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(510) Seznam výrobků a služeb
(220)
(151) Den zápisu:

Obnova zápisu
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30.05.2001

(791) Licenční smlouvy
přednosti:

(800) Mezinárodní zápisyČíslo spisu:(210) 167867
(442) Datum zveřejnění Zástupce vlastníka(740)

přihlášky: 16.01.2002

Zánik práv k ochranné známce(180)
Jiná práva, ostatní rozhodné údaje(500)kódů - standard OMPI/

/číslování dle INID

Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.

(730) LN GROUP s.r.o.
Lazecká 564
772 00 Olomouc, Lazce

Třídy výrobků a služeb:
30, 33, 35, 39

(30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, kávové náhražky, mouka a obilní přípravky, chléb, pečivo, sušenky, suchary,
koláče, jemné pečivo a cukrovinky, pudingy, perníky, zmrzlina, med, kvasnice, prášky do pečiva, sůl, hořčice,
ocet, chuťové omáčky a zálivky, kečupy, koření a kořenící směsi, čokoláda, dorty a žvýkačky, bonbóny, obilné
vločky, müsli, listové těsto, těsta a těstoviny, nudle, špagety, popcorn, polotovary a hotová jídla (včetně
mražených a chlazených) vyráběná z potravin uvedených v této třídě, kakaové, kávové, čokoládové nápoje,
potraviny a potravinové doplňky rostlinného původu s obsahem luštěnin, obilovin, zeleniny, kvasnic, mořských
řas, nativních a modifikovaných škrobů, potraviny pro diabetiky, dietetiky a bezlepkovou dietu pro neléčebné
účely, spadající do této třídy, makrobiotické potraviny vyráběné z produktů spadajících do této třídy; (33)
nízkoalkoholické míchané nápoje, bowle a jiné alkoholické nápoje obsahující ovoce, vinné nápoje, alkoholické
nápoje, zejména likéry, destiláty, lihoviny, vína včetně šumivých, perlivých a sektů, aperitivy, vína a likéry pro
trávení; (35) obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, exportu a importu, pomoc při
řízení velkoobchodní a maloobchodní činnosti firem, obchodní administrativa, kancelářské práce, obchodně
zastupitelská činnost v oblasti obchodu, propagace, reklama, inzerce a služby spojené s provozováním
obchodní činnosti, poskytování informací a informačních produktů v oblasti obchodu a obchodních činností;
(39) přeprava, rozvoz, dovoz, doručování a dodávání zboží a výrobků, provozování a pronájem skladů, včetně
chladících boxů, balení a skladování zboží, vše zejména ve vztahu k výrobkům uvedeným ve tř. 30 a 33,
spedice, vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství a činnosti s tím související, autodoprava veřejná, nákladní,
vnitrostátní i mezinárodní, zprostředkování dopravy a přepravy všemi druhy dopravních prostředků.

(510)

(156) Zápis ochranné známky obnoven s účinností k 30.05.2011.

(740) Ing. Petr Soukup, patentový zástupce
tř. Svobody 43/39
779 00 Olomouc



Vyjádření ochranné známky

(591)

Vyjádření ochranné známky(540)

(540)

Informace o nárokovaných barvách

Třídy obrazových prvků

167867

kódů - standard OMPI/
Přepis do latinky

Omezení rozsahu ochrany

(561)
(531)

(111)   Číslo zápisu:

/číslování dle INID

(210)   Číslo spisu:
Informace o ochranné známce tvořené
pouze barvou nebo kombinací barev

(526)
(558)

243608

(531) 26.1.5, 26.1.22, 26.4.10, 27.5.1, 27.5.22

Pokud se domníváte, že tento výpis obsahuje chyby, obraťte se prosím na ÚPV.


