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ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

(111) (730)347292 VlastníkČíslo zápisu:
Záznam o kolektivní ochranné známceDruh známky: (551)Slovní

(156)15.07.2015
10.11.2014 (510) Seznam výrobků a služeb(220)

(151) Datum zápisu: Obnova zápisu
Datum podání:

(320) Vznik práva
10.11.2014

(791) Licenční smlouvy
přednosti:

(800) Mezinárodní zápisyČíslo spisu:(210) 517791
(740) Zástupce vlastníkaDatum zveřejnění(442)

08.04.2015přihlášky:

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

/číslování dle INID

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

(730) KRTKOLAND s.r.o.
Na lysinách 457/20
147 00 Praha 4

Třídy výrobků a služeb:
16, 25, 28, 35, 41, 43, 44, 45

(16) tiskoviny, periodické i neperiodické publikace, lepenka, papír, tiskárenské výrobky, papírenské zboží,
brožury, časopisy, knihy, letáky, plakáty, pozvánky, tištěné informační materiály, vizitky, psací potřeby,
kancelářské potřeby, kalendáře, propagační, reklamní a inzertní materiály a předměty, fotografie, tašky a sáčky
z papíru nebo umělých hmot, krabice lepenkové nebo papírové, papírové nádoby, papírové ubrousky, papírové
štítky, papírové podtácky, papírové podložky, papírové girlandy, papírové figurky, papírové stuhy, papírové
obaly, dekorace z papíru, umělecké předměty z papíru a lepenky; (25) oděvy, obuv a pokrývky hlavy, pásky;
(28) hračky, plyšové hračky, hry (ne software), potřeby pro gymnastiku a sport, vánoční ozdoby, hlavolamy;
(35) propagační, inzertní a reklamní činnost, obchodní management a podnikové poradenství, pomoc při řízení
obchodní činnosti, průzkum trhu, organizování výstav pro reklamní účely, účetnictví, vydávání reklamních
nebo propagačních a inzertních textů; (41) dětské jesle a školky, zábavní služby, organizování a pořádání
koncertů, seminářů, soutěží, kulturních a vzdělávacích výstav, provozování dětských heren a sportovních
zařízení, organizování představení, kulturních akcí a přehlídek, služby pro oddech a rekreaci, služby klubové,
školení, vyučování, vzdělávání, výchovné služby, zábavní parky, živá představení, výuka cizích jazyků,
vydavatelství, filmové projekce, provozování zábavních a rekreačních center; (43) rychlé občerstvení, jídelny,
kavárny, restaurace, catering; (44) kadeřnické salóny, ošetřovatelské služby, aromaterapeutické služby,
fyzioterapie, lázeňské služby, manikúra, masáže, salóny krásy, léčebné služby, preventivní péče o zdraví,
diagnostické služby spadající do této třídy, poradenské a informační služby v oboru lékařské a léčebné péče a
preventivní péče o zdraví; (45) hlídání dětí, hlídání domácích zvířat, zprostředkovatelství (mediační služby).

(510)



Znění nebo vyobrazení ochranné známky

(591)

Reprodukce ochranné známky(540)

(540)

Informace o nárokovaných barvách

Třídy obrazových prvků

517791

kódů - standard OMPI/
Přepis do latinky

Omezení rozsahu ochrany

KRTKOLAND

(561)
(531)

(111)   Číslo zápisu:

/číslování dle INID

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

(526)
(558)

347292

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


