases; spectacle frames, racks; spectacle lenses; CD players;
compact disks; computer keyboards; printers for computer; DVD players; electric batteries; electric anti-theft alarm systems; distance measuring apparatus;
binoculars; telescopes; television receivers; remote
controls; film cameras; photographic cameras; walkie-talkies; heat control devices / thermostats; recorded computer programs; downloadable computer
programs; altimeters; dog whistles; hydrometer; cassette players; knee pads for workers; compasses;
contact lenses; contact lenses cases; headphones; laser pointers; speakers; illuminated signs; magnifying
glasses (optics); magnetic tapes; mice (data processing); mouse pads; mobile phones; modems; monitors; mouth guard; navigation apparatus for vehicles;
mains voltage regulators; notebooks; optical data
carriers; pin board magnets; radios; life jackets; hourglasses; scanners; switches; air jackets; whistles;
sirens; smart cards; sunglasses; voltmeter; game pro-

#5 2017 03 10

69

sasaqonlo niSnebi

grams for computers; sports glasses; tripods for cameras; plugs (electricity); control panels (electricity); crash helmets; calculators; phones; battery test
apparatus, power test apparatus; thermometers, not
for medical use; phonograms; transformers (electricity); USB card readers; video tapes; video cameras;
video recorders; rulers.
10 – Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus; orthopedic articles; surgical sutures; baby bottles; teething rings to facilitate teething; blood pressure measuring apparatus; elastic
bandages; hearing aids; cases for physicians and surgeons; condoms; stockings for varicose veins; crutches; massage apparatus; massage gloves; non-chemical contraceptives; pacifiers for babies; maternity
belts; thermometers for medical use.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; barbecues; lighting
apparatus for vehicles; bed warmers; tanning devices; bread makers; ceiling lights; electric lights for
Christmas trees; electric pressure cookers (autoclaves); electric coffee makers; electric cooking devices; energy-saving lamps; torches for lighting; torches; bicycle lights; vehicle headlights; gas lighters
[vehicles]; gas burners; light bulbs; hair dryers; hand
lanterns; heaters; pocket warmers; air-conditioning
systems; cookers; cooking stoves; hotplates; cooling
tanks; lamps; lampshades; lampions [paper lanterns];
lanterns; lava rocks for barbecue grills; LED lights;
luminous house numbers; glow sticks; chains of
lights; light distributors; air deodorization devices;
spa baths [vessels]; furnaces; oil lamps; rechauds
(warmers); alcohol burners; fountains; flashlights;
flashlights with batteries; pocket warmers; immersion heaters; water boilers; decorative fountains; air
cleaners.
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; trailer hitches for vehicles; bicycles; bicycle chains; bicycle bells; bicycle baskets; bicycle
pumps; bicycle tires; bicycle saddles; bicycle inner
tubes; repair kits for tires, tubes; luggage bags for
bicycles; strollers; air pumps [vehicle accessories];
paddles; rollers; rudders; handcarts; children's safety
seats for vehicles; parts and components of vehicles
included in this class.
13 – Fireworks; defense sprays.
14 – Precious metals and their alloys; jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments; amulets (jewelry); pins; bracelets (jewelry);
watches; brooches (jewelry); busts of precious metal; boxes of precious metal; electric clocks; necklaces (jewelry); tie clips; tie pins; cufflinks; medallions (jewelry); earrings; rings (jewelry); jewelry
boxes; stopwatches; watch straps; watch cases; wall
clocks; alarm clocks; key rings of metal.
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15 – Musical instruments; flutes; guitars; gongs; castanets; keyboards; harmonicas; musical boxes; tambourines; drums; xylophones.
16 – Paper, cardboard (carton); printed matter; bookbinding articles; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials; brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); packaging material of plastic, not
included in other classes; garbage sacks of paper or
plastic; tear calendars; cleansing tissues of paper; decals; address stamps; folders for papers; file folders;
albums; notification cards; adhesive labels, stickers
(stationery items); containers, bins for paper and stationery; coasters; images and scissor cuts for decorating windows; pencils; blocks (paper and stationery);
flower pots made of paper (cuffs); booklets; paperweights; paper baskets; letter paper; brochures; book
covers; books; bookends; crayons; paper clips; CD
boxes of paper; electric or non-electric pencil sharpeners; staple removers (office supplies); labels, not
of textile; banners, pennants (of paper); figures (statuettes) of papier mâché; filter paper; bottle envelopes of cardboard or paper; bottle packaging made
of cardboard or paper; liquid correction means (office requisites); photo albums; fountain pens; greeting cards; elastic bands for offices; manuals; hand
labeling devices; tacks; paper coffee filters; calendars; index cards; catalogs; boxes for index cards
(stationery); adhesive albums; glue rollers; glue
sticks; adhesive labels; chalk; pens; bibs of paper;
canvas; bookmarks; loose-leaf binder; painting canvas; paint rollers; paint brushes; paint easels; modeling masses; garbage bags of paper or plastic; music
cards; notebooks; paper clips (stationery); oil paintings; packing tape; paper towels; paper bags; cardboard boxes; posters; erasers; loose-leaf dividers;
checkbook covers; signboards of paper or cardboard;
writing and coloring books; writing instruments;
writing notebooks; writing materials; writing tablets;
super glue; stamps; stamp pads; pens; diaries; highlighters; ink erasers; table cloths of paper; toilet paper; coasters of paper; packing bolts, wrappings, packaging bags of paper or plastic; wax crayons; water
testers felt pen; drawing pads; drawing boards; drawing sets; drawing instruments; drawing rulers; magazines; compasses for drawing; document folders;
beverage boxes of paper.
17 – Rubber, gum, mica; goods of plastics (semi-finished); packing, stopping and insulating materials;
hoses; joint cements; tinted anti-glare films for windows; insulating tape; insulating gloves; insulating
materials; tape, except as office supplies and not for
medical use or for household purposes; carpet adhesives; materials used for thermal insulation; packaging sacks, wrappings, packaging bags made of
rubber; packaging materials (cushioning of rubber or
plastic).
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18 – Leather and imitations of leather; hides; trunks
and traveling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; briefcases, baby
slings; beach bags; wallets; camping bags; document
cases; document folders, briefcases; nets for shopping; shopping bags; purses; collars for animals;
hand luggage (suitcases); handbags; dog collars; boxes of leather or leather board; vanity cases; suitcases; backpacks; school bags; key cases (leatherware); sports bags; dog coats; garment bags (prefabricated); wheeled shopping bags.
19 – Building materials (not of metal); pipes (not of
metal) for building; asphalt, pitch and bitumen;
transportable buildings (not of metal); monuments
(not of metal); fly screens, not of metal; tile floorings, not of metal; gypsum (crude); glass for buildings; grave stones; insect screens, not of metal;
works of art of stone, concrete or marble; bird baths,
not of metal; cement; cement panels.
20 – Furniture, mirrors, picture frames; shelves for
storage; billboards; bamboo curtains; benches (furniture); container closures, not of metal; bed fittings,
not of metal; flower stands (furniture); mail boxes
not of metal nor of masonry; bookshelves; busts of
wood, wax, plaster or plastic; containers, not of metal; figures (statuettes) of wood, wax, plaster or plastic; curtain hooks; curtain rings; curtain rods; hand
mirrors (cosmetic, toilet mirrors); identity plates, not
of metal; cushions; hangers; mannequins; clothes
racks; corals; baskets (with handle), not of metal;
non-metal baskets; corks; scratching posts for cats;
deck chairs; air mattresses, not for medical purposes;
furniture fittings, not of metal; nesting boxes; notice
boards made of cork; pearl curtains for decoration;
bulletin boards; shelves; keyboards for hanging
keys; protective covers for clothing; toy boxes;
chairs; animal horns; tables; packaging containers of
plastic; tool boxes of plastic, empty; wind chimes
(decorative items); suction cups for drain cleaning.
21 – Containers and equipment for household and
kitchen use (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except painting
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware, not included in other classes; trash cans; dishwashing brushes; cups; painted
glassware; brooms; irrigation syringes for flowers
and plants; beer mugs; flower pots; flower pots, not
of paper; floor wipes (cleaning cloths); floor-polishers; frying pans; spits [other than parts of cooking
apparatus]; shower for watering cans; bread boards;
bread boxes; bread baskets; ironing boards; iron
coasters; brushes for body and beauty care; brushware; busts of porcelain, earthenware or glass; butter
dishes; Chinese porcelain wares; lid fasteners for
pans; deodorant devices for personal use; shower
wiper; egg cups; buckets of all kinds; canning jars;

disposable plates; electric toothbrushes; vinegar and
oil jugs; chopsticks; traps for mice; chamois leather
for cleaning purposes; window wiper; figures (statuettes) of porcelain, clay or glass; flasks; flacons;
bottles; bottle openers; fly swatters; molds for ice
cubes; gardening gloves; containers for household or
kitchen use; vegetable dishes; tableware (dinner service); spice service; watering cans; glasses; glass beads; glass mosaics, not for building; powdered glass
for decoration; glass stopper; hand-operated cleaning
equipment; towel racks; gloves for household purposes; exfoliation sponges; insect traps; flasks; coffee
service; combs; jugs; carafes; decanter coasters, not
of paper, except table cloth; potato mashers; cheesedish covers; dustpan; cookie jars; ceramics for household purposes; candlesticks; candle rings; garlic
presses; cooking farms (kitchenware); cookware; saucepans; baskets for domestic use; corkscrew; cosmetic devices; crystal glassware; cake pans; kitchen
containers; kitchen utensils; cooling bottles; cooler
bags; works of art of porcelain, terracotta or glass;
artificial nest eggs; candlesticks; mouse traps; knife
rests for the table; shakers (shaker); furniture wipes;
mops; oral irrigators; chamber pots; nail brushes;
non-electric heaters for feeding bottles; non-electric
fruit presses for household purposes; non-electric
mixers; non-electric whisks for household purposes;
non-electrical crushing devices for household purposes; fruit bowls; paper or plastic cups; paper plates;
perfume vaporizer; spatula; pepper shakers; sprayers
for plants; picnic baskets (dishes); plates; cookie cutters; chamois leather; porcelain; lunch boxes; powder compacts; cleaning cloths; rags; lawn sprinklers;
shaving brushes; rat traps; incense burners; graters
(household utensils); cleaning cloths; mixing spoons
(kitchen appliances); stirrers for cocktails; salad
bowls; salt shakers; scrapers (kitchen appliances);
scrapers for cleaning of containers; bowls; shashlik
skewers; signboards of porcelain or glass; whisks;
cutting boards for the kitchen; ladles; shoe horns;
shoe brushes; shoe trees (lasts); bowls; bowl coasters; sponges for household purposes; soap boxes;
soap holders, soap dishes; soap dispenser; colanders
(household appliances); service turn-tilt plates; napkin rings; sieves; piggy banks, not of metal; plastic
spray nozzles for watering hoses; dishwashing brushes; dusters; feather dusters; ladles; soup bowls; trays for domestic purposes; tableware; cups; tea caddies; tea eggs; teapots; tea caps, tea cosies; tea services; strainers; dough blade; rolling pins; dough scrapers; plates; carpet sweepers; carpet beaters; table
brushes; toilet potties of plastic, portable; toilet paper holders; toilet paper dispensers; toilet sponges;
pot lids; pots; pottery; pie servers; baby baths, portable; funnels; drinking vessels; drinking glasses;
covers for ironing boards; saucers; vases; insulated
teapots; clothespins; clothes drying hangers; laundry
drying racks; water heaters, non-electric; toothbrushes; dental floss; toothpicks; toothpick holders; su-
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gar bowls; bird houses of metal; birdhouses, not of
metal; straws for drinking.
22 – Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks, included in this class; padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile fibers; towing cables for vehicles;
suspension cords; binding wire, not of metal; twines
[lines]; twine for packaging; tarpaulin; springs as a
cushion filler; bottle packaging from straw; flock
material (cushion filling material); hammocks; awnings of plastic; awnings of textile; nets; sisal; rope
ladders; tents.
23 – Yarns and threads, for textile use; cotton threads; cotton yarns; gold and silver threads (rotated);
hemp yarns; art silk yarn; linen yarns; sewing thread;
silk yarn; woolen yarns; jute thread and yarn.
24 – Textiles and textile goods, included in this
class; bed and table covers; cleansing or facial tissues of textile; bath linen (except clothing); bedding;
bedding (sheets); covers for cushions; throw; shower
curtains of textile or of plastic film; banners, pennants (not of paper); feather duvets; fleece blankets;
curtains of textile or plastic; curtain holders of textile; fabrics for textile use; household linen; decanter
coasters (table linen); mattress covers; furniture covers made of plastic; furniture covers made of textile; mosquito nets; place mats, not of paper; traveling rugs; protective covers for furniture; quilts, bedspreads; fabric labels; textile facial tissues; towels of
textile; textile napkins; textile handkerchiefs; table
cloths (not of paper); table runners; table napkins of
textile; table cloths (not of paper); toilet seat covers;
towels (sheets); tapestries of textile; washing gloves.
25 – Clothing; footwear; headgear; suits; eye masks
for sleeping; baby clothes; bathing suits; swimwear;
bathrobes; bathing caps; beach sandals; bandanas;
bikinis; bodies; bras; carnival costumes; mittens; football shoes; garden shoes; money belts (clothing);
anti-slip, for shoes; rubber boots; belts (clothing);
gymnastics clothing; gym shoes; scarves; gloves
(clothing); slippers; shirts; trousers; suspenders;
hats; jackets; caps; corsages; costumes, Santa costumes; ties; bibs (not of paper); leather clothing; leggings; coats; dressing gowns; caps; overalls; slippers; paper hats for clothing; sweaters; pajamas; raincoats; sandals; scarves; pajamas; aprons (clothing);
ski boots; slips; socks; sombreros; sports shoes; boots; headbands; g-strings; stockings; tights; sweaters;
jerseys; t-shirts; capes (clothing); uniforms; underpants; underwear; dress handkerchiefs [pocket
squares].
26 – Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; non-metallic badges; ornaments novelty badges (buttons); cords for clothing; braids; snap fasteners; sewing thimbles; heat adhesive patches for
repairing textile articles; orsedew [trimmings for
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clothing]; gold embroidery; belt clasps; hair bands;
hair grips [slides]; hair pins; hair nets; bows for the
hair; hair ornaments; barrettes [hair-slides]; false hair; toupees; plaited hair; crochet hooks; hooks (haberdashery); trouser clips for cyclists; hat ornaments,
not of precious metal; dress fastenings; hook and
pile fastening tapes; hook and pile fastening tapes;
artificial fruit; artificial garlands; reins for guiding
children; needle cases; needle cushions; sewing boxes; sewing kits, without thread; hair curlers (other
than hand implements), non-electric; zippers; buckles (clothing accessories); shoe laces and buckles;
shoe fasteners; shoe ornaments, not of precious
metal; shoulder pads for clothing; pins (other than
jewellery); embroidery; darning needles; knitting needles; knitting needles; letters and numerals for
marking linen; letters for marking body linen.
27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other floor coverings; wall hangings (non-textile);
car mats; bath mats; floor mats; gymnastics mats;
wallpaper; gym mats; rugs; wall coverings not of
textile material.
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class; decorations for christmas trees; fishing devices; fishing rods; dummies
(joke article); inflatable animals (toys); baby rattles;
building boxes (toys); building blocks (toys); billiard
chalk; billiard balls; billiard cues; billiard tables;
bingo cards; bodybuilding equipment; bows (archery); boxing gloves; board games; christmas trees of
synthetic material; decorations for christmas trees
(except illumination articles and confectionery);
christmas tree stand; domino games; dragon; stationary exercise bikes; carnival masks; badminton games; remote-controlled vehicles (toys); board games; glass marbles; bells for christmas trees; dumbbells; card games; candle holders for christmas trees;
party favours in the nature of crackers; confetti;
artificial snow for christmas trees; air mattresses
(toys); puppets; mobiles (toys); marbles; easter eggs
made of plastic; paper hats (joke article); paddling
pools (toy); plush toys; dolls (toys); doll beds; doll
houses; doll clothes; puzzles; roller skates; chess games; swings; rocking horses; joke articles; skates;
snow globes; flippers; bubbles (toys); skateboards;
skis; game balls; play money; playing cards; toys;
toy vehicles; skipping ropes; teddy bears; whistles;
reduced vehicle models; water pistols; dice cups;
water wings.
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies (jelly); jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; bouillon; bouillon concentrates; canned meat; canned fish; broth concentrates; canned meat; fruits (preserved); fruit jellies;
ready-to-nuts; canned vegetables (cans); dried mushrooms; potato chips; compotes; jams; canned fruits;
olives (preserved); tuna.
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31 – Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
flower bulbs; Christmas trees; edible chew bones for
animals; feed grains; feed straw; dried branches; dog
biscuits; pine cones; natural turf; nuts; plants; seeds;
seedlings; sunflower; litter for animals; bird seed.
34 – Tobacco; smokers' articles; matches; absorbent
paper for tobacco pipes; ashtrays; amber mouthpieces for cigar and cigarette holders; flints; lighters
for smokers; gas cartridges for lighters; chewing tobacco; herbs for smoking; mouthpieces for cigarette
holders; pipe cleaner; pipe rack; snuff; snuff boxes;
spittoons for tobacco users; matches; matchboxes;
matchstick stands; tobacco; tobacco pouch; tobacco
tins; tobacco pipes; pocket equipment for rolling
cigarettes; cigarettes; cigarettes containing tobacco
substitutes, not for medical purposes; cigarette cases,
boxes; cigarette filters; cigarette holders; cigarette
paper; cigarette paper booklets; cigarette holders; cigarillos; cigars; cigar cutters; cigarette cases, boxes,
crates; cigar boxes (with humidor); cigar holders;
ashtrays; lighters for smokers; matchboxes; matches;
tobacco tins; tobacco pipes; cigarettes; cigarette cases; cigarette filters; cigarette paper; cigars; cigar
cutters; cigar boxes; cigar boxes (with humid).
35 – Retail services, mail order services in terms of
chemicals used in industry, science, photographic,
agricultural, horticultural and forestry purposes, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, fertilizers, fire extinguishers compositions, tempering
and soldering preparations, chemical preparations
for keeping fresh and preserving foodstuffs, tanning
substances, adhesives used in industry, paints, varnishes, rust inhibitors, wood conservation means, colorants, mordant, raw natural resins, sheet metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists, detergents, cleaning products, cosmetics and beauty care, cosmetics, essential oils,
perfumery, dentifrices, shampoos, fuel and lighters,
candles, greases, pharmaceuticals, materials for dressings, fungicides, herbicides; pesticides, pharmaceutical and veterinary preparations, plasters, disinfectant, dietetic substances for medical use, food for
babies, metal building materials, metal products, namely metal baskets, art objects made of metal, figurines of metal, metal sculptures, clothes hooks of
metal, cloth rails of metal, metal cans, bars made of
metal, ironmongery, safes, cash boxes, machine tools for material processing and production, drilling
machines, steam cleaners, dynamos, milling machines, electric hand drills, not hand-operated hand tools, planers, not hand-operated coffee grinders, chainsaws, electric glue guns, electric kitchen machines,
shredders, sewing machines, other than hand-operated pepper mills, mixers, saws (machines), cutting
machines, spray guns, vacuum cleaner, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses, washing machines,

spark plugs for internal combustion engines, motors,
non-manually operated agricultural implements, tools, garden tools, cutlery, scissors, knives, razors,
household appliances, electrical and electronic equipment, entertainment devices, cameras, eyeglasses,
eyeglass cases, computers, software, computer accessories, phones, storage media, unrecorded and recorded CD's, DVD's, electric batteries, extinguishers, medical apparatus and instruments, contraceptives, orthopedic articles, lamps, bulbs, household
electrical appliances, lighting, vehicles and vehicle
accessories, fireworks, watches, jewelry, musical instruments, books, magazines, newspapers, stationery, office supplies, packaging materials, instructional
and teaching materials, adhesives for paper and
stationery, plastic products, namely insulation, packaging bags and packaging cases, leather goods, namely handbags, document folders, collars for
animals, boxes, backpacks, school bags, key cases,
bags, suitcases, purses, parasols, umbrellas, building
materials, furniture, furnishings, household goods,
works of art, decoration, household goods, dishes,
pots, cleaning equipment, ropes, string, nets, yarns
and threads, bedspreads, tablecloths, towels, textiles,
clothing, footwear, headwear, haberdashery, buttons,
artificial flowers, carpets, floor coverings, wall coverings, mats, games, toys, Christmas decorations,
gymnastic and sporting articles, fun stuff, erotic products, food, agriculture, horticulture and forestry
products, pet food, alcoholic beverages, soft drinks,
cigarettes, tobacco, smokers' articles, matches, tobacco.
__________________________________________
(260) AM 2017 83987 A
(800) 1265117
(891) 2015 07 31
(731) HARRY WINSTON SA
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les
Ouates, Switzerland
(540)

WINSTON BLOSSOM
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in
this class; jewelry, jewelry boxes, cases, precious
stones; timepieces and chronometric instruments,
chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks, watch chains,
presentation cases for timepieces, cases for timepieces.
__________________________________________
(260) AM 2017 84244 A*
(800) 1267783
(891) 2015 07 29
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "MAI"
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ul. Ozernaya, 1a, g. Fryazino, RU-141191
Moskovskaya obl., Russian Federation
(540)

(591) White, light yellow, yellow, brown
and dark brown
(511)
30 – Artificial coffee; vegetal preparations for use as
coffee substitutes; coffee; unroasted coffee; coffee
beverages with milk; coffee-based beverages; chicory [coffee substitute].
__________________________________________
(260) AM 2017 84577 A
(800) 1271600
(891) 2015 07 20
(731) Dochirnie pidpryiemstvo "KONDYTERSKA
KORPORATSIIA "ROSHEN"
Elektrykiv vul., 26/9, Kyiv 04176, Ukraine
(540)

(260) AM 2017 84742 A
(800) 1273017
(891) 2015 06 30
(731) Coöperatie AVEBE U.A.
Prins Hendrikplein 20, NL-9641 GK
Veendam, Netherlands
(540)

(591) Green and white
(511)
1 – Products derived from potatoes, such as starch,
potato flour, proteins, enzymes and peptides, for
industrial use and as an ingredient of food and beverages, health care products, cosmetics, packaging
and pharmaceutical products; fibers of organic materials for separation purposes; amino acids for industrial purposes.
5 – Starch for dietetic or pharmaceutical purposes;
amino acids for medical or veterinary purposes.
30 – Potato starch and potato flour for food; starch
products for foods; starch derivatives for food human consumption; modified starches for food (not
medical).
31 – Products derived from potatoes such as starch,
proteins, enzymes and peptides for animal food.
__________________________________________
(260) AM 2017 84834 A
(800) 1274465
(891) 2015 05 08
(731) TELIA COMPANY AB
Stjärntorget 1, SE-169 79 Solna, Sweden
(540)

TELIA
(591) Brown, light brown, beige, black and white
(511)
30 – Confectionery; caramels [candy]; sweetmeats
[candy].
__________________________________________
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(511)
9 – Electric cables for the transmission of sounds
and images; audio electronic apparatus; electronic
units for transmitting audio signals; sound reproduction apparatus; apparatus for the reproduction of
sound; sound cards; sound alarms; data processing
equipment; data processing programs; computer programmes for data processing; data processing sys-
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tems; data processing apparatus; electronic data processing equipment; data processing terminals; data
processing equipment and accessories (electrical and
mechanical); telecommunications apparatus; portable telecommunications apparatus; computer hardware for telecommunications; computer programmes
for use in telecommunications; fibre optic telecommunications apparatus; telecommunications circuit
board units; manual switching apparatus for telecommunication; mobile telecommunications apparatus;
telecommunications multiplexers; telecommunications switches; programmable telecommunication
apparatus; radio transmitters [telecommunication];
transmitting sets [telecommunication]; signal cables
for IT, AV and telecommunication; telecommunications devices; telecommunications apparatus; telecommunications instruments; telecommunications cables; telecommunications networks; telecommunications transmitters; telecommunications equipment;
telecommunications switchboards; telephone exchange apparatus; fiber optic modems; modems; modem cables; electronic communication installations;
computer programmes for interactive television and
for interactive games and/or quizzes; software for
interactive television; interactive entertainment software for use with personal computers; electronic games software; downloadable electronic game programs; software for electronic games.
35 – Preparation of audio and/or visual displays for
businesses; administrative data processing; automated data processing; data processing and verification;
data managing and processing; computerised data
processing; electronic data processing; business consultancy services relating to data processing; provision of information relating to data processing; consultancy relating to data processing; advisory services relating to electronic data processing; services
regarding data processing; arranging subscriptions to
telecommunication services [for others]; auctioning
via telecommunication networks; electronic commerce services, namely, providing information about
products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; negotiation and conclusion
of commercial transactions for third parties via telecommunication systems; publicity and sales promotion relating to goods and services, offered and
ordered by telecommunication or the electronic way;
telephone answering service; telephone answering
for unavailable subscribers; telephone answering
[for others]; automatic telephone answering services.
36 – Electronic funds transfer by telecommunications; insurance services; provision of financial services by means of a global computer network or the
Internet; banking and financing services; financial
information processing; computerised financial data
services; computerised financial services; financial
management of cash accounts; financial information,
data, advice and consultancy services; financial le-

asing; financial sponsorship; financial lending for
home improvement; financial valuation; financial
analyses; financial grant services; extended guarantee services for domestic electrical goods; financial
evaluation; financial information provided via a database; financial intermediary services; financial management; financial guarantee services; financial trading in instalments; financial credit services; financial loan services; financial transfers and transactions, and payment services; financial advice and
consultancy; financial services provided over the telephone and by means of a global computer network
or the Internet; information services in the financial
field, provided on-line from a computer database or
the Internet; home collection of financial payments;
administration of and granting access to financial
covenants.
37 – Re-calibration of data processing apparatus;
maintenance of data-processing terminals; maintenance of data processing apparatus; construction of
telecommunication towers; installing of electronic
equipment for telecommunications networks; installation of wireless telecommunications equipment
and wireless local area networks; installation and
repair of telecommunications networks; computer
hardware and telecommunication apparatus installation, maintenance and repair; telecommunication
network wiring; repair of telecommunication machines and apparatus; repair or maintenance of telecommunication machines and apparatus; wiring of buildings for telecommunication transmission; electrical installation services; installation of data network
apparatus; installation fire detection systems; installation of cellular paging systems; installation of
computerised information systems; installing of electronic equipment for electronic communications
networks; installation of cable television systems;
installation of cellular communications systems; installation of radio frequency communications systems; installation of security systems; installation of
telephone lines; electric appliance installation and
repair; telephone installation and repair; installation,
service and maintenance of hardware for computer
systems; installation, repair and maintenance of computers and computer peripherals; computer installation and maintenance services; construction and
installation of hardware for computer systems and
networks; repair or maintenance of amusement machines and apparatus.
38 – Audio communications services; audio broadcasting; audio teleconferencing; network transmission of sounds, images, signals and data; transmission
of data, sound and images by satellite; transmission
of sound by electronic means; transmission of sound
via interactive multimedia networks; cable transmission of sounds, images, signals and data; streaming
of audio material on the Internet; secured data, sound and image transmission services; provision of
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electronic sound links; rental of apparatus for the
broadcast of audio signals; broadcasting of video
and audio programs over the Internet; telecommunications access services; high bit-rate data transmission services for telecommunication network operators; data transmission services over telecommunications networks; data transmission and reception services via telecommunication means; on-line information services relating to telecommunications; telecommunications routing and junction services; operation of a telecommunications network; operation
of telecommunications satellites; electronic and telecommunication transmission services; electronic
bulletin board services [telecommunications services]; electronic exchange of data stored in databases
accessible via telecommunication networks; optical
fibre telecommunications services; remote transmission of audio signals by means of telecommunications; remote transmission of data by means of telecommunications; telecommunication gateway services; information and advisory services relating to telecommunication services; transmission of information on optical telecommunication networks; interacttive telecommunications services; Internet based
telecommunication services; communication of data
by means of telecommunications; communications
via multinational telecommunication networks; consultancy regarding telecommunications; information,
consultancy and advisory services relating to telecommunications; rental of telecommunication equipment; delivery of digital music by telecommunications; delivery of digital audio and/or video by telecommunications; air to ground telecommunications
services; mobile telecommunication network services; news agency services for telecommunications;
transfer of data by telecommunications; professional
consultancy relating to telecommunications; advisory services relating to telecommunications; telecommunications routing and junction services; transmission and reception [transmission] of database
information via the telecommunication network; signal transmission for electronic commerce via telecommunication systems and data communication systems; telephone and telecommunication services; telephone telecommunications services provided via
prepaid telephone calling cards; telecommunication
of information (including web pages); telecommunications services for the distribution of data; telecommunications services between computer networks;
telecommunications by computer terminals, via information technology, satellites, radios, telegraphs,
telephones; telecommunications; telecommunications by e-mail; providing telecommunication channels for teleshopping services; telecommunications
services using cellular radio networks; telecommunications services, namely intercepting and preventing unsolicited calls from telemarketers; digital network telecommunications services; telecommunication services by satellite; telecommunications ser-
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vices, namely, personal communication services; telecommunications services to obtain information
from data banks; telecommunications services, namely, ISDN services; telecommunications services
for providing access to computer databases; telecommunications services, namely providing fiber optic
network services; telecommunications services for
typesetting; telecommunications services for facsimile transmission of information; telecommunication gateway services; telecommunication services;
providing telecommunication channels for teleshopping services; information about telecommunication;
providing telecommunications connections to a global computer network or databases; transfer of telephone or telecommunications calls; operation of telecommunications systems; services regarding telecommunication network portals; telecommunication
access services; telecommunication access services;
providing third party users with access to telecommunication infrastructure; providing access to telecommunication networks; providing electronic telecommunication connections; provision of telephone
directory information to assist in telecommunications; leasing of telecommunication facilities; providing telecommunications connections to the Internet
or databases; providing telecommunications connections to a global computer network; providing telecommunication channels for teleshopping services;
rental of telecommunications facilities and equipment; rental of telecommunications apparatus and
equipment; rental of telecommunication equipment;
leasing of telecommunication lines for access to
computer networks; rental of telecommunications lines; charitable services, namely providing telecommunication services to those who need; rental of
modems; providing communication services through
the use of phone cards or debit cards; rental of telephone answering apparatus; interactive television
and radio broadcasting; transmission of computerised data by means of television; transmission of television broadcasting; radio and television broadcasting; radio and television programmes broadcasting; provision of access to television via decoding
apparatus; transmission of interactive entertainment
software.
41 – Electronic library services for the supply of
electronic information (including archive information) in the form of text, audio and/or video information; audio-visual live performances; rental of motion pictures and of sound recordings; rental of sound
and video recordings; rental services for audio and
video equipment; rental of sound reproducing apparatus; rental of audio cassettes; rental of audio books; rental of audio recordings; rental of audio discs;
rental of sound recording apparatus; rental of sound
recordings; rental of audio equipment; video and audio rental services; display of video film with sound
tracks; instructional services relating to data processing; instruction/training relating to data processing;
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education in the field of computing; educational services relating to data processing; arranging of an
annual conference relating to telecommunications;
provision of education courses relating to telecommunications; leasing of interactive and digital compression television equipment; rental of radio and
television sets; radio and television entertainment
services; electronic games services, including provision of computer games on-line or by means of a
global computer network; providing interactive multi-player computer games via the Internet and electronic communication networks.
42 – Services for reproducing computer programs;
research relating to data processing; design and development of computer programmes for data processing; design and development of computer programs for data processing; installation and updating
of programs for data processing; professional consultancy relating to data processing; programming of
data processing equipment; compilation of data-processing programs; creation of computer programmes
for data processing; technical advisory services relating to data processing; services for the design of
electronic data processing software; updating and
adapting of computer programs according to user requirements; designing of data processing programmes; rental of computers for data processing; rental
of computer software, computers for data processing
and computer peripheral devices; creating programmmes for data processing; computer programming
for telecommunications; design of telecommunications apparatus and equipment; research relating to
telecommunication techniques; technical advisory
services relating to telecommunications; configuretion of telecommunications apparatus and equipment; installation, setting up and maintenance of
computer software; installation and maintenance of
Internet access software; installation, maintenance
and repair of software for computer systems; programming of electronic control systems; computer
software programming services; programming services regarding computer software; programming services for Internet walled garden services; providing
information on computer technology and programming via a web site; software development, programming and implementation; provision of security
services for computer networks, computer access
and computerised transactions.
45 – Security services for the protection of property
and individuals.
__________________________________________
(260) AM 2017 85171 A
(800) 1276114
(891) 2015 10 29
(731) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN
GMBH
Max-Born Strasse 4, 22761 Hamburg, Germany

(540)

BRIGHT SILVER
(511)
34 – Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none
being for medicinal or curative purposes; cigarettes;
cigarillos; cigars; hand-held machines for making cigarettes; cigarette tubes; cigarette filters; cigarette
papers; electronic cigarettes; liquids for electronic
cigarettes; matches and smokers' articles.
__________________________________________
(260) AM 2017 85194 A
(800) 1276350
(891) 2015 10 12
(731) KUSUM PHARM LLC
54, Skriabina str. Sumy 40020, Ukraine
(540)

VIRORIB
(511)
5 – sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and 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; absorbent cotton; acaricides;
acne treatment preparations; aconitine; adhesive
plasters; adhesive tapes for medical purposes; adhesives for dentures; adjuvants for medical purposes;
air purifying preparations; air deodorising preparations; albumin dietary supplements; albuminous foodstuffs for medical purposes; algicides; alginate dietary supplements; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes;
alloys of precious metals for dental purposes; aloe
vera preparations for pharmaceutical purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark for medical purposes; animal washes; anti-rheumatism bracelets;
anti-rheumatism rings; anti-uric preparations; antibiotics; anticryptogamic preparations; antioxidant
pills; antiparasitic collars for animals; antiseptic cotton; antiseptics; appetite suppressants for medical
purposes; appetite suppressant pills; articles for headache; aseptic cotton; asthmatic tea; babies' napkins
[diapers]; babies' napkin-pants [diaper-pants]; balms
for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; barks for pharmaceutical purposes;
bath preparations for medical purposes; bath salts for
medical purposes; belts for sanitary napkins [towels]; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; biocides; blood plasma; blood for medical purposes; bone cement for surgical and orthopaedic purposes; bracelets for medical purposes; breast-nursing
pads; bromine for pharmaceutical purposes; bronchodilating preparations; bunion pads; cachets for
pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical
purposes; preparations for callouses; calomel; camp-
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hor oil for medical purposes; camphor for medical
purposes; candy, medicated; candy for medical purposes; capsules for medicines; carbolineum [parasiticide]; casein dietary supplements; castor oil for medical purposes; cattle washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical purposes; cedar wood for use
as an insect repellent; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; charcoal
for pharmaceutical purposes; chemical preparations
to treat mildew; chemical preparations to treat wheat
blight [smut]; chemical preparations for treating
phylloxera; chewing gum for medical purposes; chilblain preparations; chinoline for medical purposes;
chloroform; cocaine; cod liver oil; collodion for
pharmaceutical purposes; collyrium; compresses;
condurango bark for medical purposes; solutions for
contact lenses; contact lens cleaning preparations;
cooling sprays for medical purposes; corn rings for
the feet; corn remedies; cotton for medical purposes;
cotton swabs for medical purposes; cream of tartar
for pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of microorganisms for medical and veterinary use; curare; decoctions for pharmaceutical purposes; dental abrasives; dental amalgams; dental cements; dental impression materials; dental lacquer; dental mastics; dental amalgams of gold; deodorants, other than for
human beings or for animals; deodorants for clothing and textiles; depuratives; preparations for destroying noxious animals; preparations for destroying
dry rot fungus; preparations for destroying mice; detergents for medical purposes; diabetic bread adapted for medical use; diagnostic preparations for medical purposes; diagnostic biomarker reagents for
medical purposes; diagnostic preparations for veterinary purposes; diapers for pets; diastase for medical purposes; dietary fibre; dietary supplements for
animals; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use;
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin;
dill oil for medical purposes; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for chemical toilets; disinfectants; dog washes; dog lotions; douching preparations for medical purposes; dressings, medical;
elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations
for veterinary purposes; enzyme dietary supplements; enzymes for medical purposes; enzymes for
veterinary purposes; ergot for pharmaceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; extracts of hops
for pharmaceutical purposes; eye-washes; eyepatches for medical purposes; preparations to facilitate
teething; febrifuges; fennel for medical purposes;
ferments for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish meal for pharmaceutical purposes;
flour for pharmaceutical purposes; flowers of sulfur
for pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly
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glue fly destroying preparations; formic aldehyde for
pharmaceutical purposes; frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumigating sticks; fumigation preparations for medical purposes fungicides; gallic
acid for pharmaceutical purposes; gamboge for medical purposes; gases for medical purposes; gauze
for dressings; gelatine for medical purposes; gentian
for pharmaceutical purposes; glucose for medical
purposes; glucose dietary supplements; glycerine for
medical purposes; glycerophosphates; greases for
medical purposes; greases for veterinary purposes;
guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for medical purposes; guqun [guijon, gurjan] balsam for
medical purposes; haematogen; haemoglobin; haemorrhoid preparations; haemostatic pencils; headache pencils; herbal teas for medicinal purposes; herbicides; hormones for medical purposes; hydrastine;
hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical
purposes; hydrogen peroxide for medical purposes;
insect repellents; insect repellent incense; insecticides; iodides for pharmaceutical purposes; iodine for
pharmaceutical purposes; iodoform; irish moss for
medical purposes; isotopes for medical purposes; jalap; jujube, medicated; lacteal flour for babies; larvae exterminating preparations; laxatives; lead water; lecithin for medical purposes; lecithin dietary
supplements; leeches for medical purposes; preparations of lime for pharmaceutical purposes; liniments;
linseed for pharmaceutical purposes; linseed meal
for pharmaceutical purposes; linseed dietary supplements; linseed oil dietary supplements; lint for medical purposes; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical purposes; lotions for
veterinary purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; malt
for pharmaceutical purposes; malted milk beverages
for medical purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; medical preparations for slimming
purposes; medicated animal feed; medicinal alcohol;
medicinal mud; medicinal infusions; medicinal tea;
medicinal oils; medicinal herbs; medicinal roots;
medicinal drinks; medicinal hair growth preparations; medicine cases, portable, filled; medicines for
alleviating constipation; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; medicines for
veterinary purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; menstruation bandages; menthol; mercurial ointments; milk ferments for pharmaceutical
purposes; milk sugar for pharmaceutical purposes;
milk of almonds for pharmaceutical purposes; milking grease; mineral waters for medical purposes;
mineral water salts; mineral food supplements; mint
for pharmaceutical purposes; moleskin for medical
purposes; mothproofing preparations; mothproofing
paper; moulding wax for dentists; mouthwashes for
medical purposes; mud for baths; mustard oil for
medical purposes; mustard for pharmaceutical purposes; mustard plasters; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; napkins for incontinents; narco-
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tics; nerviness; nutritional supplements; nutritive
substances for microorganisms; oil of turpentine for
pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations; oxygen baths; oxygen for medical
purposes; pants, absorbent, for incontinents; panty
liners [sanitary]; paper for mustard plasters; parasiticides; pastilles for pharmaceutical purposes; pearl
powder for medical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purposes;
peptones for pharmaceutical purposes; pesticides;
petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations for skin care; pharmaceutical preparations for treating dandruff; phenol for pharmaceutical purposes; poisons; pollen dietary supplements; pomades for medical purposes; porcelain for
dental prostheses; potassium salts for medical purposes; poultices; powder of cantharides; by-products
of the processing of cereals for dietetic or medical
purposes; propolis for pharmaceutical purposes; propolis dietary supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals; purgatives;
pyrethrum powder; quassia for medical purposes;
quebracho for medical purposes; quinine for medical
purposes; quinquina for medical purposes; radioactive substances for medical purposes; radiological
contrast substances for medical purposes; radium for
medical purposes; rat poison; reagent paper for medical or veterinary purposes; preparations for reducing sexual activity; remedies for foot perspiration;
remedies for perspiration; repellents for dogs; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; royal jelly
for pharmaceutical purposes; royal jelly dietary supplements; rubber for dental purposes; salts for mineral water baths; salts for medical purposes; sanitary
panties; sanitary tampons; sanitary towels; sarsaparilla for medical purposes; scapulars for surgical purposes; sea water for medicinal bathing; sedatives; semen for artificial insemination; serotherapeutic medicines; personal sexual lubricants; siccatives [drying agents] for medical purposes; slimming pills;
slug exterminating preparations; smelling salts; smoking herbs for medical purposes; sodium salts for
medical purposes; soil-sterilising preparations; solvents for removing adhesive plasters; soporifics;
starch for dietetic or pharmaceutical purposes; stem
cells for medical purposes; stem cells for veterinary
purposes; sterilising preparations; stick liquorice for
pharmaceutical purposes; strychnine; styptic preparations; sugar for medical purposes; sulfonamides
[medicines]; sulfur sticks [disinfectants]; sunburn
preparations for pharmaceutical purposes; sunburn
ointments; suppositories; surgical dressings; surgical
implants comprised of living tissues; surgical glues;
syrups for pharmaceutical purposes; tanning pills;
tartar for pharmaceutical purposes; teeth filling material; therapeutic preparations for the bath; thermal
water; thymol for pharmaceutical purposes; tincture
of iodine; tinctures for medical purposes; tissues im-

pregnated with pharmaceutical lotions; tobacco extracts [insecticides]; tobacco-free cigarettes for medical purposes; tonics [medicines]; preparations of
trace elements for human and animal use; preparations for the treatment of bums; turpentine for pharmaceutical purposes; vaginal washes; vermifuges;
vesicants; vitamin preparations; vulnerary sponges;
wadding for medical purposes; wart pencils; wheat
germ dietary supplements; yeast for pharmaceutical
purposes; yeast dietary supplements.
__________________________________________
(260) AM 2017 85411 A
(800) 1278707
(891) 2015 09 30
(731) SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE &
TECHNOLOGY CO., LTD.
A201, Administration Office Building of
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1
Liyumen Street, Qianwan 1st Road,
Qianhaishengang Cooperative Zone
Shenzhen, Guangdong; China
(540)

(591) black and white
(511)
9 – Tablet computers; USB flash drives; computer
software applications, downloadable; computer software, recorded; data processing apparatus; encoded
identification bracelets, magnetic; phototelegraphy
apparatus; satellite navigational apparatus; smartphones; mobile telephones; cabinets for loudspeakers;
DVD players; television apparatus; headphones; cameras [photography]; cables, electric; integrated circuits; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; theft prevention installations, electric; eyeglasses; batteries, electric; chargers for electric batteries; accumulators, electric.
__________________________________________
(260) AM 2017 85463 A
(800) 1279928
(891) 2015 10 15
(731) MAY-AGRO TOHUMCULUK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Samanlı Mahallesi, Yiğitler Caddesi, No:28,
YILDIRIM-BURSA, Turkey
(540)
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(591) Green, red, grey and white
(511)
1 – Chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; manures
and soils; unprocessed artificial resins and unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; adhesives not for medical, household and stationery purposes.
44 – Medical services; beauty care services; veterinary services, animal husbandry, animal breeding,
shoeing horses [farrier services]; agriculture, horticulture and forestry services; medical advisory services in the field of personnel health.
__________________________________________
(260) AM 2017 85473 A
(800) 1280034
(891) 2015 10 09
(731) Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo
"ZAWOLZHSKY MOTORNY ZAWOD"
ul. Sovetskaja, 1a, Zavolzhie, RU-606522
Nizhegorodskaya oblast, Russian Federation
(540)

(591) black and white
(511)
7 – Expansion tanks [parts of machines]; drums
[parts of machines]; brake shoes other than for vehicles; reels [parts of machines]; journal boxes [parts
of machines]; crank shafts; transmission shafts, other
than for land vehicles; valves [parts of machines];
fans for motors and engines; bearings [parts of machines]; water heaters [parts of machines]; bellows
[parts of machines]; exhausts for motors and engines; generators of electricity; hydraulic controls for
machines, motors and engines; mufflers for motors
and engines; drilling bits [parts of machines]; cylinder heads for engines; mud catchers and collectors
[machines]; hydraulic engines and motors; aeronauttical engines; aeroplane engines; engines for air cushion vehicles; compressed air engines; jet engines
other than for land vehicles; engines for boats; driving motors other than for land vehicles; motors, other than for land vehicles; propulsion mechanisms
other than for land vehicles; holding devices for machine tools; pump diaphragms; injectors for engines;
tools [parts of machines]; hand-held tools, other than
hand-operated; control cables for machines, engines
or motors; carburetters; crankcases for machines,
motors and engines; pressure valves [parts of machines]; clack valves [parts of machines]; pressure re-
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ducers [parts of machines]; cowlings [parts of machines]; machine wheels; freewheels other than for
land vehicles; brake pads other than for vehicles;
piston segments; grease rings [parts of machines];
compressors [machines]; conveyors [machines]; belt
conveyors; gear boxes other than for land vehicles;
grease boxes [parts of machines]; housings [parts of
machines]; cranks [parts of machines]; lubricators
[parts of machines]; igniting magnetos; handling machines, automatic [manipulators]; machine fly-wheels; blowing machines; blade sharpening [stropping]
machines; die-stamping machines; drainage machines; sizing machines; foundry machines; rinsing machines; steam engines; filtering machines; machine
wheelwork; feeders [parts of machines]; hammers
[parts of machines]; tilt hammers; motors for boats;
clutches other than for land vehicles; superchargers;
brake linings other than for vehicles; guides for machines; pumps [machines]; pumps [parts of machines, engines or motors]; vacuum pumps [machines];
compressed air pumps; pumps for heating installations; lubricating pumps; self-regulating fuel pumps;
fuel dispensing pumps for service stations; centrifugal pumps; blades [parts of machines]; engine mounts other than for land vehicles; bearing brackets
for machines; axles for machines; chucks [parts of
machines]; drill chucks [parts of machines]; exhaust
manifold for engines; superheaters; gears, other than
for land vehicles; reduction gears other than for land
vehicles; carburetter feeders; feeding apparatus for
engine boilers; pneumatic controls for machines,
motors and engines; hangers [parts of machines]; anti-friction bearings for machines; roller bearings;
self-oiling bearings; bearings for transmission shafts;
ball-bearings; hoists; pistons [parts of machines or
engines]; shock absorber plungers [parts of machines]; pistons for engines; pistons for cylinders; catalytic converters; torque converters other than for
land vehicles; fuel conversion apparatus for internal
combustion engines; presses [machines for industrial
purposes]; swaging machines; springs [parts of machines]; radiators [cooling] for motors and engines;
regulators [parts of machines]; pressure regulators
[parts of machines]; speed governors for machines,
engines and motors; knives [parts of machines]; blade holders [parts of machines]; belts for machines;
elevator belts; fan belts for motors and engines; dynamo belts; belts for motors and engines; adhesive
bands for pulleys; robots [machines]; kick starters
for motorcycles; stuffing boxes [parts of machines];
sparking plugs for internal combustion engines;
glow plugs for Diesel engines; brake segments other
than for vehicles; separators; steam/oil separators;
ball rings for bearings; shaft couplings [machines];
stands for machines; machine tools; starters for motors and engines; stators [parts of machines]; slide
rests [parts of machines]; couplings other than for
land vehicles; heat exchangers [parts of machines];
transmissions for machines; transmissions, other
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than for land vehicles; turbines other than for land
vehicles; turbocompressors; connecting rods for machines, motors and engines; joints [parts of engines];
central vacuum cleaning installations; washing installations for vehicles; air suction machines; igniting
devices for internal combustion engines; washing
apparatus; anti-pollution devices for motors and engines; control mechanisms for machines, engines or
motors; handling apparatus for loading and unloadding; elevating apparatus; aprons [parts of machines]; filters [parts of machines or engines]; filters for
cleaning cooling air, for engines; molds [parts of
machines]; journals [parts of machines]; elevator
chains [parts of machines]; driving chains other than
for land vehicles; transmission chains other than for
land vehicles; cylinders for motors and engines; cylinders for machines; pneumatic jacks; universal
joints [cardan joints]; pulleys [parts of machines];
brushes [parts of machines]; dynamo brushes; brushes, electrically operated [parts of machines]; fuel
economisers for motors and engines; motors, electric, other than for land vehicles; cartridges for filtering machines.
__________________________________________
(260) AM 2017 85481 A
(800) 1280140
(891) 2015 09 23
(731) NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL
SA
5 Rampe de la Treille, CH-1204 Genève,
Switzerland
(540)

(591) black and white
(511)
7 – Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles),
namely, air pumps (garage installations), alternators,
anti-pollution devices for engines, axles for machines, ball rings for bearings, bearings, ball bearings,
bearing brackets (machines), bushing (parts of machines), bearings for transmission shafts, belts for
machines, belts for engines, calenders (machines),
feeders for carburetors, carburetors, catalytic converters, machine clack valves, compressed air engines,
compressed air pumps, compressors (machines), connecting rods for machines or motors, control cables
for machines or motors, control devices for machines or motors, hydraulic controls for machines and
motors, pneumatic controls for machines and motors, hoods (parts of machines), crank shafts, crankcases for machines and motors, cranks (parts of machines), cylinder heads for engines, cylinders for
machines, cylinders for engines, hydraulic devices
for opening doors, pneumatic devices for opening

doors, electric door closers, electric devices for door
openers, hydraulic door closers, pneumatic devices
for door closers, drilling heads (parts of machines),
drilling bits (parts of machines), machine drums, dynamo brushes, dynamo belts, dynamos, ejectors, hydraulic motors, exhaust manifolds for engines, silencers for engines, fan belts for engines, fans for engines, filters to clean cooling air for engines, filters
(parts of machines or motors), forge bellows (fans),
forge bellows (air blowers), forge bellows, fuel economizers for engines, fuel conversion apparatus for
internal combustion engines, fuel dispensing pumps
for service stations, self-regulating fuel pumps, generators of electricity, glow plugs for Diesel engines,
grease rings (parts of machines), grease boxes (machines), heat exchangers (parts of machines), igniting devices for internal combustion engines, igniting magnetos, injectors for engines, jacks (machines), pneumatic jacks, gaskets (parts of engines), journal boxes, journals, kick starters for motorcycles,
grease pumps, lubricating pumps (parts of machines), mufflers for engines, parts of pistons, piston
rings, pistons for cylinders, pistons for engines, pistons (parts of machines or motors), electric machines
and apparatus for polishing, power hammers, pressure reducers (parts of machines), pressure regulators (parts of machines), pressure valves (parts of
machines), pump diaphragms, pumps (parts of machines or motors), pumps (machines), rack and pinion jacks, cooling radiators for engines, regulators
(parts of machines), roller bearings, needle bearings,
shock absorber plungers (parts of machines), spark
plugs for internal combustion engines, speed governors for machines and motors, springs (parts of
machines), starters for engines, stators, steam traps,
taps (parts of machines or engines), transmissions
for machines, turbochargers, universal joints, valves
(parts of machines), winches, electrical devices for
opening windows, electric devices for window closers, hydraulic devices for opening windows, hydraulic devices for window closers, pneumatic devices
for opening windows, pneumatic devices for window closers.
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water, namely, air pumps [vehicle accessories],
air bags [safety devices for automobiles], anti-glare
devices for vehicles, anti-skid chains, anti-theft for
vehicles, anti-theft alarms for vehicles, armored vehicles, automobile hoods, automobile chains, automobile chassis, automobile tires, automobile bodies,
axle journals, axles, balance weights for vehicle
wheels, bodies for vehicles, brake linings, brake shoes for vehicles, brake segments, brake pads for automobiles, brake discs for vehicles, brakes for vehicles, bumpers for automobiles, caissons [vehicles],
caps for vehicle gas tanks, casings [pneumatic], cigar lighters for automobiles, hydraulic circuits for
vehicles, clutches for land vehicles, connection rods
for land vehicles, other than parts of engines, coup-
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lings for land vehicles, covers for vehicle steering
wheels, crankcases for land vehicle components other than for engines, direction signals for vehicles,
doors for vehicles, driving motors for land vehicles,
driving chains for land vehicles, engine support for
land vehicles, engines for land vehicles, freewheels
for land vehicles, gear boxes for land vehicles, gearing for land vehicles, head-rests for vehicle seats,
headlight wipers, hoods for vehicle engines, hoods
for vehicles, horns for vehicles, hub caps, hubs for
vehicle wheels, jet engines for land vehicles, luggage carriers for vehicles, luggage nets for vehicles,
motor cars, automobiles, electric motors for land vehicles, mud guards, mudguards, non-skid devices for
vehicle tires, propulsion mechanisms for land vehicles, rearview mirrors, reduction gears for land
vehicles, reversing alarms for vehicles, rims for vehicle wheels, safety belts for vehicle seats, safety
seats for children for vehicles, seat covers for vehicles, security harness for vehicle seats, shock absorbing springs for vehicles, shock absorbers for automobiles, ski carriers for cars, covers for spare wheels, spikes for tires, spoilers for vehicles, steering
wheels for vehicles, sun-blinds adapted for automobiles, car sun-blinds adapted for automobiles, suspension shock absorbers for vehicles, tailboard lifts
[land vehicle parts], tires [pneumatic], torque converters for land vehicles, torsion bars for vehicles,
trailer hitches for vehicles, transmission chains for
land vehicles, transmission shafts for land vehicles,
transmissions for land vehicles, vehicle tracks, treads
for retreading tires, inner tubes for pneumatic tires,
turbines for land vehicles, tires for vehicle wheels,
undercarriages for vehicles, upholstery for vehicles,
valves for vehicle tires, vehicle wheels, vehicle chassis, bumpers for vehicles, running boards for vehicles, tires for vehicle wheels, spokes for vehicles,
vehicle suspension springs, vehicle seats, covers for
vehicles, windows for vehicles, windshields, windshield wipers.
__________________________________________
(260) AM 2017 85527 A
(800) 1244065
(891) 2015 11 05
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Konditerskaya fabrika
"POBEDA"
ul. Ryabinovaya, 26, stroenie 2, RU-121471
Moscow, Russian Federation
(540)

(511)
30 – Fruit jellies (confectionery); confectionery for
decorating Christmas trees; peanut confectionery; almond confectionery; cocoa; caramels (candy); sweetmeats (candy); confectionery; liquorice (confectionery); peppermint sweets; candy; marzipan; honey; dessert mousses (confectionery); chocolate mousses; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoabased beverages; stick liquorice (confectionery);
pastilles (confectionery); fondants (confectionery);
pralines; fruit coulis (sauces); chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2017 85529 A
(800) 1244066
(891) 2015 11 05
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Konditerskaya fabrika
"POBEDA"
ul. Ryabinovaya, 26, stroenie 2, RU-121471
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Red, white and mustard (light beige)
(511)
30 – Fruit jellies (confectionery); confectionery for
decorating Christmas trees; peanut confectionery;
almond confectionery; cocoa; caramels (candy);
sweetmeats (candy); confectionery; liquorice (confectionery); peppermint sweets; candy; marzipan;
honey; dessert mousses (confectionery); chocolate
mousses; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; stick liquorice (confectionery);
pastilles (confectionery); fondants (confectionery);
pralines; fruit coulis (sauces); chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2017 85594 A*
(800) 1281186
(891) 2015 11 03
(731) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS
LIMITED
Grange Castle Business Park, Grange Castle,
Clondalkin Dublin 22, Ireland
(540)

ERYTRA EFLEXIS
(511)
10 – Apparatus for medical purposes.
__________________________________________
(591) Red, white, mustard (light beige) and
gray

82

#5 2017 03 10

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2017 85610 A
(800) 1281270
(891) 2015 10 22
(731) TOTAL SA
2 Place Jean Millier, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE, France
(540)

(591) Red, blue, orange and blue
(511)
4 – Petroleum (crude or refined); liquid, solid and
gaseous fuels; biomass-based fuels; carburants; gas
and liquefied petroleum gas; lubricants; industrial
oils and greases; petrochemical products and derivatives thereof; electrical energy.
39 – Distribution of energy.
40 – Production of energy.
__________________________________________
(260) AM 2017 85701 A
(800) 1282230
(891) 2015 09 30
(731) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU
VIDPOVIDALNISTIU "NATSIONALNA
HORILCHANA KOMPANIIA"
Smilianske shose, 8-i kilometr, bud. 2,
s. Stepanky, Cherkaskyi raion, Cherkaska
oblast 19632, Ukraine
(540)

(540)

(591) The mark consists of the words "MISS" and
"MODEL OF THE WORLD" and a device
(511)
41 – Academies [education]; instruction service; arranging of beauty contests; organization of shows
[impresario services]; arranging and conducting of
congresses; organization of competitions [education
or entertainment]; organization of beauty contests;
publication of books; production of shows; organizing fashion show for entertainment.
__________________________________________
(260) AM 2017 86026 A
(800) 1285358
(891) 2015 10 08
(731) VITAL IMAGES, INC.
5850 Opus Parkway, Suite 300, Minnetonka
MN 553434414, USA
(540)

VITALITY SOLUTIONS
(511)
35 – Providing business intelligence services in the
field of medical imaging software.
__________________________________________
(260) AM 2017 86138 A
(800) 1286484
(891) 2015 07 10
(731) PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S.
U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plzeň, Czech
Republic
(540)

(591) black and white
(554) Three-dimensional
(511)
33 – Anisette (liqueur); peppermint liqueurs; bitters.
__________________________________________
(260) AM 2017 85816 A
(800) 1283556
(891) 2015 11 13
(731) SHENZHEN ZHONGYI ANNA CULTURE
CO., LTD.
A-19E, 19th floor, Main Building of LUJING
Plaza, Southeast of the Junction of Shennan
Road, and Xiangmihu Road, Futian District,
Shenzhen City CN, China

(591) Yellow, green, silver, white, red and black
(511)
32 – Beer; non-alcoholic beverages.
35 – Advertising activities, advertising.
__________________________________________
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(260) AM 2017 86152 A
(800) 1286692
(891) 2015 10 06
(731) Publichne aktsionerne tovarystvo
"KHARKIVSKA BISKVITNA FABRYKA"
vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine
(540)

(591) black and white
(511)
30 – Sponge cakes; cookies; buns; waffles; confectionery; pastries; confectionery for decorating Christmas trees; fruit jellies [confectionery]; cakes; peanut
confectionery; almond confectionery; quiches; cocoa; cocoa-based confectionery; caramels (candy);
sweetmeats (candy); liquorice (confectionery); peppermint sweets; crackers; candy; marzipan; custard;
lozenges (confectionery); pastilles [confectionery];
petits fours (cakes); biscuits; pies; fondants (confectionery); popcorn; pralines; gingerbread; puddings;
cake powder; sugar; pastry dough; sugar confectionery; rusks; sandwiches; tarts; candy decorations for
cakes; chocolate decorations for cakes; halvah; chips
[cereal products]; chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2017 86154 A
(800) 1286698
(891) 2015 11 16
(731) Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo
"ZAWOLZHSKY MOTORNY ZAWOD"
ul. Sovetskaja, 1 "A", Zavolzhie, RU-606522
Nizhegorodskaya oblast, Russian Federation
(540)

(591) black and white
(511)
7 – Parts of motors and engines (of all kinds); machines and machine tools.
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.

(260) AM 2017 86190 A
(800) 1286951
(891) 2015 10 19
(731) ETIHAD AIRWAYS
P.O. Box 35566, New Airport Road, Abu
Dhabi, United Arab Emirates, ARAB
EMIRATES, United Arab Emirates
(540)

(591) Black,white
(511)
39 – Airline services for the transportation of passengers and cargo; air transportation of passengers
and cargo; handling of passengers luggage; passenger cargo services; baggage handling; cargo handling; garaging services; storage services including
storing of vehicles and goods; rental services including vehicle, garage and parking place rental; transport services including chauffeur, car, taxi, bus, rail
and place services; transportation of vehicles, passengers, luggage, furniture and cargo, towing of vehicles; travel services including the provision of reservation services; travel arrangements, travel information and tourism information in relation to all
modes of travel; airport services including services
connected with processing passengers through an
airline terminal, processing passengers' luggage and
cargo, porterage and services relating to loading and
unloading cargo; air traffic control services, including control of flight paths for arriving and departing
aircraft and design of departure and approach procedures; arranging hanger storage facilities for aircraft; provision of warehouses including rental of
warehouse storage space and storage of freight; provision of information in relation to all these services
including provision of information on these services
via global computer network.
__________________________________________
(260) AM 2017 86198 A
(800) 1287527
(891) 2015 12 02
(731) MAR-KO FLEISCHWAREN GMBH & CO.
KG
Waldecker Straße 15, 99444 Blankenhain,
Germany
(540)

35 – Advertising; business investigations; business
efficiency expert services.
37 – Building construction and repair.
__________________________________________
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(591) Black, white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game, including ham;
all aforementioned goods also further processed into
charcuterie, also in preserved form; meat products,
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meatballs, sausages, charcuterie, uncooked charcuterie; long-life charcuterie, salami in various forms,
in particular mini salami; snacks made from the
aforesaid products.

(540)

30 – Ready-made pastry roll filled with charcuterie
and/or ham and/or meat.
__________________________________________
(260) AM 2017 86244 A
(800) 1287813
(891) 2015 11 16
(731) Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo
"ZAWOLZHSKY MOTORNY ZAWOD"
ul. Sovetskaja, 1 "A", Zavolzhie, RU-606522
Nizhegorodskaya oblast, Russian Federation
(540)

(591) Green and white
(511)
19 – Wooden floor; wood panelling and wooden
doors; wood used in building; transportable wooden
buildings.
__________________________________________
(260) AM 2017 86405 A
(800) 1289135
(891) 2015 09 22
(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme
Route de Trèves 6 EBBC, Building E,
L-2633 Sennigerberg, Luxembourg
(540)

(591) black and white
(511)
7 – Parts of motors and engines (of all kinds).
12 – Motors and engines for land vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2017 86311 A
(800) 1287753
(891) 2015 11 05
(731) GIM AYAKKABI SANAYI VE TICARET
LTD. STI.
6086 Sokak No:25/101, Isikkent Bornova,
IZMIR, Turkey
(540)

(591) Yellow, orange, brown and blue
(511)
30 – Confectionery.
__________________________________________
(260) AM 2017 86458 A
(800) 1289413
(891) 2016 01 04
(731) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA
(540)

PEEK AND POP

(591) Brown, orange and dark blue
(511)
35 – Advertising.
__________________________________________
(260) AM 2017 86322 A
(800) 1288240
(891) 2015 11 04
(731) MARGARITELLI S.P.A.
Frazione Miralduolo SNC, I-06089
TORGIANO (PG), Italy

(511)
9 – Computers; computer peripherals; computer hardware; hand held computers; tablet computers; handheld digital electronic devices capable of providing
access to the Internet and for the sending, receiving,
and storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; mobile phones; wireless communication devices for voice, data or image transmission; computer software; computer software for use
in connection with hand held computers and tablet
computers; computer software for setting up, configuring, operating and controlling mobile devices,
mobile phones, computers, and computer peripherals; computer software for accessing, monitoring,
searching, displaying, reading, recommending, sha-
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ring, and organizing news, sports, weather, commentary, and other information, content from periodicals, blogs, and websites, and other text, data, graphics, images, audio, video, and multimedia content;
computer software for use in manipulating, and reviewing text, data, graphics, images, audio, video,
and multimedia content.
__________________________________________
(260) AM 2017 86481 A
(800) 1290056
(891) 2015 11 03
(731) SAPIENSTONE, INC.
314 W. Superior Street, Suite 201, CHICAGO
IL 60610, USA
(540)

SAPIENSTONE
(511)
11 – Sanitary apparatus and installations; Turkish
bath cabinets, portable; bathroom sinks; kitchen
sinks; sinks; wash-hand basins [parts of sanitary
installations]; pedestals for lavatories; bathtubs; shower trays; shower stalls; shower doors; radiators [heating]; lighting apparatus; lighting lamps; street
lamps; ceiling lights.
19 – Tiles and slabs in ceramic or stoneware for coverings walls, floors and ceilings; building materials,
not of metal, namely, slabs and panels in ceramic or
stoneware used as decorative surface or component
for tops, doors, furniture and lighting apparatus;
building materials, not of metal, namely, slabs and
panels in ceramic or stoneware for further installations; tiles, not of metal, for building; doors, not of
metal; door panels, not of metal; building panels, not
of metal; non-metallic cladding panels; slabs for building, not of metal; non-metallic cladding for building; non-metallic wall cladding; non-metallic panels for ceilings; non-metallic panels for walls.
20 – Furniture; furniture for kitchens; bathroom furniture; bathroom vanities; office furniture; garden
urniture; wardrobes; doors for furniture; tables;
desks; table tops; tops for desks; work tops; counters
[tables]; countertops [furniture parts]; shelves; chairs; armchairs; divans; furniture panels; furniture
shelves; legs of tables, desks and counters [tables];
feet and legs of chairs, armchairs and divans; furniture parts; racks being furniture made of non-metallic materials; non-metallic wall shelves [furniture];
work surfaces for furniture; bathroom cabinets, not
of metal.
__________________________________________
(260) AM 2017 86482 A
(800) 1290068
(891) 2015 11 17
(731) WALDEMAR LINK GMBH&CO-KG
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg,
Germany
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(540)

MobileLink
(511)
10 – Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus; artificial limbs, eyes and teeth
[in particular endoprotheses, implants, prosthesis,
implants of artificial materials]; orthopaedic articles,
surgical suture material.
__________________________________________
(260) AM 2017 86486 A
(800) 1290133
(891) 2016 02 04
(731) ISISPHARMA FRANCE
29 Avenue de la Marne, Parc des 3 Chênes,
F-59290 WASQUEHAL, France
(540)

TEEN DERM
(511)
5 – Veterinary products.
__________________________________________
(260) AM 2017 86492 A
(800) 1290791
(891) 2015 12 04
(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı, Sokak
No:6/1, Üsküdar İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
30 – Confectionery, chocolates, biscuits, crackers,
wafers.
__________________________________________
(260) AM 2017 86497 A
(800) 1290358
(891) 2015 08 27
(731) ETIHAD AIRWAYS
P.O. Box 35566, New Airport Road, Abu
Dhabi, United Arab Emirates
(540)

(591) black and white
(511)
39 – Transport; packaging, storage and delivery of
goods, including valuables; armored-car transport;
escorting of travellers; guarded transport of goods,
including valuables; provision of the aforementioned
services via a global computer network; provision of
information and consultancy services relating to the
aforementioned services.
__________________________________________
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(260) AM 2017 86617 A
(800) 1291330
(891) 2015 11 20
(731) MILLI REASÜRANS TÜRK ANONIM
SIRKETI
Harbiye Mah. Maçka Cad. No: 35, TR-34367
Şişli İstanbul, Turkey
(540)

(591) Gray, navy
(511)
36 – Insurance; insurance brokerage; insurance consultancy; insurance information; insurance underwriting; accident insurance underwriting; fire insurance
underwriting; health insurance underwriting; life
insurance underwriting; marine insurance underwriting; financial evaluation; insurance services; financial consultancy; financial analysis; financial sponsorship; financial information; financing services;
actuarial services; banking; factoring; issuance of
credit cards; exchanging money; financial management; providing financial information via a web
site; monetary affairs; financial affairs; real estate
affairs; real estate brokerage; real estate agencies;
real estate management; customs brokerage.
__________________________________________
(260) AM 2017 86642 A
(800) 1291830
(891) 2015 11 25
(731) STILLINGFLEET TRADE LLP
Unit 90, Kingspark Business Centre, 152-178
Kingston Road, New Madlen, Surrey KT3
3ST, United Kingdom
(540)

(591) Orange, white and black.
(511)
4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing compositions; fuels (including motor spirit)
and illuminants; beeswax; benzene; benzine; benzol;
combustible briquettes; lignite; petroleum jelly for
industrial purposes; wax (raw material); belting wax;
wax for industrial purposes; lanolin; producer gas;
solidified gas (fuel); diesel oil; gasoline; kerosene;
lamp wicks; wicks for candles; lubricating graphite;
diesel oil; additives, non-chemical, to motor-fuel; electrical energy; petroleum ether; illuminating grease;
tallow; preservatives for leather (oils and greases);

moistening oil; coal naphtha; coal dust (fuel); carnauba wax; castor oil for industrial purposes; bone oil
for industrial purposes; coke; xylene; xylol; ligroin;
mazut; grease for arms (weapons); grease for belts;
lubricating grease; lubricating oil; cutting fluids; firelighters; mineral fuel; carburants; motor oil; petroleum, raw or refined; naphtha; combustible oil; oilgas; nightlights (candles); ozocerite (ozokerite); oleine; coal tar oil; oils for paints; fuel gas; vaporized
fuel mixtures; fuel with an alcoholic base; fuel; paper spills for lighting; paraffin; non-slipping preparations for belts; fish oil, not edible; rape oil for
industrial purposes; lighting fuel; illuminating wax;
gas for lighting; candles; nightlights (candles); sunflower oil for industrial purposes; alcohol (fuel); stearine; textile oil; industrial wax; peat [fuel]; blocks
of peat (fuel); ceresine; industrial grease.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial information agencies; administrative processing of purchase orders; cost price analysis; auctioneering; accounting; marketing studies; opinion polling; psychological testing for the selection of personnel; organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes; preparation of advertising
bands; payroll preparation; demonstration of goods;
business research; business information; business
appraisals; business investigations; business inquiries; business management assistance; commercial or
industrial management assistance; advisory services
for business management; marketing studies; business efficiency expert services; transcription of communications [office functions]; compilation of information into computer databases; compilation of statistics; import-export agencies; invoicing; computerized file management; business management of performing artists; business management of hotels;
commercial information and advice for consumers
(consumer advice shop]; commercial administration
of the licensing of the goods and services of others;
personnel recruitment; professional consulting on
business; business management consultancy; business organization consultancy; personnel management consultancy; typing; document reproduction;
rental of advertising space; office machines and equipment rental; publicity material rental; rental of
vending machines; rental of photocopying machines;
rental of advertising time on communication media;
writing of publicity texts; word processing; updating
of advertising material; shop window dressing; drawing up of statements of accounts; arranging newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to telecommunication services for others; relocation services for businesses; business management
and organization consultancy; price comparison
services; dissemination of advertising matter; outsourcing services [business assistance]; procurement
services for others [purchasing goods and services
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for other businesses]; secretarial services; shorthand;
public relations; news clipping services; modelling
for advertising or sales promotion; telephone answering for unavailable subscribers; sponsorship search; presentation of goods on communication media, for retail purposes; economic forecasting; publication of publicity texts; radio advertising; advertising by mail order; advertising agencies; on-line
advertising on a computer network; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising
matter; drawing up of statements of accounts; tax
preparation; employment agencies; sales promotion
for others; television advertising; systemization of
information into computer databases; photocopying
services; data search in computer files for others;
arrangement in one place of various goods for the
benefit of others that enables customers to examine,
order and buy these products at wholesale and retail
or in outlet malls; arrangement of the information on
the internet, web pages and websites about the range
of products for business purposes; all aforementioned services related to import of goods mentioned in
class 4 for sales purposes.
__________________________________________
(260) AM 2017 86643 A
(800) 1291842
(891) 2015 12 09
(731) SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan,
Baoan Zhenzhen, China
(540)

(591) Black,white
(511)
9 – Cabinets for loudspeakers; megaphones; audio
and video receivers; loudspeakers; personal stereo
devices; electric sound compounding pieces; active
speakers; home theatre; vehicle speakers; DVD players.
__________________________________________
(260) AM 2017 86743 A
(800) 1292337
(891) 2015 11 09
(731) LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜN.
SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli Org. San. Bölgesi Tümsan 1., Kisim 5.
Blok No:14 Başakşehir, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black,white
(511)
3 – Perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants for
personal use and animals; abrasive preparations;
emery cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; abrasive preparations; emery cloth; sandpaper;
pumice stone; abrasive pastes; polishing preparations for leather, vinyl, metal and wood, polishes and
creams for leather, vinyl, metal and wood, wax for
polishing.
__________________________________________
(260) AM 2017 86748 A
(800) 1292446
(891) 2015 12 28
(731) ARES PERFORMANCE AG
Sihlbruggstrasse 105, CH-6340 Baar, Switzerland
(540)

(591) Black,white
(511)
12 – Motor vehicle parts, included in this class; all
the aforesaid goods are of Italian origin.
__________________________________________
(260) AM 2017 86750 A
(800) 1292539
(891) 2015 11 30
(731) SEPAHAN BATTERY INDUSTRIAL
COMPLEX CO.
14th St. Oshtorjan Industrial Zone, Isfahan,
Iran (Islamic Republic of)
(540)

(591) Black,white
(511)
9 – Batteries for vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2017 86790 A
(800) 1293980
(891) 2015 12 30

88

#5 2017 03 10

sasaqonlo niSnebi

(731) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyu "ASIA SU
KOMPANIYASY"
ul. Knuaeva, 130/31, Almaty, Kazakstan
(540)

hes; solenoid valves (electromagnetic switches);
remote control apparatus.

(591) Black, white
(511)
32 – Non-alcoholic beverages.
33 – Alcoholic beverages.
__________________________________________
(260) AM 2017 86800 A
(800) 1078277
(891) 2016 02 15
(731) EHRLE REINIGUNGSTECHNIK GMBH
Siemensstr. 9, 89257 Illertissen, Germany
(540)

EHRLE
(511)
3 – Cleaning preparations; windshield cleaning liquids; preparations for cleaning waste pipes; preparations for protecting and preserving vehicle surfaces.
7 – Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
high-pressure cleaners; machines and apparatus for
cleaning (electric); vehicle washing installations; road sweeping machines (self propelled); pumps (machines); compressed air pumps; pumps (parts of machines, engines or motors); water separators; separators; spray guns (machines); valves (parts of machines); filters (parts of machines or engines); industrial
suction machines; vacuum cleaners; wet vacuum cleaners; air suction machines; vacuum cleaner hoses;
suction machines for industrial purposes; brushes
(parts of machines); brushes, electrically operated;
water heaters (parts of machines); automatic cleaners; dirt separators; high-pressure cleaning installations; phosphating installations; mechanical container cleaning apparatus; vehicle de-waxing installations.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; apparatus and instruments for conduction, distribution, conversion, storage, regulation or control
of electric current; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, software; fire-extinguishing apparatus; switc-

11 – Oil scrubbing apparatus; heat exchangers; air
filtering installations; filters (parts of household or
industrial installations); water filtering apparatus;
water purification installations; water purifying apparatus and machines; lighting, heating, steam generation, cooling, pressurising, ventilating and water
supply apparatus; drying apparatus and installations;
apparatus for drying; air heaters; gas burners; burners; unit heaters; fan heaters; heating apparatus,
electric; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels.
37 – Rental of cleaning machines and implements;
rental of road sweeping machines; machinery installation, maintenance and repair; repair; installation
and repair of electric apparatus and cleaning installations and apparatus; repair information.
__________________________________________
(260) AM 2017 86840 A
(800) 1293890
(891) 2015 12 22
(731) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
Kozyatağı Mah. Ankara, Asfaltı Hüseyin
Çelik Sok. No:2, Bostancı, TR-34742
KADIKÖY/İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black,white
(511)
2 – Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
binding and thinning substances for paints, dye pigments, anti-rust preparations for preservation, printing dyes and inks, toners; substances for dyeing foodstuff, pharmaceutical products and beverages; unprocessed natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists;
binding and coloring agents for paints, thinners, pigments, wood preservatives (impregnating preservatives), paint undercoats, pastes (paints) for painters,
pastes (paints) to correct defective surfaces.
35 – Wholesale and retail services in relation to
construction and DIY (do it yourself) articles, and
other consumer goods for the professional and DIY
(do it yourself) sectors, for chemicals used in Industry, preparations for preserving and waterproofing
cement and concrete, unprocessed artificial resins in
the form of powders, granules or liquids, being additives for building materials, adhesive substances for
use in industry, adhesives for wallpaper, adhesives
used in building, waterproofing chemicals for masonry, except paints, masonry preservatives, except paints, solvents for varnishes and lacquers, paints, varnishes, lacquers, glazes, frosting, preservatives aga-
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inst deterioration of wood, primers, preservatives
against rust, spackling compounds, binding preparations for paint, bactericidal/fungicidal paints, lacquers for buildings, colorants, dyestuffs, dye pastes,
bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, stripping, scouring
and abrasive preparations, mordents, soaps, common
metals and their alloys, metal building materials,
materials of metal for railway tracks, non-electric
cables and wires of common metal, ironmongery,
small items of metal hardware, pipes and tubes of
metal, safes, goods of common metal, ores, hand tools (hand-operated) for painting, paint rollers, broad
brushes, paint brushes, spatulas, scaling hammers,
graters, polishers, blast guns and spray guns, storage
boxes of metal, hand-operated cleaning apparatus,
scientific, surveying, signalling, weighing, life-saving, checking (supervision) and teaching apparatus
and instruments, colour analysers (not for medical
purposes), measuring apparatus, measuring apparatus (electric), fire extinguishers, magnets, magnetic
discs, paper, cardboard (cardboard) and goods made
of these materials, printed matter, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists'
materials, paint brushes, office requisites, instructional and teaching material, paint charts (cards), paint
charts (fans), plastic materials for packaging, packing, heat protection and insulating materials, insulating plasters, coating materials, namely for coating
heat protection and insulating materials for protection against moisture or against chemical or mechanical actions, sealing compounds, substances for
insulating building against moisture, fibre-glass fabrics and plastics for insulation, insulating paints, insulating varnishes, insulating fabrics, soundproofing
materials, adhesive tapes and strips, other than for
medical purpose, for stationery or household purposes, paints for waterproofing roofs, walls and floors,
tubes, rubber, gutta-percha, gums, asbestos, mica
and goods made of these materials, building materials (non-metallic), mortar, natural and artificeal
stone for building, plasters (except insulating plasters), protective agents for buildings, building materials, namely fabrics of fibre-glass and plastics, being linings for paint and plaster layers, fabric embedding compounds for composite thermal lining
systems, the aforesaid goods for building, pipes for
building, asphalt, pitch and bitumen, transportable
buildings (not of metal), combs and sponges, brushes (except paint brushes), articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass
(except glass used in building), advertising.
__________________________________________
(260) AM 2017 86847 A
(800) 1293535
(891) 2016 01 14
(731) ŞANLILAR TIBBİ CİHAZLAR MEDİKAL
KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
90

İtob Organize Sanayi Bölgesi, Sokak No:7,
TR-10018 TEKELİ/MENDERES/İZMİR,
Turkey
(540)

(591) red and white
(511)
5 – Dental preparations and articles; teeth filling material, dental impression material, dental adhesives
and material for repairing teeth.
10 – Artificial limbs and prostheses.
__________________________________________
(260) AM 2017 86995 A
(800) 1295039
(891) 2015 09 30
(731) CITADELE BANKA, AS
Republikas laukums 2A, LV-1010 Riga, Latvia
(540)

CBL
(511)
36 – Insurance, including insurance brokerage services; financial affairs; monetary affairs; financial and
banking services; deposit-taking and other repayable
fund management services; crediting services, including trade finance and consumer lending services;
financial leasing and factoring services; payment
services, including money transfers and cash transaction services including cash withdrawal services
through POS terminals and cash deposit and withdrawal services through ATMs; services regarding
issuing and servicing of payment cards and other
means of payment; currency exchange services; performance of transactions with a currency or financial
instruments or gold investment, including money
market instruments, financial future and option contracts, currency rate and interest rate instruments,
and transferable securities for others; fiduciary operations (trust); provision of investment services and
non-core investment services; capital transfer services; securities issuance and custody services; guarantee services, including issuance of guarantee and
other binding obligations, which create an obligation
to be liable to the creditor for the debts of a third
person; safekeeping of valuables; rental of safe deposit boxes; consultations to the clients regarding
issues of a financial nature; electronic services, particularly, the financial settlement services for accounts with a global computer network, telephone
and fax services and settlement services; fund management services; cash collection services.
__________________________________________
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(260) AM 2017 86999 A
(800) 1295073
(891) 2016 02 19
(731) RIGO TRADING S.A.
6, route de Trèves, EBBC Building E,
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
(540)

Sodaz
(511)
30 – Confectionery.
__________________________________________
(260) AM 2017 87000 A
(800) 1295084
(891) 2016 02 03
(731) MV LINE SPA
Zona PIP – Via Umbria – Lotto 69, I-70021
Acquaviva delle Fonti, Italy
(540)

(511)
18 – Leather and imitations of leather; animal skins,
hides; trunks; travelling bags; umbrellas; parasols;
walking sticks; whips, harness; saddlery; bags; shoulder bags; handbags; Boston bags; waist packs;
sling bags for carrying infants; shopping bags; duffle
bags; tote bags; evening handbags; clutch bags; wallets; purses; leather credit card cases and holders;
business card cases; travelling cases of leather; shoe
bags for travel; briefcases; attaché cases; pouches of
leather; carrying cases made of leather; school bags
and satchels; suitcases; sports bags; bags and holdalls for sports clothing; key cases made of leather;
backpacks; rucksacks; carry-on bags; vanity cases
sold empty; shaving bags sold empty; beach bags.
__________________________________________
(260) AM 2017 87029 A
(800) 1295557
(891) 2016 02 08
(731) FRUTAROM GERMANY GMBH
Reeser Straße 60 46446 Emmerich,
Germany
(540)

Fermarom
(591) Black, white
(511)
6 – Common metals and their alloys; Metal building
materials; Transportable buildings of metal; Materials of metal for railway tracks; Non-electric cables
and wires of common metal; Ironmongery, small
items of metal hardware; Pipes and tubes of metal;
Safes; Goods of common metal not included in other
classes; Ores.
17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in
other classes; Plastics in extruded form for use in
manufacture; Packing, stopping and insulating materials; Flexible pipes, not of metal.
20 – Furniture, mirrors, picture frames; Goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.
__________________________________________
(260) AM 2017 87028 A
(800) 1295543
(891) 2016 01 08
(731) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE,
Italy
(540)

DIONYSUS

(511)
1 – Microorganisms and bacteria for use in food industry, in particular starter cultures.
30 – Food, namely coffee, tea and cocoa and artificial coffee; rice; flour and cereals; bread, pastries
and confectionery; ices; sugar, honey and treacle;
yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; spice extracts.
__________________________________________
(260) AM 2017 87030 A
(800) 1295567
(891) 2016 02 08
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim
am Rhein, Germany
(540)

YOBALAX
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and substances; laxatives and laxative preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 87066 A
(800) 1295535
(891) 2016 01 26
(731) NUH'UN ANKARA MAKARNASI SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Altınordu Cad. No:1, 1. Organize San.
Bolgesi, Sincan/Ankara, Turkey
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(540)

re rope; cast iron; tungsten; zirconium; semi-finished
articles of aluminum or its alloys; ores of metal;
parts and accessories for all the aforesaid goods included in this class.

(591) White, beige and black.
(511)
30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings,
noodles; pastries and bakery products based on flour; desserts based on flour and chocolate; honey, bee
glue for human consumption, propolis for food purposes; condiments for foodstuff; yeast, baking powder, flour, semolina, starch for food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea; ice tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums;
ice-cream, edible ices; salt; cereals and preparations
made from cereals.
__________________________________________

(260) AM 2017 87099 A
(800) 1295719
(891) 2015 12 08
(731) GLENCORE INTERNATIONAL AG
Baarermattstrasse 3, CH-6340 Baar,
Switzerland
(540)

GLENCORE – THE
COMMODITY COMPANY
(511)
4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and lighting fuel; candles and
wicks for lighting; coal [fuel]; coke; raw or refined
petroleum; diesel oil; methylated spirit; mazut; fuels;
naphtha; kerosene; biofuels; crude oil; industrial oil
products derived from the refining of crude oil; fuel
from crude oil; sunflower oil for industrial purposes;
gas for lighting; gasoline; motor oils; oil-gas; natural
and synthetic combustible gases; petroleum ether;
coal tar oil.
6 – Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of metal; ironmongery and small items
of metal hardware; pipes of metal; safes [strong boxes]; scaffolding; goods of common metal not included in other classes; ores; base metals; aluminum alloys; zinc; lead; steel; copper; nickel; iron; manganese; chromium; nickel alloys; nickel ingots; nickel
ores; nickel-silver; zinc ingots; zinc ores; cobalt; cobalt ores; ferroalloys; iron ores; copper ores; tin; tin
ores; ferrous metals; chrome iron; bolts of metal; wi-

92

14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments; Gold; platinum; platinum [metal]; palladium; rhodium; silver;
coins; gemstones; pearls; components and accessories of the aforesaid goods.
16 – Paper, cardboard; printing products (printed
matter); bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes);
type [numerals and letters]; printing blocks; booklets; books; calendars; cards; index cards (stationery); catalogs; charcoal pencils; clipboards [office requisites]; clips for letters; staples for offices; bookbinding cloth; composing frames [printing]; copying
paper [stationery]; cords for bookbinding; diagrams;
drawing pads; drawing pens; drawing sets; thumbtacks [drawing pins]; elastic bands for offices; envelopes [stationery]; binders [office requisites]; flyers;
folders for papers; folders [stationery]; printed
forms; pens; geographical maps; handwriting specimens for copying; magazines [periodicals]; manuals
[handbooks]; marking pens; newsletters; newspapers; notebooks; numbers [type]; pads [stationery];
pamphlets; paper; sheets [stationery]; paper-clips;
paperweights; pencil leads; pencils; pens [office requisites]; periodicals; pictures; postcards; posters;
printed publications; printing type; prospectuses;
rubber erasers; school supplies; song books; stickers;
teaching material except apparatus; terrestrial globes; writing instruments; notepads; writing cases
[sets]; writing materials; writing cases [stationery];
writing or drawing books; letter paper; exercise books [blank]; printed award certificates; reference
books; dictionaries; indexes; printed reports; magazines (periodicals); specialist journals; examination
papers; printed lecture notes; work sheets; paper, books, booklets, forms, brochures, cards, instructional
and teaching material; advertising publications; advertising pamphlets.
19 – Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
transportable buildings not of metal; monuments not
of metal; aggregates; agricultural limestone; alabaster; alabaster glass; artificial stone; artificial timber;
asbestos mortar; bitumen; bituminous building materials; bituminous substances for coatings; blast furnace slag; bricks; building materials and building elements, not of metal; building sand; cement; clay;
coal tar; coatings [building materials]; concrete;
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lumber; fiber cement; glass (alabaster); glass bricks;
glass (building); glass powder for construction; granite; duckboards not of metal; gravel; mortar for
building; non-metal expansion joints for floors and
walls; slaked lime for construction; hydraulic cement; lime; lime building materials; lime mortar; limestone; marble; mine timber; mortar; natural stone;
non-agricultural lime; non-metal castings; rollers;
paving blocks, not of metal; pitch; tar; quartz; raw
chalk; refractory bricks; sand; sandstone; scaffoldding, not of metal; road signs and information and
advertising displays not of metal; silica stone; slate;
stone, boulders, clay and non-metallic minerals for
building or construction; building timber.
31 – Grains and agricultural, horticultural and forestry products, not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt; grains (cereals); wheat; corn; barley; raw maize; corn
[unprocessed]; unprocessed agricultural products,
not included in other classes; cereal grains; sugar cane; unprocessed cereals; oil cakes for animals; unprocessed malts and cereals; by-products of the processing of cereals for animal consumption; grains
(seeds); seeds for planting; oats; rye; oil cake; forage; fresh walnuts; fresh mushrooms; mulch (humus
layer); starch pulp for animal consumption.
35 – Advertising; business management; business
administrative assistance; office functions; professional business advisory services and business and
organization consulting; business management advisory for companies in the agriculture and mining
fields; analyses and market studies; economic forecasting; administrative services for data processing;
market research; procurement services for others
(purchasing goods and services for other businesses); promotional services; information services for
consumers; business assistance, management and administrative services; business analyses; information
and research services; business feasibility studies;
retail services and marketing of chemical products,
resins, plastic, adhesives, mineral fuels, natural fuel
industrial oils, crude oil, fuels, coal, coke, gas, metal
powder, common metal, alloys, cables, ores, fossil
carbon, precious metals and their alloys, precious
stones, ropes, chains, raw fibrous textile materials,
raw cotton, textiles and fabrics, fabrics for textile use
and rayon fabric, cereals, agricultural products and
semi-worked wood; information, consulting and advisory services relating to the aforesaid services.
36 – Insurance underwriting; financial management;
monetary affairs; real estate services relating to the
sale, purchase and leasing of real estate; financing;
financial analysis and financial consulting; stocks
and bonds brokerage; preparing and analyzing financial reports; real estate brokers; banking services;
fundraising services; financial sponsorship; trading,
namely brokerage of goods on international markets;

information, consulting and advisory services relating to the aforesaid services.
37 – Building construction; repair; installation of
equipment for construction; mining extraction; extraction of oil; gas extraction, drilling and pumping;
mining extraction; quarrying services; oilfield extraction for the extraction of oil; construction; drilling
of wells; drilling of deep oil or gas-wells; wrecking
services; rental of tools, installations and equipment
for construction and demolition; cleaning services
for maintaining and improving sanitary and environmental conditions; machine maintenance services;
destructions services for pest control; disinfecting
services; advice, consulting and information services
relating to the aforesaid services.
39 – Transport (vehicles); packaging and storage of
goods; travel organization; transport and storage of
goods; shipbrokerage; ship chartering; transport brokerage; transport of crude oil; freight (goods transport) and transport of cargo; removal services; transportation logistics services; unloading; collection of
goods; consignment services; delivery of goods;
transmission of oil or gas through pipelines; cargo
delivery services; storage, distribution, transport,
shipping and delivery of gas, oil and chemicals;
advice, consulting and information services relating
to the aforesaid services.
40 – Treatment of materials; refining services; refining of crude oil; oil refining services; smelting of
metals; metallurgical processing; grinding; milling;
cereal grain grinding; food grinding; metal treatment
services; custom assembling of materials; production
of energy; Processing and treatment of equipment;
rental of temperature control and air and water purification apparatus; air filtering; filtering of wastewater and sewage; recycling of waste and waste treatment; processing of liquid, chemical material, gas,
air; advice, consulting and information services relating to the aforesaid services.
45 – Legal services; security services for the protection of property and individuals; legal consulting
provided by legal experts, legal assistants and lawyers relating to the safety of commercial and Industrial companies, individuals or groups of individuals
and organizations; research and monitoring services
relating to the security of persons and companies; arbitration, mediation and dispute resolution; on-line
social networking services; computer licensing; computer software licensing; consulting relating to the
legal aspects of franchising; copyright management;
legal services relating to copyright protection; licensing of intellectual property; legal research services;
games software licensing; computer program licensing; computer software licensing; software licensing; patent licensing (legal services); technology licensing (legal services); licensing services; copyright management; registration of domain names on
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a global computer network for the identification of
users; registration of domain names (legal services).
__________________________________________
(260) AM 2017 87111 A
(800) 808986
(891) 2016 02 05
(731) PATORO AG
Hübelistrasse 6, CH-4600 Olten,
Switzerland
(540)

on commercial media for retail purposes; advertising; business management; business administration;
office functions.
__________________________________________
(260) AM 2017 87115 A
(800) 1295868
(891) 2016 03 03
(731) AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS
DEGTINĖ"
Panerių g. 47/2, LT-03202 Vilnius, Lithuania
(540)

BARSKA
(591) Black, white
(511)
34 – Smokers' articles, particularly cigars.
__________________________________________
(260) AM 2017 87114 A
(800) 1295843
(891) 2016 01 29
(731) SPORTS WAREHOUSE GmbH
Am Ziegelplatz 15, 77746 Schutterwald,
Germany
(540)

(591) Dark blue, sky blue and white.
(511)
18 – Luggage, bags, wallets and other carriers; sport
bags; all-purpose sport bags; backpacks; belt bags.
25 – Clothing, footwear, headgear; sportswear; footwear for sport; footwear for running; running shoes.
35 – Retail services and retail mail order services for
convenience goods, namely in the field of luggage,
bags, wallets and other carriers, sport bags, all-purpose sport bags, backpacks, belt bags, clothing, footwear, headgear, sportswear, footwear for sport, footwear for running, games and playthings, gymnastic
and sporting articles, bags and sacks for sporting
goods, knee, ankle, elbow and wrist pads for athletic
use, videos, books, sunglasses, calendars, watches,
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft
drinks, energy drinks, sports drinks, wellness drinks,
energy bars, electrolyte drink tabs, orthopaedic articles; advertising by mail order; presentation of goods
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(511)
33 – Aperitifs; vodka; distilled beverages; cocktails;
spirits (beverages); pre-mixed alcoholic beverages,
other than beer-based; alcoholic beverages, except
beer; bitters; fruit extracts, alcoholic.
__________________________________________
(260) AM 2017 87117 A
(800) 1295884
(891) 2015 12 25
(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Beyşehir Yolu Üzeri, Merkez, Konya, Turkey
(540)

(591) Black,white
(511)
29 – Meat; meat, preserved; fish meal for human
consumption; fish, not live; fish, tinned; foods made
from fish; poultry, not live; nuts, prepared; chocolate
nut butter; soups; preparations for making soup; bouillon; olives, preserved; olive oil for food; milk;
milk beverages, milk predominating; condensed
milk; milk products; vegetables, dried; vegetables,
cooked; vegetables, preserved; vegetables, tinned;
frozen fruits; fruit jellies; fruit peel; fruit, stewed;
fruit-based snack food; fruits, tinned; peanut butter;
peanuts, prepared; tahini [sesame seed paste]; eggs;
powdered eggs; potato chips; potato crisps; potato
flakes; edible oils.
30 – Sugar; granulated sugar; cube sugar; powdered
sugar; confectionery made of sugar; candy; chocolate; chocolate confections; biscuits; crackers; waffles.
__________________________________________
(260) AM 2017 87120 A
(800) 1295933
(891) 2016 01 20
(731) SUNRISE HOTEL MANAGEMENT
29, El-Falah, El-mahndisen Giza,
Egypt
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(540)

(591) Blue, orange and yellow.
(511)
43 – Accommodation bureau services [hotels, boarding houses], bar services, boarding house services,
hotel services, hotel reservations, motel services, restaurant services, tourist home services.
__________________________________________
(260) AM 2017 87184 A
(800) 1296406
(891) 2016 03 31
(731) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
450 W. 15th Street, Suite 505, New York
NY 10011, USA
(540)
(591) Black,white
(511)
36 – Providing funding and financial assistance for
research, studies and programs related to disease and
treatments.
__________________________________________
(260) AM 2017 87186 A
(800) 1296331
(891) 2016 01 15
(731) Société anonyme "ROSSIYSKY EXPORTNY
TSENTR"
Krasnopresnenskaya nab., 12, RU-123610
Moscou, Russian Federation
(540)

(591) Red, blue and dark blue
(526) RUSSIAN EXPORT CENTER
(511)
36 – nsurance underwriting; financial management;
credit financing, including provision of credit for
foreign trade transactions; surety services; granting
state guarantees for export credits; business and ex-

port credit insurance and export to cover political
risks and all other risks; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; leasing of real estate; leased real estate management; banking affairs, including hire purchase financing, clearing, financial;
financial research and analysis; financial evaluation
[insurance, banking, real estate]; advice on finance,
real estate, insurance; information on finance; financial research; trust money administration; financial
information and consultancy; securities transactions;
management of securities; financial affairs in connection with metal and precious stones; executing
payments for securities transactions; funds training;
securities brokerage; electronic funds transfer; safe
deposit services; foreign trade financing, including
export credit refinancing; supplier credit, foreign
investment lending, lending to export-oriented companies; customs brokerage; investment services relating to stocks; financial management of shares in other companies; provision of credit securities; provision of financial guarantees; financial advisory services relating to foreign exchange control and corporate accounts.
__________________________________________
(260) AM 2017 87188 A
(800) 1296422
(891) 2015 08 28
(731) MAPIX S.À.R.L
Boulevard Emmanuel Servais, 16, L-2535
Luxembourg, Luxembourg
(540)

(591) Black,white
(511)
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; water analysis;
chemical analysis; industrial design; graphic arts design; engineering; clinical trials; material testing;
bacteriological research; biological research; chemical research; research and development of new products for others; scientific research; technical research; calibration [measuring]; quality control; provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; chemistry services; packaging design; scientific laboratory services;
cloud computing; styling [industrial design]; physics
[research]; surveying.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services; public
baths for hygiene purposes; hospitals; health centers;
convalescent homes; nursing homes; medical advice
for individuals with disabilities; pharmacy advice;
aromatherapy services; chiropractics; massage; artificial insemination services; midwife services; vete-
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rinary assistance; dentistry; medical assistance; tree
planting for carbon offsetting purposes; rehabilitation for substance abuse patients; sanatoriums; blood
bank services; health care; health counselling; health
spa services; aquaculture services; medical clinic
services; alternative medicine services; opticians'
services; orthodontic services; speech therapy services; in vitro fertilization services; services of a psychologist; telemedicine services; therapy services;
pharmacists' services to make up prescriptions; nursing, medical; physical therapy; plastic surgery; hospices.
__________________________________________
(260) AM 2017 87190 A
(800) 1296446
(891) 2015 11 30
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
"KOMPANIIA "LIBERTI UKRAINA"
vul. Kurenivska, 2 B, Kyiv 04073, Ukraine
(540)

(591) Black,white
(511)
30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; allspice; almond confectionery; almond paste; aniseed; aromatic preparations for food;
artificial coffee; baking powder; baking soda (bicarbonate of soda for cooking purposes); barley meal;
bean meal; bee glue; beer vinegar; bicarbonate of soda for cooking purposes (baking soda); binding
agents for edible ices; binding agents for ice cream;
biscuits; bread; bread rolls; breadcrumbs; buns; cake
frosting (icing); cake paste; cake powder; cake paste;
cakes; candy; capers; caramels (candy); celery salt;
cereal preparations; cereal-based snack food; cheeseburgers (sandwiches); chewing gum; chicory (coffee
substitute); chips (cereal products); chocolate; chocolate beverages with milk; chocolate mousses; chocolate-based beverages; chow-chow (condiment);
confectionery for decorating Christmas trees; chutneys (condiments); cinnamon (spice); cloves (spice);
cocoa; cocoa beverages with milk; cocoa beverages;
cocoa-based beverages; coffee; coffee beverages
with milk; coffee flavorings (flavourings); coffeebased beverages; condiments; confectionery; cookies; cooking salt; corn flakes; corn flour; corn meal;
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corn, milled; corn, roasted; couscous (semolina);
crackers; cream of tartar for cooking purposes; crushed barley; crushed oats; curry (spice); custard; dessert mousses (confectionery); dressings for salad;
edible ices; essences for foodstuffs, except etheric
essences and essential oils; farinaceous food pastes;
farinaceous foods; ferments for pastes; flavorings
(flavourings), other than essential oils, for beverages; flavorings (flavourings), other than essential
oils, for cakes; flavorings, other than essential oils,
for beverages; flavorings, other than essential oils,
for cakes; flavourings, other than essential oils, for
beverages; flavourings, other than essential oils, for
cakes; flaxseed for human consumption; flour; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; flour milling products; fondants (confectionery); frozen yoghurt (confectionery
ices); frozen yogurt (confectionery ices); fruit coulis
(sauces); fruit jellies; garden herbs, preserved (seasonings); ginger (spice); ginger bread; gingerbread;
glucose for culinary purposes; gluten additives for
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; golden syrup; groats for human food; gruel, with a milk
base, for food; halvah; ham glaze; high-protein cereal bars; hominy; hominy grits; honey; honey, treacle; husked barley; husked oats; ice; ice cream; ice
for refreshment; ice, natural or artificial; iced tea;
infusions, not medicinal; ketchup (sauce); leaven;
linseed for human consumption; liquorice (confectionery); lozenges (confectionery); macaroni; macaroons (pastry); maize flakes; maize flour; maize meal; maize, milled; maize, roasted; malt biscuits; malt
extract for food; malt for human consumption; maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; meal; meat
gravies; meat pies; meat tenderizers, for household
purposes; mint for confectionery; molasses for food;
muesli; mustard; mustard meal; natural sweeteners;
noodle-based prepared meals; noodles; nutmegs; oat
flakes; oat-based food; oatmeal; pancakes; pasta; pasties; pastilles (confectionery); pastries; pastry; pate
(pastries); peanut confectionery; pepper; peppermint
sweets; peppers (seasonings); pesto (sauce); petitbeurre biscuits; petits fours (cakes); pies; pizzas;
popcorn; potato flour for food; powder for edible
ices; powders for ice cream; pralines; preparations
for stiffening whipped cream; propolis; puddings;
quiches; ravioli; relish (condiment); ribbon vermincelli; rice; rice cakes; rice-based snack food; royal
jelly; rusks; saffron (seasoning); sago; salt for preserving foodstuffs; salt, mustard; sandwiches; sauces
(condiments); sausage binding materials; sea water
for cooking; seasonings; semolina; sorbets (ices);
soya bean paste (condiment); soya flour; soya sauce;
spaghetti; spices; spring rolls; star aniseed; starch for
food; stick liquorice (confectionery); sugar; sugar
confectionery; sushi; sweetmeats (candy); tabbouleh;
tacos; tapioca; tapioca flour for food; tarts; tea; teabased beverages; thickening agents for cooking foodstuffs; tomato sauce; tortillas; turmeric for food;
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unleavened bread; unroasted coffee; vanilla (flavorring) (flavouring); vanillin (vanilla substitute); vegetal preparations for use as coffee substitutes; vermincelli (noodles); vinegar; vinegar, sauces (condiments); waffles; seaweed [condiment]; wheat flour;
wheat germ for human consumption; yeast, bakingpowder; yeast.
35 – Advertising; administrative processing of purchase orders; advertising agencies; advertising by
mail order; advisory services for business management; arranging newspaper subscriptions for others;
arranging subscriptions to telecommunication services for others; auctioneering; bill-posting; book-keeping; business administration; business appraisals;
business auditing; business efficiency expert services; business information; business inquiries; business investigations; business management; business
management and organization consultancy; business
management assistance; business management consultancy; business management for freelance service
providers; business management of hotels; business
management of performing artists; business management of sports people; business organization consultancy; business project management services for
construction projects; business research; commercial
administration of the licensing of the goods and services of others; commercial information agencies;
commercial information and advice for consumers
(consumer advice shop); commercial intermediation
services; commercial or industrial management assistance; compilation of information into computer
databases; compilation of statistics; computerized file management; cost price analysis; data search in
computer files for others; demonstration of goods;
direct mail advertising; dissemination of advertising
matter; distribution of samples; document reproduction; drawing up of statements of accounts; economic forecasting; employment agencies; import-export agencies; invoicing; layout services for advertising purposes; marketing; marketing research; marketing studies; modelling for advertising or sales
promotion; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; news clipping
services; office functions; office machines and equipment rental; on-line advertising on a computer
network; opinion polling; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; organization
of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; outsourcing services (business assistance);
pay per click advertising; payroll preparation; personnel management consultancy; personnel recruitment; photocopying services; presentation of goods
on communication media, for retail purposes; price
comparison services; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses); production of advertising films; professional
business consultancy; providing business informa-

tion via a web site; provision of commercial and business contact information; psychological testing for
the selection of personnel; public relations; publication of publicity texts; publicity material rental;
radio advertising; relocation services for businesses;
rental of advertising space; rental of advertising time
on communication media; rental of photocopying
machines; rental of sales stands; rental of vending
machines; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
medical supplies; sales promotion for others; search
engine optimization; secretarial services; shop window dressing; shorthand; sponsorship search; systemization of information into computer databases;
tax preparation; telemarketing services; telephone
answering for unavailable subscribers; television
advertising; transcription of communications (office
functions); typing; updating and maintenance of data
in computer databases; updating of advertising material; web site traffic optimization; word processing;
writing of publicity texts.
__________________________________________
(260) AM 2017 87191 A
(800) 1296447
(891) 2015 11 30
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
"KOMPANIIA "LIBERTI UKRAINA"
vul. Kurenivska, 2 B, Kyiv 04073,
Ukraine
(540)

(591) Black,white
(511)
30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; allspice; almond confectionery; almond paste; aniseed; aromatic preparations for food;
artificial coffee; baking powder; baking soda (bicarbonate of soda for cooking purposes); barley meal;
bean meal; bee glue; beer vinegar; bicarbonate of soda for cooking purposes (baking soda); binding
agents for edible ices; binding agents for ice cream;
biscuits; bread; bread rolls; breadcrumbs; buns; cake
frosting (icing); cake paste; cake powder; cake paste;
cakes; candy; capers; caramels (candy); celery salt;
cereal preparations; cereal-based snack food; cheese-
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burgers (sandwiches); chewing gum; chicory (coffee
substitute); chips (cereal products); chocolate; chocolate beverages with milk; chocolate mousses; chocolate-based beverages; chow-chow (condiment);
confectionery for decorating Christmas trees; chutneys (condiments); cinnamon (spice); cloves (spice);
cocoa; cocoa beverages with milk; cocoa beverages;
cocoa-based beverages; coffee; coffee beverages
with milk; coffee flavorings (flavourings); coffeebased beverages; condiments; confectionery; cookies; cooking salt; corn flakes; corn flour; corn meal;
corn, milled; corn, roasted; couscous (semolina);
crackers; cream of tartar for cooking purposes;
crushed barley; crushed oats; curry (spice); custard;
dessert mousses (confectionery); dressings for salad;
edible ices; essences for foodstuffs, except etheric
essences and essential oils; farinaceous food pastes;
farinaceous foods; ferments for pastes; flavorings
(flavourings), other than essential oils, for beverages; flavorings (flavourings), other than essential
oils, for cakes; flavorings, other than essential oils,
for beverages; flavorings, other than essential oils,
for cakes; flavourings, other than essential oils, for
beverages; flavourings, other than essential oils, for
cakes; flaxseed for human consumption; flour; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; flour milling products; fondants (confectionery); frozen yoghurt (confectionery
ices); frozen yogurt (confectionery ices); fruit coulis
(sauces); fruit jellies; garden herbs, preserved (seasonings); ginger (spice); ginger bread; gingerbread;
glucose for culinary purposes; gluten additives for
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff;
golden syrup; groats for human food; gruel, with a
milk base, for food; halvah; ham glaze; high-protein
cereal bars; hominy; hominy grits; honey; honey,
treacle; husked barley; husked oats; ice; ice cream;
ice for refreshment; ice, natural or artificial; iced tea;
infusions, not medicinal; ketchup (sauce); leaven;
linseed for human consumption; liquorice (confectionery); lozenges (confectionery); macaroni; macaroons (pastry); maize flakes; maize flour; maize
meal; maize, milled; maize, roasted; malt biscuits;
malt extract for food; malt for human consumption;
maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; meal;
meat gravies; meat pies; meat tenderizers, for household purposes; mint for confectionery; molasses
for food; muesli; mustard; mustard meal; natural
sweeteners; noodle-based prepared meals; noodles;
nutmegs; oat flakes; oat-based food; oatmeal; pancakes; pasta; pasties; pastilles (confectionery); pastries;
pastry; pate (pastries); peanut confectionery; pepper;
peppermint sweets; peppers (seasonings); pesto (sauce); petit-beurre biscuits; petits fours (cakes); pies;
pizzas; popcorn; potato flour for food; powder for
edible ices; powders for ice cream; pralines; preparations for stiffening whipped cream; propolis; puddings; quiches; ravioli; relish (condiment); ribbon
vermicelli; rice; rice cakes; rice-based snack food;
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royal jelly; rusks; saffron (seasoning); sago; salt for
preserving foodstuffs; salt, mustard; sandwiches; sauces (condiments); sausage binding materials; sea
water for cooking; seasonings; semolina; sorbets
(ices); soya bean paste (condiment); soya flour; soya
sauce; spaghetti; spices; spring rolls; star aniseed;
starch for food; stick liquorice (confectionery); sugar; sugar confectionery; sushi; sweetmeats (candy);
tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour for food;
tarts; tea; tea-based beverages; thickening agents for
cooking foodstuffs; tomato sauce; tortillas; turmeric
for food; unleavened bread; unroasted coffee; vanilla
(flavoring) (flavouring); vanillin (vanilla substitute);
vegetal preparations for use as coffee substitutes;
vermicelli (noodles); vinegar; vinegar, sauces (condiments); waffles; seaweed [condiment]; wheat flour; wheat germ for human consumption; yeast, baking-powder; yeast.
__________________________________________
(260) AM 2017 87202 A
(800) 1296511
(891) 2016 02 08
(731) GAGAGUGU s. r. o.
Dvořákovo nábrezie 4A, SK-811 02
Bratislava, Slovakia
(540)

(540) GagaGugu
(591) Black,white
(511)
9 – Holograms; data processing apparatus; intercommunication apparatus; computers; recorded computer programs; automatic steering apparatus for vehicles; software (recorded programs); downloadable
electronic publications; computer programs (downloadable software); game software; downloadable
music files; downloadable image files; downloadable computer software applications; application software for social networking services via the Internet;
application software.
35 – Business management assistance; business inquiries; dissemination of advertisements; business
management and organization consultancy; consulting services relating to personnel management; business management consultancy; demonstration of
goods; market study; commercial business appraisal;
business investigations; business organization consultancy; advertising; business investigations; public
relations; advisory services for business management; market studies; computerized file management; professional business consultancy; business
information; opinion polling; rental of advertising
space; sales promotion for others; compilation of
information into computer databases; systematize-
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tion of information in computer databases; online
advertising on a computer network; data search in
computer files for others; rental of advertising time
on all communication media; news clipping services;
presentation of goods on all communication media,
for retail sale; commercial information and advice
for consumers (consumer advice shop); commercial
administration of the licensing of the goods and services of others; compilation of statistics; sponsorship
search; information relating to commercial and business contacts; web site traffic optimization; postpaid
per click advertising services; update and maintenance of data in computer databases; commercial
information via websites; provision of on-line sales
areas for sellers and buyers of goods and services;
provision of business information in the field of
social networking; provision of marketing advice in
the field of social networking.
36 – Real estate brokers; insurance brokerage; insurance underwriting; organization of collections; financial evaluation (insurance, banking, real estate);
financial management; real property management;
housing agencies (real estate); financial consultancy;
insurance consultancy; financial information; insurance information; rental of offices (real estate); debt
advice; organization of financing for construction
projects; financial information by means of websites.
38 – Communications via computer terminals; computer-aided transmission of messages and images;
electronic messaging; information relating to telecommunications; connection by telecommunications to
a global computer network; telecommunications routing and junction services; teleconferencing services;
provision of user access to global computer networks; rental of access time to global computer networks; provision of telecommunication channels for
teleshopping services; provision of chat rooms on
the Internet; provision of access to databases; transmission of greeting cards online; transmission of digital files; wireless broadcasting services; video teleconferencing services; provision of on-line forums;
provision of online chat rooms for social networkking; chat room services for social networking purposes.
41 – Academies (education); entertainment services;
organization of competitions (education or entertainment); rental of sound recordings; rental of motion
pictures; online publication of specialized electronic
books and journals; game services provided on-line
from a computer network; provision of non-downloadable online electronic publications; provision of
non-downloadable music online; provision of nondownloadable videos online.
42 – Technical research; programming for computers; software development (design); updating of
software; rental of computer software; recovery of
computer data; maintenance of computer software;

computer system analysis; design of computer systems; duplication of computer programs; creation
and maintenance of web sites for others; hosting of
computer sites (web sites); installation of software;
conversion of computer programs and data, other
than physical conversion; software consultancy;
rental of web servers; provision of search engines for
the Internet; website design consultancy; software as
a service (SaaS); information technology (IT) consultancy; hosting of servers; electronic data storage;
information relating to information technology and
programming by means of websites; cloud computing.
45 – Dating services; on-line social networking services; dating services through social networking.
__________________________________________
(260) AM 2017 87223 A
(800) 1296806
(891) 2016 03 29
(731) L'OREAL
14 rue Royale F-75008 PARIS,
France
(540)

HEAVENLY LUXE
(511)
21 – Cosmetic brushes; lip brushes; make-up brushes.
__________________________________________
(260) AM 2017 87224 A
(800) 1296807
(891) 2016 03 29
(731) L'OREAL
14 rue Royale F-75008 PARIS,
France
(540)

CC+
(511)
3 – Coloring preparations for cosmetic purposes;
cosmetic sun-protecting preparations; cosmetics; cosmetics and cosmetic preparations; cosmetics and
make-up; face and body creams; face creams; face
creams for cosmetic use; make-up; make-up for the
face and body; non-medicated skin care preparations; non-medicated skin creams; skin creams.
__________________________________________
(260) AM 2017 87228 A
(800) 1296868
(891) 2016 01 21
(731) TÜRK TELEKOMŰNİKASYON ANONİM
ŞİRKETİ
Turgut Özal Bulv., TR-06103 Aydinlikevler
Ankara, Turkey
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(540)

(591) Black, red, blue, light blue, yellow
(511)
9 – Measurement apparatus and equipment including
those for scientific, nautical, topographic, meteorological, industrial and laboratory purposes, thermometers, not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, testing apparatus not for medical
purposes, telescopes, periscopes, directional compasses, speed indicators; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, cameras, photographic cameras, television apparatus,
video recorders, CD and DVD players and recorders,
MP3 players, computers, desktop computers, tablet
computers, microphones, loudspeakers, earphones,
telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of sound or images, computer peripheral
devices, cell phones, covers for cell phones, telephone apparatus, computer printers, scanners [data processing equipment], photocopiers, magnetic and optic data carriers and computer software and programmes recorded thereto, downloadable and recordable electronic publications, encoded magnetic and
optic cards, antennas, satellite antennas, amplifiers
for antennas, parts of the aforementioned goods, electronic components used in the electronic parts of
machines and apparatus, semi-conductors, electronic
circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads
for electronic apparatus, electronic locks, photocells,
remote control apparatus for opening and closing
doors, optical sensors; counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches; apparatus and instruments for
conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, batten starter cables, electrical circuit
boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators; alarms and antitheft alarms, other than for vehicles, electric bells.
38 – Radio and television broadcasting services; telecommunication services; providing access to Internet; news agencies.
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42 – Scientific and industrial analysis and research
services; engineering; engineering and architectural
design services; testing services for the certification
of quality and standards; computer services, namely,
computer programming, computer virus protection
services, computer system design, creating, maintaining and updating websites for others, computer
software design, updating and rental of computer
software, providing search engines for the Internet,
hosting websites, computer hardware consultancy,
rental of computer hardware; industrial design services, other than engineering, computer and architecttural design; graphic arts designing; authenticating
works of art.
__________________________________________
(260) AM 2017 87229 A
(800) 1296887
(891) 2015 11 16
(731) PENTA HOTEL HOLDINGS LTD
B.V.I. Wickhams Cay, United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; business management of hotels and
apartment-hotels; administration of hotels and apartment-hotels; marketing.
43 – Hotel services; provision of temporary accommodation of guests; restaurant and bar services; catering; providing facilities for meetings, conferences,
exhibitions, congresses, seminars, symposiums and
workshops.
__________________________________________
(260) AM 2017 87231 A
(800) 1296985
(891) 2016 03 11
(731) BACCARAT PROPERTIES, LLC
200 Dorado Beach Drive, Unit 303,
006462247 El Dorado, Puerto Rico (Puerto
Rico), USA
(540)

AVANTAGE
(511)
41 – Entertainment services, namely, organizing, conducting, and producing ongoing card game contests
rendered live and through the media of television
and the Internet.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87232 A
(800) 1297032
(891) 2016 01 22
(731) TADIM GIDA MADDELERI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gebze Organize Sanayi Bőlgesi, 1100. Sok.
No:1105, ÇAYIROVA/KOCAELI, Turkey
(540)

(260) AM 2017 87234 A
(800) 1297066
(891) 2016 02 23
(731) DMK BABY GMBH
Henrich-Focke-Str. 4, 28199 Bremen,
Germany
(540)

ditrevit
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food, drinks and
preparations adapted for medical use; foodstuff and
drinks for babies and infants; nutritional supplements for humans.
29 – Dietetic preparations for non-medical purposes
basing on proteins, fats and albumens; milk; milk
products.
30 – Dietetic preparations for non-medical purposes
basing on carbohydrates; tea; tea for babies; tea for
infants.
__________________________________________
(260) AM 2017 87254 A
(800) 1297349
(891) 2016 03 15
(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V.
Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort,
Netherlands
(540)

NEDGOLD
(511)
29 – Milk products, butter and butter oil.
__________________________________________
(591) Red, white, gray, black and maroon
(511)
29 – Dried pulses; prepared nuts and dried fruits as
snacks; potato chips.
__________________________________________
(260) AM 2017 87233 A
(800) 1297041
(891) 2016 01 22
(731) RETAL INDUSTRIES LIMITED
Chrysanthou Mylona, 10, MAGNUM
HOUSE, CY-3030 Limassol, Cyprus
(540)

(591) Light blue and blue
(511)
20 – Polymer screw caps; polymer closure caps;
polyethylene caps; caps, closure caps and closures
not of metal for bottles, jars, and other containers.
__________________________________________

(260) AM 2017 87259 A
(800) 1297361
(891) 2016 04 05
(731) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, USA
(540)

(591) Black,white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for use in the treatment of leukemia, auto inflammatory disease, autoimmune disease, blood disease, cancer, multiple sclerosis, ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal and
skin diseases; pharmaceutical preparations, namely,
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the immune system.
__________________________________________
(260) AM 2017 87262 A
(800) 1297401
(891) 2015 12 28
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(731) AZIENDA AGRICOLA MASCIARELLI
S.A.S. DI MASCIARELLI M. & C.
Via Gamberale, 1, I-66010 SAN MARTINO
SULLA MARRUCINA (Chieti), Italy
(540)

(591) Black,white
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beer); wines.
__________________________________________
(260) AM 2017 87265 A
(800) 1297402
(891) 2016 01 25
(731) José EISENBERG
24, Avenue Princesse Grace, MC-98000
Monte-Carlo, Monaco
(540)

LES ORIENTAUX
LATINS – THE LATIN
ORIENTALS
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; soaps, shower gels, bath gels,
shower creams, bath creams, shampoos; perfumery,
perfumes, scented waters, deodorants [perfumery]
for cosmetic use; essential oils; cosmetics, cosmetic
preparations for slimming, beauty masks, skin whitening creams, make-up removing products, oils for
cosmetic use; cosmetic skin-tanning preparations;
make-up products, lipsticks, lip gloss, pencils for
cosmetic use, make-up, mascaras, nail polish, makeup powders, make-up foundation; hair lotions; hair
sprays; dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2017 87273 A
(800) 1297403
(891) 2016 01 04
(731) PRODUCTION AND COMMERCIAL
COMPANY "BIOTON" LIMITED
LIABILITY COMPANY
vul. Voitsehovicha, 77, m. Dnipropetrovsk
49101, Ukraine
(540)
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(591) Black,white
(511)
3 – Abrasives; abrasive cloth; glass cloth; abrasive
paper; breath freshening sprays; diamantine [abrasive]; alum stones [astringents]; amber [perfume]; ammonia [detergent]; antistatic preparations for household purposes; badian essence; laundry preparations;
colorants for toilet purposes; colour brightening chemicals for household purposes [laundry]; bergamot
oil; sachets for perfuming linen; joss sticks; preparations to make shiny the leaves of plants; laundry
glaze; shining preparations; beard dyes; pastes for
razor strops; shaving stones [astringents]; shaving
soap; shaving preparations; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; petroleum jelly for cosmetic purposes;
cosmetic preparations for baths; bath salts, not for
medical purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; shoe wax;
shoe cream; shoe polish; bleaching soda; cream for
whitening the skin; laundry bleaching preparations;
bleaching salts; dental bleaching gels; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; leather bleaching preparations; cosmetic preparations
for slimming purposes; decorative transfers for cosmetic purposes; cosmetic preparations for eyelashes;
false eyelashes; adhesives for affixing false eyelashes; moustache wax; waxes for leather; tailors' wax;
polishing wax; shoemakers' wax; windscreen cleaning liquids; hair colorants; hair lotions; hair waving
preparations; volcanic ash for cleaning; astringents
for cosmetic purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; gaultheria oil; heliotropine; geraniol; potassium hypochloride; grinding preparations; make-up; make-up preparations; make-up removing preparations; lipsticks; disinfectant soap; deodorants for human beings or for animals; deodorant
soap; depilatories; depilatory wax; depilatories; shampoos for pets; scented water; scented wood; extracts of flowers [perfumes]; ethereal essences; essential oils; jasmine oil; greases for cosmetic purposes;
laundry soaking preparations; aromatics [essential
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; cake
flavorings [essential oils]; leather preservatives [polishes]; color-removing preparations; degreasers other than for use in manufacturing processes; scale
removing preparations for household purposes; polishing rouge; dentifrices; denture polishes; preparations for cleaning dentures; ionone [perfumery]; rust
removing preparations; silicon carbide [abrasive];
carbides of metal [abrasives]; bases for flower perfumes; essential oils of cedarwood; adhesives for
affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes;
quillaia bark for washing; corundum [abrasive]; cosmetics; cosmetics for animals; make-up powder; beauty masks; cosmetic kits; whiting; cleaning chalk;
creams for leather; cosmetic creams; laundry starch;
starch glaze for laundry purposes; cakes of toilet
soap; lavender water; lavender oil; incense; lacquerremoving preparations; hair spray; nail varnish; es-
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sential oils of lemon; polishing paper; polishing stones; polishing creams; polishing preparations; polish
for furniture and flooring; medicated soap; lotions
for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; after-shave lotions; smoothing preparations [starching]; make-up preparations; parquet
floor wax; non-slipping wax for floors; almond oil;
almond soap; almond milk for cosmetic purposes;
washing soda, for cleaning; detergents other than for
use in manufacturing operations and for medical
purposes; soap; soap for brightening textile; cakes of
soap; soap for foot perspiration; antiperspirant soap;
cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; fabric softeners for laundry use; mint for perfumery; mint essence [essential oil]; emery; emery
cloth; emery paper; neutralizers for permanent waving; nail polish; nail care preparations; false nails;
fumigation preparations [perfumes]; eau de Cologne;
cosmetic pencils; oils for perfumes and scents; oils
for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; oils
for cleaning purposes; oil of turpentine for degreasing; perfumery; perfumes; laundry wax; pumice
stone; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; floor wax; non-slipping liquids for floors; floor wax
removers [scouring preparations]; stain removers;
canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; varnish-removing preparations; mouthwashes,
not for medical purposes; pomades for cosmetic purposes; dry-cleaning preparations; antiperspirants [toiletries]; safrol; laundry blueing; turpentine, for degreasing; glass paper; sun-tanning preparations [cosmetics]; soda lye; preparations for unblocking drain
pipes; potpourris [fragrances]; talcum powder; cotton swabs for cosmetic purposes; terpenes [essential
oils]; tripoli stone for polishing; rose oil; toiletries;
toilet water; mascara; paint stripping preparations;
cosmetic dyes; essential oils of citron; furbishing
preparations; scouring solutions; shampoos; shoemakers' wax; cosmetic preparations for skin care; sandcloth; smoothing stones; wallpaper cleaning preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 87280 A
(800) 1297414
(891) 2016 03 24
(731) UNILEVER N.V.
Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam,
Netherlands
(540)

medicated mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for personal use.
__________________________________________
(260) AM 2017 87287 A
(800) 1297456
(891) 2016 03 10
(731) KNIGHT, JZ
14507 Yelm Highway SE, Yelm WA 98597,
USA
(540)

RAMTHA
(511)
9 – Pre-recorded audio and video content on compact discs, DVDs and other physical and digital media, namely, downloadable audio and video files all
featuring teachings on spirituality.
16 – Printed instructional and teaching material in
the field of spirituality.
35 – An online and physical retail store for bringing
together of a variety of physical and digital goods
and services to enable customers to conveniently
view and purchase such goods and services in the
field of spirituality for commercial purposes.
38 – Transmission of live events via streaming and
related technology.
41 – Educational services, namely, online and inperson seminars, classes and training related to spiritual disciplines; Non-downloadable digital instructtional and teaching material in the field of spirituallity.
45 – Personal services in the nature of conducting
spiritual retreats rendered to develop and enhance
the spiritual needs of individuals.
__________________________________________
(260) AM 2017 87289 A
(800) 1297472
(891) 2015 12 10
(731) GRG Banking Equipment Co., Ltd.
9 Kelin Road, Science City, Luogang
District, Guangzhou, Guangdong, China
(540)

BRUT
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, creams and lotions for the skin; shaving foam, shaving
gel, pre-shave and after-shave lotions; talcum powder; bath and shower preparations; hair lotions and
gels; shampoos and conditioners; toothpaste; non-

(591) Black, white
(511)
9 – Automated teller machines [ATM]; cash registers; counterfeit [false] coin detectors; computer software, recorded; automatic recharging machine; co-

#5 2017 03 10

103

sasaqonlo niSnebi

mputer peripheral devices; interactive computer kiosks; ticket dispensers; computer programs [downloadable software].
__________________________________________
(260) AM 2017 87290 A
(800) 1297501
(891) 2015 10 14
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONIM ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K:1 B
Zemin 4-5-6, Güneşli Bağcılar, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, chemical elements for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2017 87293 A
(800) 1297162
(891) 2016 03 31
(731) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
450 W. 15th Street, Suite 505, New York
NY 10011, USA
(540)

(591) black and white
(511)
36 – Providing funding and financial assistance for
research, studies and programs related to disease and
treatments.
__________________________________________

(591) blue, navy
(511)
11 – Installations for air-conditioning and ventilating; water softening apparatus; water purification
apparatus; water purification installations; waste water purification installations; filters for aquariums
and aquarium filtration apparatus.
22 – Padding and stuffing materials, except of rubber and plastics, including those of wool and cotton;
textile fibers; raw spun fiber; glass fibers for textile
use; perforated fibers.
35 – The bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, namely; installations for airconditioning and ventilating; water softening apparatus; water purification apparatus; water purification installations; waste water purification installations; filters for aquariums and aquariums filtration
apparatus; padding and stuffing materials, except of
rubber and plastics, including those of wool and cotton; textile fibers; raw spun fiber; glass fibers for
textile use; perforated fibers; enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores, wholesale
outlets, by means of electronic media or through
mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2017 87299 A
(800) 1297545
(891) 2015 12 07
(731) MIRAFLEX S.A.S.
Calle 76 N° 20B – 24 Of. 503, Bogotá,
Colombia
(540)

(260) AM 2017 87295 A
(800) 1297543
(891) 2015 12 17
(731) AFT Pharmaceuticals Limited
P.O. Box 33203, Takapuna, Auckland
0740, New Zealand
(540)

NasoSurf
(511)
10 – Medical apparatus and instruments; inhalers;
receptacles for applying medicines; aerosol dispensers for medical purposes.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87296 A
(800) 1297179
(891) 2016 02 01
(731) AK-KIM KIMYA A SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Visnezade Mahallesi Süleyman, Seba Caddesi
No:82, Maçka Besiktas Istanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Optical apparatus and instruments and all types
of lenses, spectacles, eyeglasses, and their parts and
accessories.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87301 A
(800) 1297183
(891) 2016 01 18
(731) YOUCOM, OÜ
Läänemere tee 21-42, Lasmanäe district,
EE-13914 Tallinn, Harju county, Estonia
(540)

(260) AM 2017 87305 A
(800) 838866
(891) 2016 02 05
(731) VARVEL S.p.A.
Via 2 Agosto 1980, No. 9, Località
Crespellano, I-40053 VALSAMOGGIA (BO),
Italy
(540)

(591) Red and blue
(511)
9 – Electronic downloadable publications available
online in the Internet.

(591) Black, white
(511)
7 – Speed reducers and variable speed drives for
machines; coupling devices for machines.
__________________________________________

35 – Advertising, also via Internet.
38 – Telecommunication services; providing of communication between equipment of various networks,
also between computers; providing remote access to
the sharing of information, image, audio record, video record and multimedia files; consultations and
advice-giver services in the field of telecommunication network, computer information network and
telecommunication systems.
__________________________________________
(260) AM 2017 87303 A
(800) 1297559
(891) 2016 01 22
(731) TADIM GIDA MADDELERI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gebze Organize Sanayi Bőlgesi, 1100. Sok.
No:1105, ÇAYIROVA/KOCAELI, Turkey
(540)

(260) AM 2017 87306 A
(800) 1112789
(891) 2016 04 25
(731) OREXO AB
Box 303, SE-751 05 UPPSALA, Sweden
(540)

ZUBSOLV
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
__________________________________________

(260) AM 2017 87314 A
(800) 1297239
(891) 2016 03 30
(731) L'OREAL
14 rue Royale, F-75008 PARIS, France
(540)

Brow Power
(526) The trademark is protected as a whole.
"Brow" shall not be subject to independent legal protection.
(511)
3 – Cosmetics; cosmetics and make-up; non-medicated skin care preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 87345 A
(800) 1297415
(891) 2016 03 24
(731) Rigo Trading S.A.
Route de Trèves 6 EBBC, Building E
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
(540)
(591) Gray, red, white, black and maroon
(511)
29 – Dried pulses; prepared nuts and dried fruits as
snacks; potato chips.
__________________________________________

HAPPY DABBIES
(511)
30 – Confectionery.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87346 A
(800) 1297420
(891) 2016 04 05
(731) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit NJ 07901, USA
(540)

(591) Blak,white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for use in the treatment of leukemia, auto inflammatory disease, autoimmune disease, blood disease, cancer, multiple sclerosis, ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal and
skin diseases; pharmaceutical preparations, namely,
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the immune system.
__________________________________________
(260) AM 2017 87347 A
(800) 1297421
(891) 2016 04 05
(731) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit NJ 07901, USA
(540)

(591) Black,white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for use in the treatment of leukemia, auto inflammatory disease, autoimmune disease, blood disease, cancer, multiple sclerosis, ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal and
skin diseases; pharmaceutical preparations, namely,
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the immune system.
__________________________________________
(260) AM 2017 87348 A
(800) 1297427
(891) 2015 12 09
(731) HANGZHOU TAIJI BAGS & LUGGAGE
CO., LTD.
No.9 Taiji Road, Economic Development
District, Yuhang, Hangzhou Zhejiang, China
(540)

(591) Black,white
(511)
18 – Imitation leather; pocket wallets; travelling
bags; trunks [luggage]; leather laces; trimmings of
leather for furniture; umbrellas; canes; leather leashes; gut for making sausages.
25 – Clothing; ready-made clothing; layettes [clothing]; motorists' clothing; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; waterproof clothing.
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35 – Advertising; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business management and organization consultancy; outsourcing
services [business assistance]; providing an online
marketplace for buyers and sellers of goods and services; marketing; personnel management consultancy; accounting; sponsorship search; collating and
systematic ordering of data in a computer database.
__________________________________________
(260) AM 2017 87349 A
(800) 1297434
(891) 2015 11 26
(731) HUAHE HEAVY INDUSTRIES CO., LTD
Libei Village, Jinqing Town, Luqiao
District, Taizhou City 318058 Zhejiang
Province, China
(540)

(591) BLack,white
(511)
7 – Agricultural implements other than hand-operated; shredders [machines] for industrial use; woodworking machines; papermaking machines; printing
presses; machines for the textile industry; dyeing
machines; tea processing machines; food preparation
machines, electromechanical; mills [machines]; beverage preparation machines, electromechanical;
embossing machines; sewing machines; bicycle
assembling machines; engraving machines; apparatus for manufacturing batteries; straw mat weaving
machines; processing machines for local specialty
products; packing machines; kitchen machines, electric; washing machines; embossing machines; glass
working machines; fertilizer distributors; electromechanical machines for chemical industry; mineworking machines; iron casting machines; machines and
machine equipment for oil development and refinement; railroad constructing machines; elevating apparatus; electric hammers; foundry machines; fittings for engine boilers; internal combustion engines, other than for land vehicles; wind power equipment; machine tools; hand-held tools, other than
hand-operated; electronic industry device mainly used for loading and unloading, elevating and electric
welding; gas liquefying equipment; painting machines; dynamos; valves [parts of machines]; pumps
[machines]; compressed air machines; bearings
[parts of machines]; welding machines, electric; washing apparatus; filtering machines.
12 – Vehicles (electric-); vehicles for locomotion by
land, air, water or rail; cycle cars; fork lift trucks;
tilting-carts; aerial conveyors; trolleys; sleighs [vehicles]; tyres for vehicle wheels; amphibious airplanes; boats; upholstery for vehicles.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87350 A
(800) 1297445
(891) 2015 10 14
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONIM ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K:1 B,
Zemin 4-5-6 Güneşli Bağcılar, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black,white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted for medical purposes; baby foods, medicinal
herbs, herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements, mineral food supplements, protein dietary
supplements; dietary supplements for animals; fodder supplements for veterinary purposes; medicines
for dental purposes, hygienic products for medical
purposes including sanitary pads, breast-nursing
pads and bunion pads, wadding for medical purposes, plasters for medical purposes, dressings for medical purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying
noxious animals, fungicides, deodorants other than
for human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2017 87375 A
(800) 1297607
(891) 2016 01 29
(731) Joint-Stock Company "KRASNYJ
OCTYABR"
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,
RU-107140 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
30 – Confectionery, namely biscuits, waffles, gingerbread; caramels [candy]; sweetmeats [candy];
chocolate; pralines.
__________________________________________

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12 Heolleung-ro, Seocho-gu SEOUL,
137-938, Republic of Korea
(540)

(591) Black, white
(511)
12 – Automobiles; sports cars; coach vans; parts and
accessories for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; braking devices for vehicles;
trucks; passenger cars; passenger cars for more than
seven passengers; power transmissions and gearings
for land vehicles; transmissions for land vehicles;
automobile engines.
__________________________________________
(260) AM 2017 87377 A
(800) 1297648
(891) 2016 01 18
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12 Heolleung-ro, Seocho-gu SEOUL,
137-938, Republic of Korea
(540)

(591) Black, white
(511)
12 – Automobiles; sports cars; coach vans; parts and
accessories for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; braking devices for vehicles;
trucks; passenger cars; passenger cars for more than
seven passengers; power transmissions and gearings
for land vehicles; transmissions for land vehicles;
automobile engines.
__________________________________________
(260) AM 2017 87380 A
(800) 1297687
(891) 2015 12 14
(731) ESAN AKÜMÜLATÖR VE
MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Caddesi,
Dalgıç Sokak, No:1, 4. Levent, İstanbul,
Turkey
(540)

(260) AM 2017 87376 A
(800) 1297647
(891) 2016 01 18
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(591) Yellow, blue and white
(511)
9 – Measurement apparatus and equipment including
those for scientific, nautical, topographic, meteorologic, industrial and laboratory purposes, thermometers, not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not
for medical purposes, telescopes, periscopes, directional compasses, speed indicators, laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, stills, ovens
and furnaces for laboratory experiments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound
or images, cameras, photographic cameras, television apparatus, video recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 players, computers, desktop
computers, tablet computers, microphones, loudspeakers, earphones, telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of sound or images,
computer peripheral devices, cell phones, covers for
cell phones, telephone apparatus, computer printers,
scanners [data processing equipment], photocopiers;
magnetic and optic data carriers and computer software and programmes recorded thereto, downloaddable and recordable electronic publications, encoded magnetic and optic cards; antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods; ticket dispensers, automatic teller
machines (ATM); electronic components used in the
electronic parts of machines and apparatus, semiconductors, electronic circuits, integrated circuits,
chips [integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus
for opening and closing doors, optical sensors; counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches; clothing for protection against accidents, irradiation and
fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment; eyeglasses, sunglasses, optical lenses and
cases, containers, parts and components thereof;
apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery
starter cables, electrical circuit boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric door
bells, electric and electronic cables, batteries, electric
accumulators; alarms and anti-theft alarms, other
than for vehicles, electric bells; signalling apparatus
and instruments, luminous or mechanical signs for
traffic use; fire extinguishing apparatus, fire engines,
fire hose and fire hose nozzles; radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments; decorative magnets; metronomes.
__________________________________________

(260) AM 2017 87402 A
(800) 1297691
(891) 2015 12 29
(731) Magic Production Group (M.P.G.) S.A.
Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Trèves L-2632 Findel, Luxembourg
(540)

(591) Orange
(511)
28 – Games, toys; building games, manipulative games, parlor games, action toys, toy figures, construction toys, toy models, scale model vehicles (toys);
jigsaw puzzles.
30 – Pastry and confectionery; ices for food; chocolate and chocolate-based products, cocoa and cocoabased products.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; entertainment provided via a global communication network, entertainment by radio, television and the internet; interactive
entertainment services; organization of competitions
(education or entertainment); organization of entertainment events.
__________________________________________
(260) AM 2017 87404 A
(800) 1297738
(891) 2015 01 25
(731) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION
LIMITED
628 Minsheng Road, Shanghai Pilot Free
Trade Zone, Shanghai, China
(540)

(591) Black, white
(511)
12 – Boats; ships' hulls; water vehicles; ships;
yachts; vehicles for locomotion by land, air, water or
rail; remote control vehicles, other than toys; wagons; hydroplanes; vehicle bumpers; rolling stock
for railways; refrigerated wagons (railroad vehicles);
locomotives; carriages (railways); fork lift trucks;
lifting cars; vans (vehicles); refrigerated vehicles; tilting-carts; cars; air vehicles; aeroplanes; davits for
boats; barges; funnels for ships; spars for ships.
37 – Construction consultation; construction; underwater construction; damp-proofing for buildings; pier breakwater building; harbor construction; drilling
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of wells; underwater repair; shipbuilding; machinery
installation, maintenance and repair; vehicle maintenance; rust proofing; mining extraction; drilling of
deep oil or gas-wells.
39 – Transport; freight brokerage; transportation information; transportation logistics; packaging of goods; boat rental; salvage of ships; lighterage services; ship brokerage; salvaging; stevedoring; river
transport; marine transport; car transport; air transport; piloting; vehicle rental; rental of storage containers; storage; warehousing; rental of diving suits;
parcel delivery; arranging of cruises; transport by pipeline; delivery of goods; freighting; freight forwarding; transport of travelers; ice-breaking; hauling;
towing; refloating of ships; boat storage; underwater
salvage; pleasure boat transport; freight (shipping of
goods); boat transport; barge transport; railway truck
rental; storage of goods; storage information; courier
services (messages or merchandise); travel booking
agency services (except for hotel reservation); travel
tour guide services.
__________________________________________
(260) AM 2017 87406 A
(800) 1297784
(891) 2015 12 10
(731) SHENZHEN CHUANGWEI-RGB
ELECTRONICS CO., LTD.
13-16/F, Block A, Skyworth Building,
Shennan Road, Nanshan District, Shenzhen,
518057 Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Computers; computer memory devices; monitors
[computer hardware]; laptop computers; notebook
computers; processors [central processing units];
USB flash drives; computer peripheral devices; computer keyboards; mouse [computer peripheral]; electronic pocket translators; computer software, recorded; computer game software; electronic publications, downloadable; wireless LAN; touch screens;
personal digit assistant (PDA); tablet computers;
mobile hard disk; apparatus to check franking; ticket
dispensers; automatic lottery machine; facsimile machines; weighing machines; measures; electronic notice boards; neon signs; mobile phones; transmitters
of electronic signals; radar apparatus; navigational
instruments; global positioning system [GPS] apparatus; network communication equipment; optical
communication equipment; navigation apparatus for
vehicles [on-board computers]; SPC (stored program
control) telephone switching equipment; reversing
radar for vehicles; wireless router; wireless WiFi
transmitter; television apparatus; monitoring apparatus, electric; tape recorders; video recorders; camcor-

ders; DVD players; headphones; electronic teaching
and learning apparatus; portable media players;
television cameras; electronic sounding books; set
top box; car monitors; liquid crystal display [LCD]
screens; audio equipment; cameras [photography];
projection machine; teaching projection; surveying
apparatus and instruments; gasometers [measuring
instruments]; automatic indicators of low pressure in
vehicle tires [tyres]; speed checking apparatus for
vehicles; kilometer recorders for vehicles; meters for
internal combustion engine; logs [measuring instruments]; kilometer recorders for vehicles; hydromelters; audiovisual teaching apparatus; measuring devices, electric; probes for scientific purposes; optical
apparatus and instruments; materials for electricity
mains [wires, cables]; semi-conductors; integrated
circuits; electronic chip cards; light-emitting diodes
[LED]; stabilized voltage supply; low voltage power
supply; mobile power supply; fluorescent screens;
video screens; remote controller for household purpose; optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; regulating apparatus, electric; electric installations for the remote control of industrial operations; lightning conductors [rods]; electrolysers; fire
extinguishers; radiological apparatus for industrial
purposes; protection devices for personal use against
accidents; batteries, electric; animated cartoons; electrically warmed clothing for protection.
__________________________________________
(260) AM 2017 87407 A
(800) 1297788
(891) 2015 10 27
(731) HUGO BOSS Trade Mark Management
GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen,
Germany
(540)
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(591) Silver and amber
(511)
3 – Soaps; perfumeries; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2017 87475 A
(800) 1298189
(891) 2015 12 03
(731) FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING
CO., LTD.
No.64, North Fenjiang Road, Chancheng
District, Foshan Guangdong Province, China
(540)

(591) Black,white
(511)
11 – Fluorescent lighting tubes; lamps; infrared illuminators; lighting apparatus and installations; automobile lights; standard lamps; filaments for electric
lamps; chandeliers stands; luminous tubes for lighting; spotlights; Chinese lanterns; lighting apparatus
for vehicles; diffuse luminaires; curling lamps; lightemitting diodes (LED) lighting apparatus; lights for
vehicles; bicycle lights; lighting installations for vehicles; miners' lamps; electric light bulbs; searchlights; aquarium lights; luminous house numbers; safety lamps.
__________________________________________
(260) AM 2017 87546 A
(800) 1298595
(891) 2015 07 29
(731) LV YANGFEN
Laozhai, Dagutang Village, Zhouxiang Town,
Cixi City, Zhejiang, China
(540)

(591) black and white
(511)
8 – Sharpening steel; agricultural implements (handoperated); gardening tools; animal skinning appliances and tools; shavers; spanners; hand operated packing tools; glass cutters; scissor; forks.
11 – Kitchen blowtorch; gas lamps; electric dryer;
body hair dryer; hair dryer; hot air apparatus; ornamental fountains; lighters; polymerization installations.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87556 A
(800) 1298648
(891) 2015 12 23
(731) STARDEA S.r.l.
Viale Mentana, 43, I-43121 PARMA (PR),
Italy
(540)

KEPRAXIN
(511)
5 – Pharmaceutical products, namely products to repair the damage of skin.
__________________________________________
(260) AM 2017 87607 A
(800) 1298926
(891) 2015 12 11
(731) ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Toroslar M. Tekke, C. Yenitaşkent Beldesi,
MERSİN, Turkey
(540)

(591) black and navy
(511)
19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen,
cement, gypsum for use in construction, and road construction, building materials (as finished products)
made of concrete, gypsum, clay, potters' clay, natural or artificial stone, wood, plastics and synthetic
materials for building, construction and road construction purposes, included in this class; non-metallic buildings, non-metallic building materials, nonmetallic transportable buildings, poles not of metal
for power lines, barriers not of metal, doors and windows of wood and synthetic materials, traffic signs
not of metal, non-luminous and non-mechanical, for
roads, monuments and statuettes of stone, concrete
and marble, natural and synthetic surface coatings in
the form of panels and sheets, being building materials; heat adhesive synthetic surface coating, being
building materials; bitumen cardboard coatings for
roofing; bitumen coating for roofing, prefabricated
swimming pools not of metal (structures).
__________________________________________
(260) AM 2017 87608 A
(800) 1298927
(891) 2015 12 11
(731) ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Toroslar M. Tekke, C. Yenitaşkent Beldesi,
MERSİN, Turkey
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(540)

(591) black and navy
(511)
19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen,
cement, gypsum for use in construction, and road
construction, building materials (as finished products) made of concrete, gypsum, clay, potters' clay,
natural or artificial stone, wood, plastics and synthetic materials for building, construction, and road
construction purposes, included in this class; nonmetallic buildings, non-metallic building materials,
non-metallic transportable buildings, poles not of
metal for power lines, barriers not of metal, doors
and windows of wood and synthetic materials, traffic
signs not of metal, non-luminous and non-mechanical, for roads, monuments and statuettes of stone,
concrete and marble, natural and synthetic surface
coatings in the form of panels and sheets, being
building materials; heat adhesive synthetic surface
coating, being building materials; bitumen cardboard
coatings for roofing; bitumen coating for roofing;
prefabricated swimming pools not of metal (structures).
__________________________________________
(260) AM 2017 87609 A
(800) 1298968
(891) 2015 12 18
(731) HAMM AG
Hammstrasse 1, 95643 Tirschenreuth,
Germany
(540)

HAMM
(511)
4 – Industrial oils and greases; motor oil; gear oil;
lubricants; dust removing preparations; preparations
for dust absorbing, dust wetting and dust binding;
non-chemical additives for fuels, combustibles, lubricants and industrial oils; fuels (including motor
spirits) and lighting fuels; industrial greases, waxes
and fluids; releasing agents in the form of oils and
greases; additives in connection with all the aforesaid goods, included in this class.
7 – Mechanical equipment for construction, earthmoving, crushing, processing, mining and agriculture; pumps, compressors, generators and fans; moving and handling equipment; lifting and hoisting
equipment; engines, powertrains and generic machine parts; machine coupling and power transmission
components (except for land vehicles); filters (parts

of machines or engines); filter housings (parts of machines or engines); construction machines; mechanical, pneumatic, hydraulic and electric construction
implements (other than hand-operated); machines
and mechanical implements for construction, winning, mining, processing, demolition and agriculture,
in particular rock breaking machines, concrete breaking machines, compacting machines, compacting
implements, densifiers, road rollers, earthmoving rollers, compactors, tandem rollers, rubber wheeled rollers, static rollers, grader rollers, bulldozers, graders
and soil working machines; binding agent, gravel
and chip spreaders; rammers (machines); machines
and mechanical implements for road construction,
earthmoving, open-cast and underground mining,
structural and civil engineering, soil working, road
working, stone working, asphalt working, concrete
working, road repair, recycling of road surfaces, recycling of asphalt, recycling of bitumen, road demolition, breaking road surfaces, crushing, breaking,
road surface working, waste dump construction, soil
stabilization and compacting; compacting machines
and implements, in particular for earthmoving, road
construction and waste dump construction; parts and
tools of all the aforesaid goods, in particular rollers,
drums, vibration rollers and drums, oscillation rollers and drums, rollers and drums for compacting,
breaking and crushing, travel drives, vibration drives, oscillation drives, motors, drive units, hybrid
drives, hydraulic plates, vibratory plates (vibrating
compactor plates), vibrators, drive elements, suspensions, control mechanisms, joints, wearing parts,
spare parts, high-performance tools of hard metal,
compacting tools, crushing tools, breaking tools,
milling tools, tool holders, change tool holder systems, coverings for rollers and drums, drum housings, body parts, chassis, drivers cabs, steering
stands, mirrors, tanks, water tanks, breaking and
crushing bars, breaking and crushing plates, braking
systems, brakes, brake linings, brake calipers and
brake shoes; hand-held tools (other than hand-operated); tools for machines; loosening tools for closing caps (other than hand-operated); power tools;
mechanical tools; automatic tools (other than handoperated); hydraulic tools (other than hand-operated); pneumatic tools (other than hand-operated);
mechanical equipment for the lifting and lowering of
machines and machine parts; tubes being fitted parts
of machines; mechanical, hydraulic and pneumatic
control mechanisms; covers and cover parts, in particular in the form of chains, rings and bands, for
machine parts, in particular for rollers and drums;
fairings and fairing parts, in particular in the form of
chains, rings and bands, for machine parts, in particular for rollers and drums; adapted tarpaulins for
use with machines, in particular for use with rollers
and drums; adapted coverings for use with machines,
in particular for use with rollers and drums; sparking
plugs; starters; jacks (machines); electric, pneumatic
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and hydraulic jacks; parts and fittings for all the
aforesaid goods, included in this class; electrostatic
separators.
8 – Hand tools and implements (hand-operated), in
particular for treatment of materials and for construction, repair and maintenance; loosening tools for
closing caps (hand-operated); lifting tools; handoperated pumps for lubricants and industrial oils and
greases; hand-operated implements for dispensing
lubricants and industrial oils and greases; drums for
reeling and unwinding strings and ropes (handoperated); vices; hand-operated jacks; parts and
fittings for all the aforesaid goods, included in this
class.
9 – Scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), control, regulating, life-saving
and teaching apparatus and instruments; electronic
control apparatus, units and systems; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus and instruments for capturing, recording,
transmission, reception or reproduction of sound,
images or data; communications equipment; data carriers for bearing pictures, sound and data; calculating machines; data processing equipment; computers; computer software and hardware; computer peripherals; fire-extinguishing apparatus; recorded data; information technology and audiovisual equipment; magnets, magnetizers and demagnetizers; apparatus, instruments and cables for electricity; optical devices, equipment, enhancers and correctors; safety, security, protection and signalling devices and
equipment; navigation, guidance, positioning, tracking, targeting and map making devices; navigationnal instruments; measuring, detecting and monitoring instruments, devices, appliances and controllers;
instruments, devices and appliances for measuring
and indicating the rigidity, compaction degree, load
bearing capacity and temperature of the ground, in
particular of road surfaces and soil; temperature regulators; electric and electronic devices and apparatus, as well as equipment composed of such goods,
for the purposes of telematics, telecommunications
and data processing; apparatus, instruments, software and hardware for tracking, monitoring, operating,
remote controlling and technical testing of products
of mechanical and electrical engineering, products
for structural engineering, civil engineering and mining, industrial installations, vehicles, apparatus and
machines; testing and quality control devices; electrical testing instruments; electric and electronic apparatus for evaluating the operation of and faults
with products of mechanical and electrical engineering, products for structural engineering, civil engineering and mining, industrial installations, vehicles,
apparatus and machines; scientific research and laboratory apparatus; filtering units for laboratory use;
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analysing and diagnostic apparatus (not for medical
purposes); simulators; dosage devices; laser, infrared and ultrasound devices (not for medical purposes); lasers (not for medical purposes); switches; electric control boxes, switch cabinets and control boards; electric control panels; joysticks; sensors; detectors; light emitting diodes; horns for signalling;
buzzers; luminous signs; optical reflectors; optical
mirrors; radio transmitting and receiving apparatus;
antennas; aerials as communications apparatus; transmitters; optical and electrical receivers; signalling
apparatus and signalling panels of metal (luminous
or mechanical); indicator boards; levelling instruments, devices and apparatus; remote control apparatus; electric and electronic devices for the lifting or
lowering of machines or machine parts; oil level
indicators; components for electrical circuits; cables
and wires (electricity); electric connection components; electric relays; fuses; terminals (electricity);
electrical circuits and circuit boards; audio devices
and radio receivers; speakers; graphic equalizers; batteries; battery chargers; electrical amplifiers; protective and safety clothing for protection against accident or injury; protective shoes; protective helmets;
eyeglasses, in particular safety glasses for protecting
the eyes and sun glasses; exposed films for educational purposes; cinematographic films for educational purposes; key cards (encoded); parts and fittings
for all the aforesaid goods, included in this class.
12 – Transport vehicles; truck tractors; load carrying
trailers; low-loading vehicles; towing trucks; trucks;
trailers for motor land vehicles; tipping bodies for
vehicles; waggons; steering wheels; wheels; tyres;
wheel rims; inner tubes for tyres; repair outfit for tyres and inner tubes for tyres; powertrains, including
engines and motors, for land vehicles; coupling and
power transmission components for land vehicles;
driving chains and transmission shafts for land vehicles; body parts for vehicles; radiator grills for vehicles; undercarriages; braking systems, brakes, brake calipers, brake shoes and brake linings for vehicles; scrapers for tyres; windscreen wipers; adapted
tarpaulins for use with vehicles and vehicle trailers;
adapted coverings for use with vehicles and vehicle
trailers; alarm systems for vehicles; mirrors for vehicles; air pumps for tyres; parts and fittings for all
the aforesaid goods, included in this class.
14 – Precious metals and their alloys, and imitations
thereof; precious stones and pearls, and imitations
thereof; model vehicles and machines (ornaments)
made of precious metal; jewellery; horological and
chronometric instruments; jewellery and watch boxes; key rings (trinkets or fobs); statues, figurines,
ornaments, coins and tokens, made of or coated with
precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof; works of art made of precious metal;
parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class.
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16 – Paper; cardboard; printed matter; paper goods;
stationery; writing and stamping implements; ballpoint pens; fountain pens; pencils; drawing materials; cases for stationery and drawing materials; pictures; photographs; post cards; picture post cards;
pop-up greeting cards; greeting cards; decalcomanias; trading cards (other than for games); graphic
prints; diagrams; blueprints (plans); maps made of
paper or flexible plastics; newspapers; periodicals;
magazines (periodicals); books; booklets; catalogues; reference books; manuals; note books; calendars;
albums; book markers; stamps; labels (not of textile); decoration and art materials and media; envelopes for stationery use; glue for stationary or household use; painters' brushes; office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except apparatus); works of art and figurines of paper
or cardboard, and architectural models; coasters of
paper or cardboard; filtering materials of paper; bags
and articles for packaging, wrapping and storage of
paper, cardboard or plastics; money holders; disposable paper products; parts and fittings for all the
aforesaid goods, included in this class.
17 – Seals, sealants and fillers; insulation, damping
and barrier materials; flexible pipes, tubes, hoses,
and fittings therefor, including valves; non-metallic
pipes, tubes and hoses (not for building purposes);
non-metallic couplings and connectors for pipes, tubes, hoses and cables; semi-finished plastic goods;
plastics in the form of sheets, films, blocks, rods and
tubes; unprocessed and semi-processed materials
(not adapted for a specific use), included in this
class, namely, polyester, mineral fibers, flexible plastic films (other than for packaging), semi-processed
plastics, plastic fibers (not for use in textiles), recycled plastics, elastomers, synthetic and composite materials, namely, carbon fibers, cellulose acetate, glass
fibers and glass wool, cellulose, fibers impregnated
with synthetic resins; finished or semi-finished products (adapted for a specific use), included in this
class, namely, ebonite moulds, moulds of rubber for
use in the production of path edgings, semi-finished
rubber in the form of mouldings, semi-processed injection moulding plastics, shock-absorbing materials, packing materials, vibration dampers, statues
and works of art, namely, figurines made from rubber and decorative plastic films being semi-finished
products, anti-dazzle films for windows (tinted),
rubber covers for electrical components, rubber covers for switches, plastic masking films (other than
for packaging), drum coverings of rubber (semi-finished products), sealing rings, cylinder jointings,
spacers (except fasteners for pipes), sealing membranes and semi-processed synthetic filtering materials,
adhesive tapes, strips, bands and films, clutch linings, tyre restoration and repair materials, marker
tapes and protective rubber articles; parts and fittings
for all the aforesaid goods, included in this class.

18 – Luggage, bags, wallets and other carriers; backpacks; umbrellas and parasols; walking sticks; saddlery; parts and fittings for all the aforesaid goods,
included in this class.
25 – Clothing; footwear; headgear; parts and fittings
for the aforesaid goods, included in this class.
28 – Model vehicles and machines (scaled down);
model vehicles and machines (playthings); toys, games, playthings and curios; sporting articles and
equipment; festive decorations (included in this
class) and artificial Christmas trees; parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this
class.
34 – Smokers' articles, in particular lighters; ashtrayys; matches; parts and fittings for all the aforesaid
goods, included in this class.
35 – Business management; business administration;
advertising; dissemination of advertisements; rental
of advertising spaces; marketing and sales promotion
services; business administration consultancy; business and organisational consultancy; business information services; product demonstrations and product
presentation services, also via the internet; conducting and organization of fairs for commercial and advertising purposes; commercial trading and consumer information services, namely auctioneering services, organizing of business contacts, collective buying services, evaluations relating to commercial
matters, arranging of competitions, agency business
services, import and export services, negotiation and
intermediation services, ordering services, price comparison services, acquisition services for third
parties, subscription services; business analysis, research and information services; data processing (office functions); electronic collecting of data; compilation and systematization of data and information in
electronic databases; quality management, namely
process optimisation through organisational planning; compilation of statistics; cost-benefit analysis;
cost-price-analysis; business studies concerning capacity utilisation; business project management; organisational project management and organisational
management of vehicle and machine fleets, and related organisational and business consultancy; operating an information, complaints and emergency hotline, also online, namely taking, collecting and forwarding customer requests or customer complaints
by telephone or electronic means; import-export
agencies services; organisational scheduling of the
operating time and location of products of mechanical and electrical engineering, products for structural engineering, civil engineering and mining, industrial installations, vehicles, apparatus and machines; business relocation services; sponsorship search; retail and wholesale services, also via the internet, in relation to industrial oils and greases, motor
oil, gear oil, lubricants, dust removing preparations,
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preparations for dust absorbing, dust wetting and
dust binding, non-chemical additives for fuels, combustibles, lubricants and industrial oils, fuels (including motor spirits), lighting fuels, industrial greases,
waxes and fluids, releasing agents in the form of oils
and greases, mechanical equipment for construction,
earthmoving, crushing, processing, mining and agriculture, pumps, compressors, generators, fans, moving and handling equipment, lifting and hoisting
equipment, engines, powertrains, generic machine
parts, machine coupling and power transmission components (except for land vehicles), filters (parts of
machines or engines), filter housings (parts of machines or engines), construction machines, mechanical, pneumatic, hydraulic and electric construction
implements (other than hand-operated), machines
and mechanical implements for construction, winning, mining, processing, demolition and agriculture,
in particular rock breaking machines, concrete breaking machines, compacting machines, compacting
implements, densifiers, road rollers, earthmoving rollers, compactors, tandem rollers, rubber wheeled
rollers, static rollers, grader rollers, bulldozers, graders and soil working machines, binding agent,
gravel and chip spreaders, rammers (machines), machines and mechanical implements for road construction, earthmoving, open-cast and underground
mining, structural and civil engineering, soil working, road working, stone working, asphalt working,
concrete working, road repair, recycling of road surfaces, recycling of asphalt, recycling of bitumen, road demolition, breaking road surfaces, crushing, breaking, road surface working, waste dump construction, soil stabilization and compacting, compacting
machines and implements, in particular for earthmoving, road construction and waste dump construction, parts of machines, in particular tools, rollers,
drums, vibration rollers and drums, oscillation rollers and drums, rollers and drums for compacting,
breaking and crushing, travel drives, vibration drives, oscillation drives, motors, drive units, hybrid
drives, hydraulic plates, vibratory plates (vibrating
compactor plates), vibrators, drive elements, suspensions, control mechanisms, joints, wearing parts,
spare parts, high-performance tools of hard metal,
compacting tools, crushing tools, breaking tools,
milling tools, tool holders, change tool holder systems, coverings for rollers and drums, drum housings, body parts, chassis, drivers cabs, steering
stands, mirrors, tanks, water tanks, breaking and
crushing bars, breaking and crushing plates, braking
systems, brakes, brake linings, brake calipers and
brake shoes, hand-held tools (other than hand-operated), tools for machines, loosening tools for closing caps (other than hand-operated), power tools,
mechanical tools, automatic tools, hydraulic tools
(other than hand-operated), pneumatic tools (other
than hand-operated), mechanical equipment for the
lifting and lowering of machines and machine parts,
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tubes being fitted parts of machines, mechanical,
hydraulic and pneumatic control mechanisms, covers
and cover parts, in particular in the form of chains,
rings and bands, for machine parts, in particular for
rollers and drums, fairings and fairing parts, in
particular in the form of chains, rings and bands, for
machine parts, in particular for rollers and drums,
adapted tarpaulins for use with machines, adapted
coverings for use with machines, sparking plugs,
starters, jacks (machines), electric, pneumatic and
hydraulic jacks, hand tools and implements (handoperated), in particular for treatment of materials and
for construction, repair and maintenance, loosening
tools for closing caps (hand-operated), lifting tools,
hand-operated pumps for lubricants and industrial
oils and greases, hand-operated implements for dispensing lubricants and industrial oils and greases,
drums for reeling and unwinding strings and ropes,
vices, hand-operated jacks, scientific, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), control, regulating, life-saving and teaching apparatus
and instruments, electronic control apparatus, units
and systems, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus and instruments for capturing, recording, transmission, reception or reproduction of sound, images or data, communications equipment, data carriers for bearing pictures, sound and data, calculating machines, data
processing equipment, computers, computer software and hardware, computer peripherals, fire-extinguishing apparatus, recorded data, information technology and audiovisual equipment, magnets, magnetizers and demagnetizers, apparatus, instruments and
cables for electricity, optical devices, equipment, enhancers and correctors, safety, security, protection
and signalling devices and equipment, navigation,
guidance, positioning, tracking, targeting and map
making devices, navigational instruments, measuring, detecting and monitoring instruments, devices,
appliances and controllers, instruments, devices and
appliances for measuring and indicating the rigidity,
compaction degree, load bearing capacity and temperature of the ground, in particular of road surfaces
and soil, temperature regulators, electric and electronic devices and apparatus, as well as equipment
composed of such goods, for the purposes of telematics, telecommunications and data processing, apparatus, instruments, software and hardware for tracking, monitoring, operating, remote controlling and
technical testing of products of mechanical and electrical engineering, products for structural engineering, civil engineering and mining, industrial installations, vehicles, apparatus and machines, testing
and quality control devices, electrical testing instruments, electric and electronic apparatus for evaluating the operation of and faults with products of
mechanical and electrical engineering, products for
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structural engineering, civil engineering and mining,
industrial installations, vehicles, apparatus and machines, scientific research and laboratory apparatus,
filtering units for laboratory use, analysing and diagnostic apparatus (not for medical purposes), simulators, dosage devices, laser, infra-red and ultrasound devices (not for medical purposes), lasers (not
for medical purposes), switches, electric control boxes, switch cabinets and control boards, electric
control panels, joysticks, sensors, detectors, light
emitting diodes, horns for signalling, buzzers, luminous signs, optical reflectors, optical mirrors, radio
transmitting and receiving apparatus, antennas, aerials as communications apparatus, transmitters, optical and electrical receivers, signalling apparatus and
signalling panels of metal (luminous or mechanical),
indicator boards, levelling instruments, devices and
apparatus, electrostatic separators, remote control
apparatus, electric and electronic devices for the
lifting or lowering of machines or machine parts, oil
level indicators, components for electrical circuits,
cables and wires (electricity), electric connection
components, electric relays, fuses, terminals (electricity), electrical circuits and circuit boards, audio
devices and radio receivers, speakers, graphic equalizers, batteries, battery chargers, electrical amplifyiers, protective and safety clothing for protection
against accident or injury, protective shoes, protective helmets, eyeglasses, in particular safety glasses
for protecting the eyes and sun glasses, exposed
films for educational purposes, cinematographic
films for educational purposes, key cards (encoded),
transport vehicles, truck tractors, load carrying trailers, low-loading vehicles, towing trucks, trucks,
trailers for motor land vehicles, tipping bodies for
vehicles, waggons, steering wheels, wheels, tyres,
wheel rims, inner tubes for tyres, repair outfit for
tyres and inner tubes for tyres, powertrains, including engines and motors, for land vehicles, coupling
and power transmission components for land vehicles, driving chains and transmission shafts for land
vehicles, body parts for vehicles, radiator grills for
vehicles, undercarriages, braking systems, brakes,
brake calipers, brake shoes and brake linings for
vehicles, scrapers for tyres, windscreen wipers, adapted tarpaulins for use with vehicles and vehicle
trailers, adapted coverings for use with vehicles and
vehicle trailers, alarm systems for vehicles, mirrors
for vehicles, air pumps for tyres, precious metals and
their alloys, and imitations thereof, precious stones
and pearls, and imitations thereof, model vehicles
and machines (ornaments) made of precious metal,
jewellery, horological and chronometric instruments,
jewellery and watch boxes, key rings (trinkets or
fobs), statues, figurines, ornaments, coins and tokens, made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof, works
of art made of precious metal, paper, cardboard,
printed matter, paper goods, stationery, writing and

stamping implements, ballpoint pens, fountain pens,
pencils, drawing materials, cases for stationery and
drawing materials, pictures, photographs, post cards,
picture post cards, pop-up greeting cards, greeting
cards, decalcomanias, trading cards (other than for
games), graphic prints, diagrams, blueprints (plans),
maps made of paper or flexible plastics, newspapers,
periodicals, magazines (periodicals), books, booklets, catalogues, reference books, manuals, note books, calendars, albums, book markers, stamps, labels
(not of textile), decoration and art materials and media, envelopes for stationery use, glue for stationary
or household use, painters' brushes, office requisites
(except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), works of art and figurines of
paper or cardboard, and architectural models, coasters of paper or cardboard, filtering materials of paper, bags and articles for packaging, wrapping and
storage of paper, cardboard or plastics, money holders, disposable paper products, seals, sealants, fillers, insulation, damping and barrier materials, flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefor, including valves, non-metallic pipes, tubes and hoses
(not for building purposes), non-metallic couplings
and connectors for pipes, tubes, hoses and cables,
semi-finished plastic goods, plastics in the form of
sheets, films, blocks, rods and tubes, unprocessed
and semi-processed materials (not adapted for a specific use), namely, polyester, mineral fibers, flexible
plastic films (other than for packaging), semi-processed plastics, plastic fibers (not for use in textiles),
recycled plastics, elastomers, synthetic and composite materials, namely, carbon fibers, cellulose acetate, glass fibers and glass wool, cellulose, fibers impregnated with synthetic resins, finished or semifinished products (adapted for a specific use), namely, ebonite moulds, moulds of rubber for use in the
production of path edgings, semi-finished rubber in
the form of mouldings, semi-processed injection moulding plastics, shock-absorbing materials, packaging materials, vibration dampers, statues and works
of art, namely, figurines made from rubber and decorative plastic films being semi-finished products,
anti-dazzle films for windows (tinted), rubber covers
for electrical components, rubber covers for switches, plastic masking films (other than for packaging), drum coverings of rubber (semi-finished products), sealing rings, cylinder jointings, armatures,
connectors, spacers (except fasteners for pipes), sealing membranes and semi-processed synthetic filtering materials, adhesive tapes, strips, bands and
films, clutch linings and brake linings, tyre restoration and repair materials, marker tapes and protective rubber articles, luggage, bags, wallets and other
carriers, backpacks, umbrellas, parasols, walking
sticks, saddlery, clothing, footwear, headgear, model
vehicles and machines (scaled down), model vehicles and machines (playthings), toys, games, playthings, curios, sporting articles and equipment, festi-
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ve decorations, artificial Christmas trees, smokers'
articles, in particular lighters, ashtrays, matches, as
well as parts and fittings for the aforesaid goods;
hire, rental and leasing of goods associated with the
provision of all the aforesaid services, included in
this class; consultancy and information services relating to all the aforesaid services, included in this
class.
36 – Insurance services; real estate services; pawnbrokerage; financial, monetary and banking services;
fundraising and sponsorship; financial management
services and real estate management services; finance services; financial consultancy, appraisals and
valuations; financial analyses; financing and funding
services; arranging of financing and funding; leasing
and hire-purchase services (terms considered too vague by the International Bureau – rule 13.2.b) of the
Common Regulations); consultancy with regard to
financing, funding, leasing and hire-purchase; bonding, warranty and guarantee services; hire, rental
and leasing of goods associated with the provision of
all the aforesaid services, included in this class;
consultancy and information services relating to all
the aforesaid services, included in this class.
37 – Construction; construction supervision; construction consultancy; building, construction and demolition; soil stabilization services; soil compacting
services; mining services; earth moving services; road construction; canal construction; waste dump
construction; crushing services in respect of solids
(included in this class); hire, rental and leasing of
construction machines, compacting machines, compacting implements, densifiers, road rollers, earthmoving rollers, compactors, tandem rollers, rubber
wheeled rollers, static rollers and grader rollers, and
parts thereof; installation, cleaning, repair and maintenance services with respect to construction machines, compacting machines, compacting implements,
densifiers, road rollers, earthmoving rollers, compacttors, tandem rollers, rubber wheeled rollers, static
rollers and grader rollers, and parts thereof; installation, cleaning, repair and maintenance services
with respect to computer hardware, products of mechanical and electrical engineering, products for
structural engineering, civil engineering and mining,
industrial installations, vehicles, apparatus and machines, and parts thereof; installation, cleaning, repair and maintenance services with respect to structures, in particular buildings, canals and roads; rustproofing; application of surface coatings, in particular application of protective surface coatings; hire,
rental and leasing of goods associated with the provision of all the aforesaid services, included in this
class; consultancy and information services relating
to all the aforesaid services, included in this class;
technical consultancy with regard to construction;
technical consultancy with regard to soil compacting
and soil stabilization.
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38 – Telecommunication services; communications
services for the exchange of data in electronic form;
communication via digital transmission, radio, computer, internet, satellite, telematics and cable; telematics services (included in this class); providing
access to electronic databases and electronic communications networks; leasing access time to electronic databases and electronic communications networks; leasing access time for enabling the use of
non-downloadable on-line software; hire, rental and
leasing of goods associated with the provision of all
the aforesaid services, included in this class; consultancy and information services relating to all the
aforesaid services, included in this class; providing
electronic access to position data and satellite correction signals.
41 – Education; instruction; organising, arranging
and conducting courses, workshops and seminars;
training, in particular concerning safety at work and
the operation, usage, repair and maintenance of vehicles, apparatus and machines, and parts thereof;
services of a training facility for obtaining a driving
licence; provision of club education services; entertainment; organising and conducting lotteries, competitions and contests; provision of fan club services
in the nature of entertainment, education, sporting
activities and cultural activities; provision of club
entertainment services; sporting and cultural activeties; publishing and reporting; production of films
for educational purposes; hire, rental and leasing of
goods associated with the provision of all the aforesaid services, included in this class; consultancy
and information services relating to all the aforesaid
services, included in this class.
42 – Scientific and technological services and research; industrial analysis and research services; technical planning and consultancy; technical project
planning; construction planning; IT services, namely
development, programming, installation, implementtation, updating, maintenance and repair of computer
software, development of computer hardware, hosting services, software as a service [SaaS], rental of
software, rental of computer hardware and facilities,
IT consultancy, advisory and information services,
IT security, protection and restoration services
(terms considered too vague by the International
Bureau – rule 13.2.b) of the Common Regulations),
data duplication and conversion services, data coding services, computer analysis and diagnostics, research and development and implementation of computers and computer systems, computer programming, computer project management services, data
mining, computer services (included in this class),
technological services relating to computers, computer network services, data migration services, technological services, namely generating, recording and
analysing of position data and satellite correction
signals, updating of websites for third parties and
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monitoring of computer systems by remote access;
testing, authentication and quality control; technical
consultancy with regard to products of mechanical
and electrical engineering, products for structural
engineering, civil engineering and mining, industrial
installations, vehicles, apparatus and machines, and
parts thereof; technological consultancy with regard
to the operation of vehicles, apparatus and machines,
and parts thereof; design services; engineering services; research in the fields of mechanical engineering, electrical engineering and construction; geological research and prospecting; product research and
development; development of industrial processes;
development of new products and technologies for
third parties; development of products of mechanical
and electrical engineering, products for structural
engineering, civil engineering and mining, industrial
installations, vehicles, apparatus and machines, and
parts thereof; constructional planning and design; safety testing and technical testing (also by remote
access) of computer hardware, computer software,
products of mechanical and electrical engineering,
products for structural engineering, civil engineering
and mining, industrial installations, vehicles, apparatus and machines, and parts thereof; troubleshooting and fault diagnosis regarding computer hardware, computer software, products of mechanical
and electrical engineering, products for structural
engineering, civil engineering and mining, industrial
installations, vehicles, apparatus and machines, and
parts thereof; remote controlling, remote monitoring,
remote maintenance and electronic tracking of computer hardware, computer software, products of mechanical and electrical engineering, products for
structural engineering, civil engineering and mining,
industrial installations, vehicles, apparatus and machines, and parts thereof (terms considered too vague by the International Bureau – rule 13.2.b) of the
Common Regulations); measurement services; preparation of technical surveys; weather forecast services; technical development of models and concepts
to be implemented for the operation, production and
logistics of commercial enterprises; planning and development of construction projects and projects for
the compacting of soil and stabilization of soil; laboratory services; chemistry services; physics services;
architectural services; technical drawing; urban planning; technical construction planning; technical development of usage concepts for computer hardware,
computer software, products of mechanical and electrical engineering, products for structural engineering, civil engineering and mining, industrial installations, vehicles, apparatus and machines, and parts
thereof; technical project management; technical testing services; technological services, namely generating and analysing of data concerning construction
processes, soil compacting processes and soil stabilization processes; technical assessment of data concerning construction processes, soil compacting pro-

cesses and soil stabilization processes; electronic
recording of data; hire, rental and leasing of goods
associated with the provision of all the aforesaid services, included in this class; consultancy and information services relating to all the aforesaid services,
included in this class; structural and civil engineering.
__________________________________________
(260) AM 2017 87610 A
(800) 1299074
(891) 2016 02 03
(731) SUNECHO LIMITED
3 Themistokli Dervi Street, Julia House,
Nicosia, CY-1066, Cyprus
(540)

(591) Red, pink and yellow.
(526) ®
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats; ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for human consumption;
alginates for culinary purposes; anchovy; peanuts,
prepared; artichokes, preserved; albumen for culinary purposes; white of eggs; beans, preserved; soya
beans, preserved, for food; bouillon, including instant bouillon; ginger jam; ham; fatty substances for
the manufacture of edible fats; toasted laver; edible
birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved;
gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies;
yolk of eggs; coconut fat; bone oil, edible; lard; suet
for food; curd; fruit-based snack food; charcuterie;
raisins; caviar; aubergine paste; vegetable marrow
paste; fish roe, prepared; yogurt; sauerkraut; kephir
[milk beverage]; isinglass for food; clams, not live;
milk shakes; black pudding [blood sausage]; meat,
tinned; fish, tinned; bouillon concentrates; gherkins;
shrimps, not live; prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm chrysalis, for human consumption;
kumys [kumyss] [milk beverage]; spiny lobsters, not
live; lecithin for culinary purposes; salmon, not live;
onions, preserved; margarine; piccalilli; marmalade;
peanut butter; cocoa butter; colza oil for food; coconut butter; corn oil; sesame oil; linseed oil for culinary purposes; olive oil for food; palm oil for food;
palm kernel oil for food; sunflower oil for food;
coconut oil; butter; shellfish, not live; almonds, ground; animal marrow for food; mussels, not live; condensed milk; protein milk; soya milk [milk substi-
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tute]; fish meal for human consumption; vegetable
mousses; fish mousses; fruit pulp; meat, preserved;
milk beverages, milk predominating; potato fritters;
olives, preserved; lobsters, not live; coconut, desiccated; nuts, prepared; tomato paste; liver pastes;
pectin for culinary purposes; liver; pickles; jams;
powdered eggs; kimchi [fermented vegetable dish];
foods made from fish; prostokvasha [soured milk];
poultry, not live; pollen prepared as foodstuff;
tomato purée; cranberry sauce [compote]; apple purée; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish,
preserved; fish, not live; salted fish; ryazhenka [fermented baked milk]; vegetable salads; fruit salads;
bacon; sardines; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; cream [dairy products]; whipped cream; fat-containing mixtures for
bread slices; smetana [sour cream]; tomato juice for
cooking; vegetable juices for cooking; salted meats;
sausages; sausages in batter; preparations for making
bouillon, including preparations for making instant
bouillon; preparations for making soup, including
preparations for making instant soup; soups, including instant soups; tripe; vegetable soup preparations, including instant vegetable soup preparations;
whey; cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; seacucumbers, not live; truffles, preserved; tuna , not live; oysters, not live; milk ferments for culinary purposes; rennet; fish fillets; dates; crystallized fruits;
fruit preserved in alcohol; potato flakes; mashed
potatoes; hummus [chickpea paste]; fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato chips; lowfat potato chips; fruit chips; non-alcoholic eggnog;
seaweed extracts for food; snail eggs for consumption.
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tapioca
and sago; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; edible ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; aromatic preparations for food; flavorings
[flavourings], other than essential oils, for cakes; flavorings [flavourings], other than essential oils, for
beverages; coffee flavorings [flavourings]; star aniseed; cereal bars; high-protein cereal bars; pancakes;
noodle-based prepared meals; buns; bread rolls; vanillin [vanilla substitute]; vanilla [flavoring]; waffles; vermicelli [noodles], including instant noodles;
natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for ice cream [edible ices]; sea water for
cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves
[spice]; cake frosting [icing]; glucose for culinary
purposes; gluten additives for culinary purposes;
thickening agents for cooking foodstuffs; leaven;
rice-based snack food; cereal-based snack food; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery;
pasta, including instant pasta; ginger [spice]; frozen
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yogurt [confectionery ices]; capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; quiches; gluten
prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; liquorice
[confectionery]; peppermint sweets; cinnamon [spice]; unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous [semolina]; farinaceous foods; noodles, including instant noodles;
ice, natural or artificial; candy; rice cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni, including instant macaroni; maltose; hominy; marinades; marzipan; royal jelly; bean meal; tapioca flour; potato flour; corn flour; wheat flour; soya flour; barley meal;
dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses;
muesli; mint for confectionery; cocoa beverages
with milk; coffee beverages with milk; coffee-based
beverages; tea-based beverages; chocolate beverages
with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats;
husked oats; nutmegs; stick liquorice [confectionery]; soya bean paste [condiment]; pastilles [confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte; pepper;
allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; biscuits; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; popcorn; powders for
ice cream; mustard meal; pralines; meat tenderizers,
for household purposes; cereal preparations; oatbased food; propolis; gingerbread; petits fours [cakes]; puddings; cake powder; fruit coulis [sauces];
ravioli; chewing gum; relish [condiment]; rice, including instant rice; wheat germ for human consumption; spring rolls; palm sugar; aniseed; linseed
for human consumption; golden syrup; cake dough;
baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sorbets
[ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; pasta
sauce; spaghetti, including instant spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whipped cream;
rusks; breadcrumbs; sandwiches; tabbouleh; tacos;
cream of tartar for culinary purposes; tarts; dough;
almond paste; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; beer vinegar; ferments for pastes; halvah;
unleavened bread; chips [cereal products]; corn
flakes; oat flakes; chicory [coffee substitute]; iced
tea; chutneys [condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [seasoning];
chocolate; malt extract for food; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils;
husked barley.
__________________________________________
(260) AM 2017 87611 A
(800) 1298982
(891) 2016 03 11
(731) Dufry International AG (Dufry International
SA) (Dufry International Ltd)
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Brunngässlein 12, CH-4052 Basel,
Switzerland

(540)

(540)

(591) black and white
(511)
35 – Retail services, the bringing together for the
benefit of others of a variety of goods (excluding the
transport thereof) enabling consumers to conveniently view and purchase those goods.
__________________________________________

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes.
__________________________________________

(260) AM 2017 87614 A
(800) 1299186
(891) 2016 03 15
(731) TISSOT SA
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le
Locle, Switzerland
(540)

TISSOT, THIS IS YOUR
TIME
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in
this class namely split rings for keys, busts, statues,
figurines, trophies, badges, medals, medallions, ornamental pins, hat ornaments, footwear ornaments;
jewelry namely rings, earrings, cuff links, bracelets,
charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie
clips, jewelry boxes, jewelry cases; precious stones;
timepieces and chronometric instruments namely
chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts
and accessories for the aforesaid goods namely
hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases,
watch bands, watch dials, clockworks, watch chains,
movements for timepieces, watch springs, watch
glasses, presentation cases for timepieces, cases for
timepieces.
__________________________________________
(260) AM 2017 87717 A
(800) 1300039
(891) 2016 02 08
(731) GRINDEKS, AS
Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga,
Latvia

(591) Pink, red, light blue, dark blue, white and
black
(511)
3 – Perfumery, body care and beauty care preparations, essential oils, cosmetics and hair care preparations.

(260) AM 2017 87741 A
(800) 817862
(891) 2016 04 01
(731) THOMAS WUTTKE
Mühlenweg 150, 22855 Norderstedt, Germany
(540)

WELLENSTEYN
(511)
25 – Clothing.
33 – Alcoholic beverages (except beers).
36 – Financial affairs and real estate affairs.
__________________________________________
(260) AM 2017 87742 A
(800) 1186956
(891) 2016 06 01
(731) Zott SE & Co. KG
Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen,
Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Dairy products, namely drinking milk, specifically excluding sour milk and buttermilk; non-alco-
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holic mixed milk drinks (milk predominating), desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as a binders.
30 – Puddings, edible ice, powders for ice cream,
long-life cakes and pastries, especially finished cakes and waffles, chocolate and chocolate goods, all
aforementioned goods possibly containing chocolate
and/or flavoured with chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2017 87743 A
(800) 855412
(891) 2016 04 27
(731) Dufry International AG (Dufry International
SA) (Dufry International Ltd)
Brunngässlein 12 CH-4052 Basel, Switzerland
(540)

(591) black and white
(511)
35 – Retail services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding
the transport thereof) enabling consumers to conveniently view and purchase those goods.
__________________________________________
(260) AM 2017 87744 A
(800) 880425
(891) 2016 05 25
(731) SOCIETE DE RECHERCHE
COSMETIQUE S.A.R.L.
4, place de Paris, L-2314 Luxembourg,
Luxembourg
(540)

VISCODERM
(511)
3 – Cosmetic products for the treatment of skin blemishes.
5 – Pharmaceutical products for the treatment of skin
blemishes.
10 – Medical device for intradermal use for the treatment of skin blemishes.
__________________________________________
(260) AM 2017 87765 A
(800) 1243168
(891) 2016 04 18
(731) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,
INC.
40 Landsdowne Street, Cambridge MA 02139,
USA
(540)

CREVYNO
(511)
5 – Pharmaceuticals for the prevention and treatment
of cancer and of auto-immune and inflammation
diseases.
__________________________________________
(260) AM 2017 87766 A
(800) 1243169
(891) 2016 04 13
(731) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,
INC.
40 Landsdowne Street, Cambridge MA 02139,
USA
(540)

NUXURIANCE
(511)
3 – Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-deCologne, essential oils, soaps, cleansing milks, personal deodorants; creams, gels, milks, lotions,
masks, pomades, powders and cosmetic preparations
for skin care (face and body); cosmetic sunscreens,
cosmetic suntan lotions; depilatories, hair sprays and
lotions, shampoos, after-shave lotions, cosmetic bath
preparations; nail varnish, make-up, foundations,
make-up and make-up removing products; false
eyelashes, cosmetic sets.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87745 A
(800) 955041
(891) 2016 03 23
(731) IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A.
Via al Ponte, 13, CH-6903 MASSAGNO,
Switzerland
(540)

MYVITLA
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use, namely, for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-immune diseases and disorders
and inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.
__________________________________________
(260) AM 2017 87807 A
(800) 1300938
(891) 2016 04 01
(731) Halewood International Brands Limited
The Sovereign Distillery, Wilson Road,
Huyton Business Park, Liverpool L36 6AD,
United Kingdom
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(540)

JULES CLAIRON
(511)
33 – Wines, spirits (beverages) and liqueurs.
__________________________________________
(260) AM 2017 87808 A
(800) 1300953
(891) 2016 04 06
(731) HAGLEITNER HYGIENE
INTERNATIONAL GMBH
Lunastr. 5, A-5700 Zell am See, Austria
(540)

HAGOMAT
(511)
7 – Washing machines for crockery, in particular
dishwashers with integrated desalination system.
__________________________________________
(260) AM 2017 87838 A
(800) 1300462
(891) 2016 02 05
(731) KULDEEP Kumar
52 Brodivska street, Kyiv 03026, Ukraine
(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, 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; cordless telephones; video telephones; hands-free
kits for telephones; electronic pocket translators; computer hardware; computer game software; computer programs [downloadable software]; computer
programs, recorded; computer operating programs,
recorded; laptop computers; portable media players;
cell phones; notebook computers; tablet computers;
record players; compact disc players; DVD players;
computer software, recorded; cell phone straps;
downloadable ring tones for mobile phones; bags
adapted for laptops; television apparatus; telephone
apparatus; smartphones; sleeves for laptops; sleeves
for tablet computers; covers for cell phones.
__________________________________________

(260) AM 2017 87843 A
(800) 1300092
(891) 2016 02 15
(731) MAX EUROPE EOOD
Golyamokonarsko shose Str. 1, s. Tsaratsovo,
municipal Maritsa, BG-4204 obl. Plovdiv,
Bulgaria
(540)

(591) Black and red
(511)
12 – Baby carriages, covers for baby carriage; safety
seats for children [for vehicles]; child carrying seats
for use in vehicles; carrycot restraints for use in vehicles.
20 – Furniture; playpens for babies; infant walkers;
high chairs for babies; cots; cradles; chairs for babies.
35 – Business management; business administration;
office functions.
__________________________________________
(260) AM 2017 87846 A
(800) 1300113
(891) 2016 03 01
(731) SANOFI PASTEUR, SOCIÉTÉ ANONYME
2, avenue du Pont Pasteur, F-69007 LYON,
France
(540)

(591) black and white
(511)
5 – Pharmaceutical products, vaccines.
__________________________________________
(260) AM 2017 87861 A
(800) 1300264
(891) 2016 03 04
(731) Open-Type Joint Stock Company
"ROT FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,
RU-115184 Moscow, Russian Federation
(540)

ЛАСТУШКА-ПОДРУЖКА

(511)
30 – Buns; bread rolls; waffles; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; peanut confectionery; almond confectionery; caramels [candy]; sweetmeats [candy]; crackers; farinaceous foods; biscuits; pies; gingerbread; halvah; bread; chocolate.
__________________________________________
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(260) AM 2017 87876 A
(800) 1300863
(891) 2016 04 07
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland

30 – Dietetic preparations for non-medical purposes
basing on carbohydrates; tea; tea for babies; tea for
infants.
__________________________________________

(540)

UNIFEYE
(511)
10 – Surgical apparatus and instruments for ophthalmic surgery.
__________________________________________
(260) AM 2017 87877 A
(800) 1300864
(891) 2016 04 07
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

UNITY
(511)
10 – Surgical apparatus and instruments for ophthalmic surgery.
__________________________________________
(260) AM 2017 87878 A
(800) 1300880
(891) 2016 05 04
(731) KENRA PROFESSIONAL, LLC
22 East Washington Street, Indianapolis IN
46204, USA
(540)

KENRA
(511)
3 – Hair care preparations; hair styling preparations;
hair coloring preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 87879 A
(800) 1300884
(891) 2016 04 02
(731) DMK Baby GmbH
Henrich-Focke-Str. 4, 28199 Bremen,
Germany
(540)

fluormil
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food, drinks and
preparations adapted for medical use; foodstuff and
drinks for babies and infants; nutritional supplements for humans.
29 – Dietetic preparations for non-medical purposes
basing on proteins, fats and albumens; milk; milk
products.
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi

(260) AM 2017 73730 A
(800) 1171914
(151) 2013 03 25
(891) 2013 06 20
(181) 2023 03 25
(511) 16, 32, 34, 35
__________________________________________
(260) AM 2017 85563 A
(800) 1281949
(151) 2015 10 28
(181) 2025 10 28
(891) 2015 10 28
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2017 85659 A
(800) 1282802
(151) 2015 09 02
(181) 2025 09 02
(891) 2015 09 02
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2017 85660 A
(800) 1282831
(151) 2015 09 30
(181) 2025 09 30
(891) 2015 09 30
(511) 11, 20, 21
__________________________________________
(260) AM 2017 85661 A
(800) 1282851
(151) 2015 09 04
(181) 2025 09 04
(891) 2015 09 04
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85662 A
(800) 1282869
(151) 2015 09 17
(181) 2025 09 17
(891) 2015 09 17
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85663 A
(800) 1282903
(151) 2015 11 03
(181) 2025 11 03

(891) 2015 11 03
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85665 A
(800) 1282441
(151) 2015 09 22
(181) 2025 09 22
(891) 2015 09 22
(511) 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2017 85667 A
(800) 1282455
(151) 2015 10 12
(181) 2025 10 12
(891) 2015 10 12
(511) 38, 41, 44
__________________________________________
(260) AM 2017 85668 A
(800) 1282188
(151) 2015 05 07
(181) 2025 05 07
(891) 2015 05 07
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2017 85682 A
(800) 1282524
(151) 2015 11 30
(181) 2025 11 30
(891) 2015 11 30
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2017 85693 A
(800) 1282557
(151) 2015 12 08
(181) 2025 12 08
(891) 2015 12 08
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85694 A
(800) 1282603
(151) 2015 05 07
(181) 2025 05 07
(891) 2015 05 07
(511) 34
__________________________________________
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(260) AM 2017 85702 A
(800) 1282231
(151) 2015 11 02
(181) 2025 11 02
(891) 2015 11 02
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2017 85703 A
(800) 1282241
(151) 2015 11 11
(181) 2025 11 11
(891) 2015 11 11
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2017 85712 A
(800) 1282625
(151) 2015 03 13
(181) 2025 03 13
(891) 2015 03 13
(511) 35, 36, 39
__________________________________________
(260) AM 2017 85713 A
(800) 1283001
(151) 2015 10 12
(181) 2025 10 12
(891) 2015 10 12
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85721 A
(800) 1282659
(151) 2015 07 08
(181) 2025 07 08
(891) 2015 07 08
(511) 01, 03, 05, 06, 07, 08, 16, 18, 20, 22, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44
__________________________________________
(260) AM 2017 85722 A
(800) 1282670
(151) 2015 06 05
(181) 2025 06 05
(891) 2015 06 05
(511) 03, 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2017 85724 A
(800) 1282322
(151) 2015 11 24
(181) 2025 11 24
(891) 2015 11 24
(511) 03, 05, 35, 42, 44, 45
__________________________________________
(260) AM 2017 85725 A
(800) 1282750
(151) 2015 08 19
124

(181) 2025 08 19
(891) 2015 08 19
(511) 09, 35, 38, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2017 85727 A
(800) 1282335
(151) 2015 12 09
(181) 2025 12 09
(891) 2015 12 09
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2017 85728 A
(800) 1282336
(151) 2015 12 10
(181) 2025 12 10
(891) 2015 12 10
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2017 85729 A
(800) 1282337
(151) 2015 12 10
(181) 2025 12 10
(891) 2015 12 10
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2017 85730 A
(800) 1282755
(151) 2015 09 10
(181) 2025 09 10
(891) 2015 09 10
(511) 36, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2017 85734 A
(800) 1282391
(151) 2015 01 09
(181) 2025 01 09
(891) 2015 01 09
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 39, 42
__________________________________________
(260) AM 2017 85759 A
(800) 648468
(151) 1995 12 04
(181) 2025 12 04
(891) 2015 12 10
(511) 29, 30, 32, 33
__________________________________________
(260) AM 2017 85764 A
(800) 1214546
(151) 2014 06 10
(181) 2024 06 10
(891) 2015 12 18
(511) 30, 32
__________________________________________
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(260) AM 2017 85768 A
(800) 1245246
(151) 2014 11 26
(181) 2024 11 26
(891) 2015 12 07
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2017 85769 A
(800) 1264234
(151) 2015 03 12
(181) 2025 03 12
(891) 2015 12 07
(511) 06, 37, 40
__________________________________________
(260) AM 2017 85775 A
(800) 1283205
(151) 2015 10 16
(181) 2025 10 16
(891) 2015 10 16
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2017 85776 A
(800) 1283214
(151) 2015 09 30
(181) 2025 09 30
(891) 2015 09 30
(511) 07, 09, 11, 35
__________________________________________
(260) AM 2017 85795 A
(800) 1283680
(151) 2015 11 17
(181) 2025 11 17
(891) 2015 11 17
(511) 14, 42
__________________________________________
(260) AM 2017 85797 A
(800) 1283708
(151) 2015 12 11
(181) 2025 12 11
(891) 2015 12 11
(511) 01
__________________________________________
(260) AM 2017 85798 A
(800) 1191435
(151) 2013 10 30
(181) 2023 10 30
(891) 2015 12 23
(511) 10, 44
__________________________________________
(260) AM 2017 85818 A
(800) 1283627
(151) 2015 11 30

(181) 2025 11 30
(891) 2015 11 30
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2017 85822 A
(800) 1283598
(151) 2015 11 26
(181) 2025 11 26
(891) 2015 11 26
(511) 19
__________________________________________
(260) AM 2017 85829 A
(800) 1284037
(151) 2015 11 18
(181) 2025 11 18
(891) 2015 11 18
(511) 30, 35
__________________________________________
(260) AM 2017 85830 A
(800) 1284039
(151) 2015 11 05
(181) 2025 11 05
(891) 2015 11 05
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85832 A
(800) 1284041
(151) 2015 11 24
(181) 2025 11 24
(891) 2015 11 24
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2017 85833 A
(800) 1284050
(151) 2015 10 29
(181) 2025 10 29
(891) 2015 10 29
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85845 A
(800) 1284076
(151) 2015 12 09
(181) 2025 12 09
(891) 2015 12 09
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2017 85847 A
(800) 1284115
(151) 2014 08 05
(181) 2024 08 05
(891) 2014 08 05
(511) 07, 11, 38
__________________________________________
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(260) AM 2017 85849 A
(800) 1284122
(151) 2015 04 17
(181) 2025 04 17
(891) 2015 04 17
(511) 06, 11, 20
__________________________________________
(260) AM 2017 85850 A
(800) 1283796
(151) 2015 07 22
(181) 2025 07 22
(891) 2015 07 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85854 A
(800) 1284179
(151) 2015 10 12
(181) 2025 10 12
(891) 2015 10 12
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85855 A
(800) 1284180
(151) 2015 11 02
(181) 2025 11 02
(891) 2015 11 02
(511) 09, 16, 41
__________________________________________
(260) AM 2017 85856 A
(800) 1283858
(151) 2015 12 07
(181) 2025 12 07
(891) 2015 12 07
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85857 A
(800) 1284217
(151) 2015 11 25
(181) 2025 11 25
(891) 2015 11 25
(511) 04, 35
__________________________________________
(260) AM 2017 85858 A
(800) 1283859
(151) 2015 12 09
(181) 2025 12 09
(891) 2015 12 09
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85860 A
(800) 1283929
(151) 2015 09 08
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(181) 2025 09 08
(891) 2015 09 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85861 A
(800) 1283940
(151) 2015 08 14
(181) 2025 08 14
(891) 2015 08 14
(511) 35, 36
__________________________________________
(260) AM 2017 85863 A
(800) 469982
(151) 1982 05 27
(181) 2022 05 27
(891) 2015 12 30
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85865 A
(800) 642230
(151) 1995 08 31
(181) 2025 08 31
(891) 2015 10 12
(511) 35, 36, 38
__________________________________________
(260) AM 2017 85908 A
(800) 1284831
(151) 2015 07 15
(181) 2025 07 15
(891) 2015 07 15
(511) 12, 35
__________________________________________
(260) AM 2017 85916 A
(800) 1284894
(151) 2015 12 03
(181) 2025 12 03
(891) 2015 12 03
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85920 A
(800) 1284371
(151) 2015 11 27
(181) 2025 11 27
(891) 2015 11 27
(511) 07, 12, 35, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2017 85927 A
(800) 1284994
(151) 2015 11 05
(181) 2025 11 05
(891) 2015 11 05
(511) 03, 05, 10
__________________________________________
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(260) AM 2017 85947 A
(800) 1284530
(151) 2015 12 03
(181) 2025 12 03
(891) 2015 12 03
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2017 85950 A
(800) 1284560
(151) 2015 12 16
(181) 2025 12 16
(891) 2015 12 16
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2017 85961 A
(800) 1285143
(151) 2015 10 30
(181) 2025 10 30
(891) 2015 10 30
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2017 85962 A
(800) 1285145
(151) 2015 10 29
(181) 2025 10 29
(891) 2015 10 29
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2017 85963 A
(800) 1285178
(151) 2015 11 13
(181) 2025 11 13
(891) 2015 11 13
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2017 85964 A
(800) 1285197
(151) 2015 12 10
(181) 2025 12 10
(891) 2015 12 10
(511) 29, 30, 35, 40
__________________________________________
(260) AM 2017 85965 A
(800) 1284604
(151) 2015 10 27
(181) 2025 10 27
(891) 2015 10 27
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2017 85968 A
(800) 1285220
(151) 2015 12 08

(181) 2025 12 08
(891) 2015 12 08
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2017 85970 A
(800) 1285236
(151) 2015 12 17
(181) 2025 12 17
(891) 2015 12 17
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2017 85971 A
(800) 1284694
(151) 2015 12 09
(181) 2025 12 09
(891) 2015 12 09
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2017 85984 A
(800) 1279217
(151) 2015 11 03
(181) 2025 11 03
(891) 2016 02 01
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85985 A
(800) 1279218
(151) 2015 11 03
(181) 2025 11 03
(891) 2016 01 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85995 A
(800) 1284766
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(891) 2015 08 26
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85997 A
(800) 1284767
(151) 2015 08 26
(181) 2025 08 26
(891) 2015 08 26
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2017 85998 A
(800) 1284789
(151) 2015 11 23
(181) 2025 11 23
(891) 2015 11 23
(511) 25, 35
__________________________________________
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(260) AM 2017 85999 A
(800) 1284795
(151) 2015 12 17
(181) 2025 12 17
(891) 2015 12 17
(511) 03, 05, 09, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
gamogonebebi
patentebis moqmedebis aRdgena
(11) P 2007 4059 B
(73) კო2 პაკ ლიმიტედ (NZ)
(54) კონტეინერის კონსტრუქცია ვაკუუმის მოსაცილებლად
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) P 2013 5875 B
(73) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ (GE)
(54) მიღების ხერხი და გამოყენება პრეპარატისა მოზარდის ზრდის სტიმულირებისათვის
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) P 2006 3987 B
(73) ლევან ცხოვრებაშვილი (GE);
თინათინ ცხოვრებაშვილი (GE)
(54) ფუტკრის ვაროატოზის საწინააღმდეგო ბიოლოგიური სამკურნალო საშუალება
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) P 1999 1702 B
(73) ლევან ცხოვრებაშვილი (GE);
თინათინ ცხოვრებაშვილი (GE);
ალექსანდრე ცხოვრებაშვილი (GE);
ნიკოლოზ ქვლივიძე (GE)
(54) ორგანულ-მინერალური სასუქი „კოლხეთი“
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) P 2012 5413 B
(73) ბრისტოლ- მაიერს სქუიბ კო. (US)
(54) 1-ბენზოილ-4-[2-[4-მეთოქსი-7-(3-მეთილ-1H-1,2,4-ტრიაზოლ-1-ილ)-1-[(ფოსფონოოქსი)
მეთილ]-1H-პიროლო[2,3-C]პირიდინ-3-ილ]-1,2-დიოქსოეთილ]-პიპერაზინის კრისტალური
ფორმები
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) P 2006 3808 B
(73) ქაუნსელ ოფ საიენტიფიკ ენდ ინდასტრიელ რისერჩ (IN)
(54) ქრომატოგრაფიული „ფინგერპრინტინგის“ მიღებისა და ცალკეული
სამკურნალწამლო საშუალებებისა და კომპოზიციების სტანდარტიზაციის ხერხი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________
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(11) P 2015 6296 B
(73) ალსტომ რინიუებლ ტექნოლოჯის (FR)
(54) მოღუნული მილსადენი განკუთვნილი ჰიდრავლიკური მანქანისთვის, მანაწილებელი
კვანძი პელტონის ტურბინის თვალისთვის და ჰიდრავლიკური მანქანა
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

sasargeblo modelebi
patentebis moqmedebis aRdgena
(11) U 2015 1865 Y
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
(54) დიარეის სამკურნალო ფარმაცევტული საშუალება კაფსულის ფორმით
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) U 2015 1881 Y
(73) შპს „ულევი ჯგუფი“ (GE)
(54) ხელოვნური ნიადაგი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) U 2011 1663 Y
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
(54) სიორალი რეტარდის ტაბლეტი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) U 2011 1662 Y
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
(54) კუჭ-ნაწლავის Helicobacter pylori-ით განპირობებული დაავადებების სამკურნალო
კომბინაცია „ულცერონი“
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) U 2010 1606 Y
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
(54) კვადრიცა H-ის ტაბლეტი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) U 2009 1572 Y
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
(54) ყურის წვეთები „ბაუმე“
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________
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(11) U 2008 1441 Y
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია - „მელონის ტაბლეტი“
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________

(11) U 2009 1515 Y
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია - „ლიზლი SR კაფსულა“
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 10 03 2017
___________________________________
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sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 2006 16714 R1
(156) 2016 10 27
(186) 2026 07 12
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმასიუტიკალს“
ლისის ტბა 1, 0171, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2006 16715 R1
(156) 2016 10 27
(186) 2026 07 12
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმასიუტიკალს“
ლისის ტბა 1, 0171, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2006 16716 R1
(156) 2016 10 27
(186) 2026 07 12
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმასიუტიკალს“
ლისის ტბა 1, 0171, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2006 16831 R1
(156) 2016 10 13
(186) 2026 08 31
(732) ქედბერი უკ ლიმიტიდ
პ.ო. ბოქს 12, ბორნვილ ლეინი,
ბორნვილი, ბირმინგემი B30 2LU,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________

(732) ვერაიზონ ტრეიდმარკ სერვისიზ ლლკ
დელავერის შეზღუდული
პასუხისმგებლობის კომპანია
1320 ნორთ კორტ ჰაუზ როუდი,
არლინგტონი, ვირჯინია 22201, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17224 R1
(156) 2017 01 16
(186) 2027 01 16
(732) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17229 R1
(156) 2017 02 03
(186) 2027 01 16
(732) ზე ლარინგილ მასკ კომპანი ლიმიტიდ
ს/ყ 221, ლე როშე, ვიქტორია, მაჰი,
სეიშელის კუნძულები
__________________________________________
(111) M 2007 17231 R1
(156) 2017 01 16
(186) 2027 01 16
(732) ბეკტონ დიკინსონ ინფიუჟენ თერაპი
აქტიებოლაგ
გასებაკსვაგენ 36, SE 252 27
ჰელსინგბორგი, შვედეთი
__________________________________________

(111) M 2006 17028 R1
(156) 2016 12 29
(186) 2026 11 13
(732) უოლდ მედსინ ლიმიტიდ
48 ქუინ ენნ სტრიტი, ლონდონი W1G9JJ,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________

(111) M 2007 17232 R1
(156) 2017 01 16
(186) 2027 01 16
(732) ბეკტონ, დიკინსონ ენდ კომპანი
(ნიუ-ჯერზის კორპორაცია)
1 ბეკტონ დრაივი, MC 090, ფრანკლინლეიკსი, ნიუ-ჯერზი 07417, აშშ
__________________________________________

(111) M 2006 17211 R1
(156) 2017 01 10
(186) 2026 12 27
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალმაზ-მ“
1-ლი ობიდენსკი პერეულოკ, 10, 119034,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________

(111) M 2007 17233 R1
(156) 2017 01 16
(186) 2027 01 16
(732) ბეკტონ, დიკინსონ ენდ კომპანი
(ნიუ-ჯერზის კორპორაცია)
1 ბეკტონ დრაივი, MC 090, ფრანკლინლეიკსი, ნიუ-ჯერზი 07417, აშშ
__________________________________________

(111) M 2007 17218 R1
(156) 2017 02 03
(186) 2027 01 16

(111) M 2007 17234 R1
(156) 2017 01 16
(186) 2027 01 16
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(732) ბეკტონ, დიკინსონ ენდ კომპანი
(ნიუ-ჯერზის კორპორაცია)
1 ბეკტონ დრაივი, MC 090, ფრანკლინლეიკსი, ნიუ-ჯერზი 07417, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17235 R1
(156) 2017 01 16
(186) 2027 01 16
(732) ჰონ ჰაი პრესიჟენ ინდასტრი კო., ლტდ
2, ცუ იუ სტრიტი, ტუ-ჩენგ სიტი, ტაიპეი
ჰსიენი, ტაივანი, ჩინეთი
__________________________________________
(111) M 2007 17262 R1
(156) 2017 02 08
(186) 2027 02 08
(732) ნისინ ფუდს ჰოლდინგს კო., ლტდ
1-1 ნიშინაკაიამა 4-ჩომე, იოდოგავა-კუ,
ოსაკა, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2007 17266 R1
(156) 2017 02 08
(186) 2027 02 08
(732) სმიზერს-ოაზის კომპანი
295 საუთ ოუტერ სტრიტი, სუიტ 201,
კენტი, ოჰაიო 44240, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17268 R1
(156) 2017 02 08
(186) 2027 02 08
(732) გოჩა ცერცვაძე
ლეჩხუმის ქ. 58, 0181, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2007 17290 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) ბასფ სე
კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენი
რეინზე, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2007 17291 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) ბასფ სე
კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენი
რეინზე, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2007 17293 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13

(732) ს.კ. ჯონსონ & სან, ინკ.
1525 ჰოუვ სტრიტი, რასინი, უისკონსინი
53403-2236, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17301 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) სპტ ჰოლდინგზ, ინკ. (დელავერის
შტატის კორპორაცია)
10202 ვ. ვაშინგტონ ბულვარი, კალვერსიტი, კალიფორნია 90232, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17302 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) სპტ ჰოლდინგზ, ინკ. (დელავერის
შტატის კორპორაცია)
10202 ვ. ვაშინგტონ ბულვარი, კალვერსიტი, კალიფორნია 90232, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17303 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) ტრისტარ ტელევიჟენ, ინკ. (დელავერის
შტატის კორპორაცია)
10202 უესტ ვაშინგტონ ბულვარი,
კალვერ სიტი, კალიფორნია 90232, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17304 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ტოიოტა
მოტორ კორპორეიშენ)
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2007 17306 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) ატტ ინტელექტუალ პროპერტი II, ლ.პ.
645 ისტ პლამბ ლეინი, რენო, ნევადა
89502, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17308 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(მოვაჭრე აგრეთვე როგორც ტოიოტა
მოტორ კორპორეიშენ)
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,
იაპონია
__________________________________________
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(111) M 2007 17309 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(მოვაჭრე აგრეთვე როგორც ტოიოტა
მოტორ კორპორეიშენ)
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 2007 17310 R1
(156) 2017 02 13
(186) 2027 02 13
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(მოვაჭრე აგრეთვე როგორც ტოიოტა
მოტორ კორპორეიშენ)
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 2007 17326 R1
(156) 2017 02 27
(186) 2027 02 27
(732) ომნიკომ ინტერნეშენელ ჰოლდინგზ ინკ.
დელავერის კორპორაცია
720 კალიფორნია სტრიტი, სანფრანცისკო, კალიფორნია 94108, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17327 R1
(156) 2017 02 27
(186) 2027 02 27
(732) ომნიკომ ინტერნეშენელ ჰოლდინგზ ინკ.
დელავერის კორპორაცია
720 კალიფორნია სტრიტი, სანფრანცისკო, კალიფორნია 94108, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17336 R1
(156) 2017 03 02
(186) 2027 03 02
(732) ვიზა ინტერნეშენელ სერვის ესოსიეიშენ
900 მეტრო სენტერ ბულვარი, ფოსტერსიტი, კალიფორნია 94404 , აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17366 R1
(156) 2017 03 26
(186) 2027 03 26
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17518 R1
(156) 2017 05 28
(186) 2027 05 28
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(732) ისტმან ქემიკალ კომპანი
200 საუთ უილკოქს დრაივი,
კინგსპორტი, ტენესი 37660, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17624 R1
(156) 2017 07 12
(186) 2027 07 12
(732) ჰუავეი ტექნოლოჯის კო., ლტდ
ადმინისტრეიშენ ბილდინგ ჰუავეი
ტექნოლოჯის კო., ლტდ., ბანტიანი,
ლონგგანგ დისტრიკტ, შენჟენი, ჩინეთი
__________________________________________
(111) M 2007 17631 R1
(156) 2017 07 12
(186) 2027 07 12
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17632 R1
(156) 2017 07 12
(186) 2027 07 12
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________
(111) M 2007 17809 R1
(156) 2017 09 18
(186) 2027 09 18
(732) ალ-ფაქერ ინტერნეშნლ კო.
საფოსტო ყუთი 309, უგლანდ ჰაუსი,
დიდი კაიმანი, KY1-1104, კაიმანის
კუნძულები
__________________________________________
(111) M 2007 17953 R1
(156) 2017 10 29
(186) 2027 10 29
(732) შპს „ორისი“
ყაზბეგის გამზ. 12ბ, სართ. 5, 0160,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2007 18129 R1
(156) 2017 12 27
(186) 2027 12 27
(732) ფრანჩაიზ კონსორტიუმ ლიმიტედ
ინტერნეშენელ ტრასტ ბილდინგი,
როუდ-ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის
კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი)
__________________________________________
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(111) M 2007 18130 R1
(156) 2017 12 27
(186) 2027 12 27
(732) ფრანჩაიზ კონსორტიუმ ლიმიტედ
ინტერნეშენელ ტრასტ ბილდინგი,
როუდ-ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის
კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი)
__________________________________________
(111) M 2007 18142 R1
(156) 2017 12 27
(186) 2027 12 27
(732) სტივენ მედენ, ლტდ
52-16 ბერნეტ ავენიუ, ლონგ-აილენდსიტი, ნიუ-იორკი 11104, აშშ
__________________________________________
(111) M 1996 2746 R2
(156) 2016 07 26
(186) 2026 07 26
(732) შლუმბერგერ ლიმიტიდ
5599 სან ფელიპე, ჰიუსტონი, ტეხასი
77056, აშშ
__________________________________________
(111) M 1996 2831 R2
(156) 2016 08 01
(186) 2026 08 01
(732) ფერარი ს.პ.ა.,
ვია ემილია ესტ 1163, 41100 მოდენა,
იტალია
__________________________________________
(111) M 1996 3015 R2
(156) 2016 09 11
(186) 2026 09 11
(732) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ფარმა გმბჰ & კო.
კგ
ბინგერ შტრასე 173, 55216 ინგელჰაიმი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1996 3804 R2
(156) 2016 10 31
(186) 2026 10 31
(732) მონდელეზ სლოვაკია ინტელექტუალ
პროპერტი ს.რ.ო.
რაჩიანსკა სტრიტ N 44, 83242
ბრატისლავა-ნოვე მესტო, სლოვაკეთი
__________________________________________
(111) M 1996 3823 R2
(156) 2016 11 04
(186) 2026 11 04
(732) აკზო ნობელ ქოეტინგზ ინტერნეშენელ
ბ.ვ.
76, ველპერვეგი, 6824 BM არნემი,
ნიდერლანდი
__________________________________________

(111) M 1996 4213 R2
(156) 2016 12 16
(186) 2026 12 16
(732) კემირა ოიჯ
პორკალანკატუ 3, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
__________________________________________
(111) M 1997 4301 R2
(156) 2017 01 05
(186) 2027 01 05
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ
თენ ფარმ სპრინგს როუდი,
ფარმინგტონი, CT 06030, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4302 R2
(156) 2017 01 05
(186) 2027 01 05
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ
თენ ფარმ სპრინგს როუდი,
ფარმინგტონი, CT 06030, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4303 R2
(156) 2017 01 05
(186) 2027 01 05
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ
თენ ფარმ სპრინგს როუდი,
ფარმინგტონი, CT 06030, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4304 R2
(156) 2017 01 05
(186) 2027 01 05
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ
თენ ფარმ სპრინგს როუდი,
ფარმინგტონი, CT 06030, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4334 R2
(156) 2017 01 09
(186) 2027 01 09
(732) ფორბო ფაინანსიალ სერვისის აგ
ლინდენშტრასე 8, CH-6340 ბერი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1997 4365 R2
(156) 2017 01 17
(186) 2027 01 17
(732) ჰინო ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(ასევე, ვაჭრობს, როგორც ჰინო მოტორს
ლტდ)
1-1, ჰინოდაი 3-ჩომე, ჰინო-ში, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
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(111) M 1997 4390 R2
(156) 2017 01 21
(186) 2027 01 21
(732) ირვინ ინდასტრიალ ტულ კომპანი
29 ისტ სტეფენსონ სტრიტი, ფრიპორტი,
ილინოისი 61032, აშშ
__________________________________________

(111) M 1997 4685 R2
(156) 2017 03 10
(186) 2027 03 10
(732) იოპლე მარკს
150 რიუ გალიენი, 92100 ბულონბიანკური, საფრანგეთი
__________________________________________

(111) M 1997 4392 R2
(156) 2017 01 22
(186) 2027 01 22
(732) ლანქსეს დოიჩლანდ გმბჰ
51369 ლევერკუზენი, გერმანია
__________________________________________

(111) M 1997 4710 R2
(156) 2017 03 12
(186) 2027 03 12
(732) დანიშ კროუნ ა/ს
მარსვეი 43, DK-8960 რანდერსი SO,
დანია
__________________________________________

(111) M 1997 4408 R2
(156) 2017 01 27
(186) 2027 01 27
(732) სანოფი
54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1997 4457 R2
(156) 2017 02 03
(186) 2027 02 03
(732) პიონერ ჰაი-ბრედ ინტერნეშენალ, ინკ.
7100 ნ.ვ. 62 ავენიუ, P.O. Box 1014,
ჯონზტაუნი, აიოვა 50131-1014, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 4458 R2
(156) 2017 02 03
(186) 2027 02 03
(732) პიონერ ჰაი-ბრედ ინტერნეშენალ, ინკ.
7100 ნ.ვ. 62 ავენიუ, P.O. Box 1014,
ჯონზტაუნი, აიოვა 50131-1014, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4496 R2
(156) 2017 02 04
(186) 2027 02 04
(732) კრკა, ტოვარნა ზდრავილ, დ.დ., ნოვომესტო
შმარიეჟკა ცესტა 6, 8501 ნოვო-მესტო,
სლოვენია
__________________________________________
(111) M 1997 4586 R2
(156) 2017 02 10
(186) 2027 02 10
(732) ჯაგ ლისენზინგ ლიმიტიდ ლიაბილიტი
კომპანი
555 ლოგან ავენიუ, უინიპეგი, მინიტობა,
კანადა R3A OS4, აშშ
__________________________________________
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(111) M 1997 4762 R2
(156) 2017 03 20
(186) 2027 03 20
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ
ნიუ-ჯერზის კორპორაცია
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტეხასი , აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4763 R2
(156) 2017 03 20
(186) 2027 03 20
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ
ნიუ-ჯერზის კორპორაცია
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტეხასი, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4764 R2
(156) 2017 03 20
(186) 2027 03 20
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ
ნიუ-ჯერზის კორპორაცია
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტეხასი, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4766 R2
(156) 2017 03 20
(186) 2027 03 20
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
დელავერის შტატის კორპორაცია
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10022, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4784 R2
(156) 2017 03 24
(186) 2027 03 24
(732) უოლვერაინ უოლდ უაიდ, ინკ.
9341 კოურტლენდ დრ. ნ.ი. როკფორდი,
მიჩიგანი 49351, აშშ
__________________________________________
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(111) M 1997 4785 R2
(156) 2017 03 24
(186) 2027 03 24
(732) უოლვერაინ უოლდ უაიდ, ინკ.
9341 კოურტლენდ დრ. ნ.ი. როკფორდი,
მიჩიგანი 49351, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 4842 R2
(156) 2017 03 28
(186) 2027 03 28
(732) ფიატ აუტო ს.პ.ა.
კორსო ჯოვანი აგნელი 200, 10135
ტურინი იტალია
__________________________________________
(111) M 1997 4843 R2
(156) 2017 03 28
(186) 2027 03 28
(732) ფიატ აუტო ს.პ.ა.
კორსო ჯოვანი აგნელი 200, 10135
ტურინი, იტალია
__________________________________________
(111) M 1997 4879P R2
(156) 2017 03 31
(186) 2027 03 31
(732) მარკს ენდ სპენსერ პლკ
ვოტერსიდ ჰაუზი, 35 ნორთ ვარფ როუდი
ლონდონი W2 1NW, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1997 4888 R2
(156) 2017 04 01
(186) 2027 04 01
(732) ნიჰონ ნოჰიაკუ კო., ლტდ
19-8, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კო, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 1997 4889 R2
(156) 2017 04 01
(186) 2027 04 01
(732) ნიჰონ ნოჰიაკუ კო., ლტდ
19-8, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კო, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 1997 5021 R2
(156) 2017 04 08
(186) 2027 04 08
(732) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა.
პლასა ეუროპა, 54-56, 08902 –
ლ'ოსპიტალეტ დე იობრეღატი,
ბარსელონა, ესპანეთი
__________________________________________

(111) M 1997 5205 R2
(156) 2017 04 25
(186) 2027 04 25
(732) პროქტერ & გემბლ ბიზნეს სერვისიზ
კანადა კომპანი
სუიტ 800, 1959 აპერ უოტერ სტრიტი,
პ.ო. ბოქს 997, ჰალიფაქსი, ახალი
შოტლანდია, B3J 2x2, კანადა
__________________________________________
(111) M 1997 5221 R2
(156) 2017 04 29
(186) 2027 04 29
(732) ნოვო ნორდისკ ა/ს
ნოვო ალე, DK-2880 ბაგსვერდი, დანია
__________________________________________
(111) M 1997 5222 R2
(156) 2017 04 29
(186) 2027 04 29
(732) ნოვო ნორდისკ ა/ს
ნოვო ალე, DK-2880 ბაგსვერდი, დანია
__________________________________________
(111) M 1997 5224 R2
(156) 2017 04 29
(186) 2027 04 29
(732) ნოვო ნორდისკ ჰელს ქეა აგ
ტურგაუერშტრასე 36/38, CH-8050
ციურიხი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1997 5225 R2
(156) 2017 04 29
(186) 2027 04 29
(732) ნოვო ნორდისკ ა/ს
ნოვო ალე, DK-2880 ბაგსვერდი, დანია
__________________________________________
(111) M 1997 5402 R2
(156) 2017 05 29
(186) 2027 05 29
(732) ასტელას ფარმა ინკ.
3-11, ნიჰონბაში-ჰონჩო, 2-ჩომე, ჩუო-კუ,
ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
(111) M 1997 5416 R2
(156) 2017 05 30
(186) 2027 05 30
(732) ფრუტ ოფ ზე ლუმ, ინკ.
უან ფრუტ ოფ ზე ლუმ დრაივი,
ბაულინგ-გრინი, კენტუკი 42103, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 5705 R2
(156) 2017 06 23
(186) 2027 06 23

#5 2017 03 10
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(732) ბალზენ გმბჰ & კო. კგ
პოდბილსკიშტრასე 11, 30163 ჰანოვერი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1997 5709 R2
(156) 2017 06 24
(186) 2027 06 24
(732) ბალზენ გმბჰ & კო. კგ
პოდბილსკიშტრასე 11, 30163 ჰანოვერი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1997 5781 R2
(156) 2017 07 02
(186) 2027 07 02
(732) მარს ინკ.
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,
აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 6074 R2
(156) 2017 07 23
(186) 2027 07 23
(732) პლრ იპ ჰოლდინგს, ლლკ
4350 ბეიკერ როუდი, მინეტონკა,
MN 55343, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 6091 R2
(156) 2017 07 24
(186) 2027 07 24
(732) პლრ იპ ჰოლდინგს, ლლკ
4350 ბეიკერ როუდი, მინეტონკა,
MN 55343, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 6115 R2
(156) 2017 07 25
(186) 2027 07 25
(732) გრუპო ბიმბო ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
პროლონგასიონ პასეო დე ლა
რეფორმა No.1000, კოლონია პენა
ბლანკა სანტა ფე, დელეგასიონ ალვარო
ობრეგონ, კ.პ. 01210, მეხიკო, დისტრიტო
ფედერალ, მექსიკა
__________________________________________
(111) M 1997 6116 R2
(156) 2017 07 25
(186) 2027 07 25
(732) გრუპო ბიმბო ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
პროლონგასიონ პასეო დე ლა
რეფორმა No.1000, კოლონია პენა
ბლანკა სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონ, კ.პ. 01210,
მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ, მექსიკა
__________________________________________
138

(111) M 1997 6317 R2
(156) 2017 08 11
(186) 2027 08 11
(732) კნორ-ნერმიტელ აგ
8240 ტაინგენი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1997 6701 R2
(156) 2017 09 08
(186) 2027 09 08
(732) პერფეტი ვან მელე ბენელუქს ბ.ვ.
ზუტე ინვალ 20, 4815 HK, ბრედა,
ნიდერლანდი
__________________________________________
(111) M 1997 6723 R2
(156) 2017 09 10
(186) 2027 09 10
(732) ამორა მელი სოსიეტე ინდუსტრიელ
48 კე ნიკოლ როლინი, 21000
დიჟონი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1997 6923 R2
(156) 2017 09 24
(186) 2027 09 24
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 6924 R2
(156) 2017 09 24
(186) 2027 09 24
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 7008 R2
(156) 2017 09 30
(186) 2027 09 30
(732) ტოროს იჩ ვე დიშ თიჯარეთ ლიმითიდ
შირქეთი
ბაჰარიე ჯად. N 80/5 ქადიქოი,
სტამბოლი, თურქეთი
__________________________________________
(111) M 1997 7305 R2
(156) 2017 10 28
(186) 2027 10 28
(732) ისტმენ ქემიკალ ფინანს ბ.ვ.,
ფასინატიო ბულვარ 602, 2909 ვა კაპელ
ან დენ ეისელი, ნიდერლანდი
__________________________________________

#5 2017 03 10

oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1997 7330 R2
(156) 2017 10 29
(186) 2027 10 29
(732) ეპლ ინკ.
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 7427 R2
(156) 2017 11 10
(186) 2027 11 10
(732) ეპლ ინკ.
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________

(111) M 1997 7855 R2
(156) 2017 12 16
(186) 2027 12 16
(732) ვიივ ჰელთქეა უკ ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________

(111) M 1997 7430 R2
(156) 2017 11 10
(186) 2027 11 10
(732) ეპლ ინკ.,
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 7431 R2
(156) 2017 11 10
(186) 2027 11 10
(732) ეპლ ინკ.
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 7432 R2
(156) 2017 11 10
(186) 2027 11 10
(732) ეპლ ინკ.
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 7433 R2
(156) 2017 11 10
(186) 2027 11 10
(732) ეპლ ინკ.,
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
(111) M 1997 7434 R2
(156) 2017 11 10
(186) 2027 11 10
(732) ეპლ ინკ.,
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba
(111) M 1996 1589 R1
(141) 2006 02 21, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ინტერტონ-ელექტრონიკ ჰიორგერეტე
გმბჰ
600ა, ბერგიშ-გლადბახერ-შტრასე,
D-51067 კელნი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2006 16755 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შპს „უშბა დისტილერი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45, კორპ. 26, ბ. 27,
0177, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2006 16756 R
(141) 2017 02 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შპს „უშბა დისტილერი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45, კორპ. 26, ბ. 27,
0177, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2006 16796 R
(141) 2017 02 15, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
__________________________________________
(111) M 2006 16799 R
(141) 2017 02 15, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შპს „გუდაური“
დელისის ქ., 4, 0177, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2006 16803 R
(141) 2017 02 15, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმასიუტიკალს“
ლისის ტბა 1, 0171, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2006 16805 R
(141) 2017 02 15, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ლევან გელაშვილი
აკაკი შანიძის ქ., 35, 0108, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2006 16810 R
(141) 2017 02 15, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ალვოჟენ იპკო ს.ა.რ.ლ.
5 რიუ აიენაფ, L-1736 სენინგერბერგი,
ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 2006 16811 R
(141) 2017 02 15, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) რეო ნებიერიძე
ვაჟა-ფშაველას მე-4 კვარტ., კორპ..25,
ბ. 61, 0186, თბილისი, საქართველო;
მალხაზ ნებიერიძე
ვაჟა-ფშაველას მე-4 კვარტ., კორპ.25,
ბ. 61, 0186, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 1996 2028 R1
(141) 2006 05 09, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) სესილ გმბჰ
ნოიე ვისენ 1, 30900 ვედემარკ-ელცე,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1996 2029 R1
(141) 2006 05 09, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) სესილ გმბჰ
ნოიე ვისენ 1, 30900 ვედემარკ-ელცე,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1996 2031 R1
(141) 2006 05 09, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) სესილ გმბჰ
ნოიე ვისენ 1, 30900 ვედემარკ-ელცე, გერმანია
__________________________________________
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(111) M 1996 2732 R1
(141) 2007 01 25, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ბრაუერაი ბეკ გმბჰ & კო. კგ
ამ დაიხ 18/19, 28199 ბრემენი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1996 2860 R1
(141) 2007 02 23, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფერერო ს.პ.ა.
პიაზალე პიეტრო ფერერო 1, 12051
ალბა, კუნეო, იტალია
__________________________________________
(111) M 1996 2861 R1
(141) 2007 02 23, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფერერო ს.პ.ა.
პიაზალე პიეტრო ფერერო 1, 12051
ალბა, კუნეო, იტალია
__________________________________________
(111) M 1996 2864 R1
(141) 2007 02 23, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფერერო ს.პ.ა.
პიაზალე პიეტრო ფერერო 1, 12051
ალბა, კუნეო, იტალია
__________________________________________
(111) M 1996 3315 R1
(141) 2017 06 03, მფლობელის მოთხოვნა
(732) სნრ რულემან
1, რიუ დე იუზინი, 74000 ანესი,
საფრანგეთი
__________________________________________

#5 2017 03 10

141

sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/00; A 61 K 31/167; A 61 P 29/00
A 61 K 312/517; C 07 D 239/94; A 61 P 35/00
C 07 B 45/04
C 07 D 237/32; C 07 D 487/04; C 07 D 491/048; C 07 D 495/04;
C 07 D 498/04; C 07 D 513/04; A 61 K 31/502; A 61 P 35/00
C 07 D 401/04; C 07 D 498/04
C 07 D 401/14; C 07 D 405/14; C 07 D 401/10; C 07 D 471/04;
C 07 D 491/10; C 07 D 498/04; A 61 K 31/4709; A 61 P 35/00;
A 61 P 37/00
C 07 D 403/12; C 07 D 401/14; C 07 D 405/14; C 07 D 413/14;
C 07 D 213/74; C 07 D 213/75; C 07 D 233/88; C 07 D 401/04;
C 07 D 401/12; C 07 D 403/04; C 07 D 237/20; C 07 D 405/04;
C 07 D 405/12; C 07 D 239/42; C 07 D 241/20
C 09 B 69/10; C 09 D 11/00; G 07 D 7/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2017 13679 A
AP 2017 13566 A
AP 2017 13560 A
AP 2017 13901 A
AP 2017 13824 A
AP 2017 13527 A

AP 2017 13933 A
AP 2017 13492 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2017 13492 A
AP 2017 13527 A
AP 2017 13560 A
AP 2017 13566 A
AP 2017 13679 A
AP 2017 13824 A
AP 2017 13901 A

AP 2017 13933 A
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saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 09 B 69/10; C 09 D 11/00; G 07 D 7/00
C 07 D 401/14; C 07 D 405/14; C 07 D 401/10; C 07 D 471/04;
C 07 D 491/10; C 07 D 498/04; A 61 K 31/4709; A 61 P 35/00;
A 61 P 37/00
C 07 B 45/04
A 61 K 312/517; C 07 D 239/94; A 61 P 35/00
A 61 K 9/00; A 61 K 31/167; A 61 P 29/00
C 07 D 401/04; C 07 D 498/04
C 07 D 237/32; C 07 D 487/04; C 07 D 491/048; C 07 D 495/04;
C 07 D 498/04; C 07 D 513/04; A 61 K 31/502; A 61 P 35/00
C 07 D 403/12; C 07 D 401/14; C 07 D 405/14; C 07 D 413/14;
C 07 D 213/74; C 07 D 213/75; C 07 D 233/88; C 07 D 401/04;
C 07 D 401/12; C 07 D 403/04; C 07 D 237/20; C 07 D 405/04;
C 07 D 405/12; C 07 D 239/42; C 07 D 241/20
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sistemuri saZieblebi

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

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

P 2017 6635 B

AP 2016 12850 A

P 2017 6636 B

AP 2016 13800 A

P 2017 6637 B

AP 2016 13847 A

P 2017 6634 B

AP 2015 13165 A

P 2017 6638 B

AP 2016 13917 A

A 43 B 7/08; A 43 B 7/12; A 43 B 9/02
A 61 K 31/685; A 61 K 45/06; A 61 K 33/00;
A 61 P 15/14; A 61 K 36/185; A 61 K 36/23;
A 61 K 36/28; A 61 K 36/38; A 61 K 36/48
A 61 K 47/20; A 61 K 9/14; A 61 K 31/57;
A 61 P 15/00; A 61 P 15/18
B 60 B 37/10
C 07 D 333/64; C 07 D 333/66; C 07 D 409/04;
C 07 D 409/10; C 07 D 409/12; C 07 D 413/04;
C 07 D 413/12; C 07 D 417/12; A 61 K 31/381;
A 61 P 35/00

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

P 2017 6634 B
P 2017 6635 B

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2015 13165 A
AP 2016 12850 A

P 2017 6636 B

AP 2016 13800 A

P 2017 6637 B

AP 2016 13847 A

P 2017 6638 B

AP 2016 13917 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
B 60 B 37/10
A 43 B 7/08; A 43 B 7/12; A 43 B 9/02
A 61 K 31/685; A 61 K 45/06; A 61 K 33/00;
A 61 P 15/14; A 61 K 36/185; A 61 K 36/23;
A 61 K 36/28; A 61 K 36/38; A 61 K 36/48
A 61 K 47/20; A 61 K 9/14; A 61 K 31/57;
A 61 P 15/00; A 61 P 15/18
C 07 D 333/64; C 07 D 333/66; C 07 D 409/04;
C 07 D 409/10; C 07 D 409/12; C 07 D 413/04;
C 07 D 413/12; C 07 D 417/12; A 61 K 31/381;
A 61 P 35/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2011 012850
AP 2013 013165
AP 2013 013800
AP 2013 013847
AP 2014 013917

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2016 12850 A
AP 2015 13165 A
AP 2016 13800 A
AP 2016 13847 A
AP 2016 13917 A

#5 2017 03 10

patentis nomeri
(11)
P 2017 6635 B
P 2015 6634 B
P 2017 6636 B
P 2017 6637 B
P 2017 6638 B
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sistemuri saZieblebi

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 10 L 10/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2017 14041 U

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 10 L 10/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2017 14041 U

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

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

07-06

D 2017 699 S

AD 2016 919 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2017 699 S

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2016 919 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
07-06

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2016 000919
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ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2016 919 S
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patentis nomeri
(11)
D 2017 699 S

sistemuri saZieblebi

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

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 85828 A*
AM 2017 86604 A
AM 2017 86754 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87015 A
AM 2017 87021 A
AM 2017 87091 A
AM 2017 87128 A
AM 2017 87281 A
AM 2017 87330 A
AM 2017 87331 A
AM 2017 87400 A
AM 2017 87442 A
AM 2017 87509 A
AM 2017 87539 A
AM 2017 87552 A

2
AM 81461 A
AM 81462 A
AM 85828 A
AM 86604 A
AM 86754 A
AM 86932 A
AM 86933 A
AM 87015 A
AM 87021 A
AM 87091 A
AM 87128 A
AM 87281 A
AM 87330 A
AM 87331 A
AM 87400 A
AM 87442 A
AM 87509 A
AM 87539 A
AM 87552 A

1
AM 2017 87787 A
AM 2017 87798 A
AM 2017 87802 A
AM 2017 87819 A
AM 2017 87882 A
AM 2017 87890 A
AM 2017 87903 A
AM 2017 87904 A
AM 2017 87907 A
AM 2017 87968 A
AM 2017 87977 A
AM 2017 87981 A
AM 2017 87992 A
AM 2017 87995 A
AM 2017 87997 A
AM 2017 87998 A
AM 2017 88002 A
AM 2017 88004 A
AM 2017 88005 A
AM 2017 88024 A
AM 2017 88064 A
AM 2017 88068 A
AM 2017 88076 A
AM 2017 88195 A

2
AM 87787 A
AM 87798 A
AM 87802 A
AM 87819 A
AM 87882 A
AM 87890 A
AM 87903 A
AM 87904 A
AM 87907 A
AM 87968 A
AM 87977 A
AM 87981 A
AM 87992 A
AM 87995 A
AM 87997 A
AM 87998 A
AM 88002 A
AM 88004 A
AM 88005 A
AM 88024 A
AM 88064 A
AM 88068 A
AM 88076 A
AM 88195 A

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

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
8

2
AM 2017 87903 A
AM 2017 87904 A
AM 2017 88064 A
AM 2017 85828 A*
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87992 A
AM 2017 88064 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87552 A
AM 2017 88076 A
AM 2017 81461 A*
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1
8
9
9
9
9
10
10
14
14
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
19

2
AM 2017 81462 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 87819 A
AM 2017 87907 A
AM 2017 87981 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87903 A
AM 2017 87904 A
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 85828 A*
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sistemuri saZieblebi

1
21
21
21
21
24
24
25
25
25
25
26
26
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
35
35
35
35
35

146

2
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87400 A
AM 2017 87798 A
AM 2017 87890 A
AM 2017 87977 A
AM 2017 87281 A
AM 2017 87400 A
AM 2017 87890 A
AM 2017 87977 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87977 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87015 A
AM 2017 87091 A
AM 2017 87128 A
AM 2017 87442 A
AM 2017 87509 A
AM 2017 87802 A
AM 2017 87997 A
AM 2017 87998 A
AM 2017 88195 A
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 85828 A*
AM 2017 86604 A
AM 2017 86754 A
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1
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
41
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
44
44
45
45
45

2
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87331 A
AM 2017 87509 A
AM 2017 87787 A
AM 2017 87819 A
AM 2017 87907 A
AM 2017 87968 A
AM 2017 88024 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87330 A
AM 2017 87331 A
AM 2017 87539 A
AM 2017 87981 A
AM 2017 88005 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87882 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87819 A
AM 2017 87907 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87907 A
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 88002 A
AM 2017 88004 A
AM 2017 88005 A
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 87907 A
AM 2017 88005 A
AM 2017 88024 A
AM 2017 88068 A
AM 2017 81461 A*
AM 2017 81462 A*
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87995 A
AM 2017 88005 A
AM 2017 86932 A
AM 2017 86933 A
AM 2017 87021 A

samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
5(465)
biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge).

SeniSvna:

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis
vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi.

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

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