
Справка за марка
Информация за марката

 
Публикации
 

 
Изображения
Няма

 
Класове по Виенската класификация
Няма
 
Класове по Ницската класификация
9. научни, навигационни, геодезически, електрически, фотографски, кинематографски, оптични, теглилни

/претеглящи/, измервателни, сигнални, контролни, животоспасяващи, учебни апарати и уреди, апарати за
записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образи, магнитни носители на данни, записващи
дискове, автоматични машини за продажба и механизми за монетни апарати, касови апарати, сметачни
машини, оборудване за обработка на данни и компютри, пожарогасители

11. уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация,
водоснабдяване и за санитарни цели

42. правни проучвания, консултации и услуги, научни, отраслови и стратегически изследвания и услуги,
създаване, проектиране, алгоритмизиране, програмиране и актуализиране на ранжирани анализи,
подреждания, класификации, рейтинги, индекси, проучвания и прогнози, управление на собственост,
осигуряване на изложби, редакторски и печатарски услуги, консултации и проектиране, проучване и
оценка на проекти, програмиране и консултации по информационни технологии, инженерно дело,
преводачески услуги, инженерингови и реинженерингови услуги, ресторантьорство и хотелиерство,
медицински, проектански и хотелиерски услуги, бюра за професионална ориентация, психотехнически и
психосоциални тестове и услуги, управление на авторски и сродни права и индустриална собственост,
детективски бюра и поверителни услуги, модни консултации,  модни къщи, дизайнерски бюра, трансфер
на технологии, преобразуване / конвертиране / на данни в компютърни програми / не се отнасят за
физическо преобразуване на данните/, проектиране на компютърни системи, копиране /презапис/ на
компютърни програми, преобразуване /конвертиране/ на данни от физически на електромагнитен носител,
създаване и поддържане на  web site  /мясо, страница в мрежата/ за други, поддържане на множество web
site за нуждите на потребителите, инсталиране на компютърен софтуер

 

ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
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Номер на заявка 2000053033N Дата на заявяване 27.12.2000
Регистров номер 00041905 Дата на регистрация 29.04.2002
Срок на действие 27.12.2020 Статус РегистриранаРегистрирана

Наименование на
марка

СОЛЕКСТРА SOLEXTRA

Вид Словна Тип Индивидуална

Бюлетин Раздел
6/2002 ТМ регистрирани
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Заявител/ Притежател/ Ползвател

 
Представители по индустриална собственост
Няма
 
Приоритети

 

Георги Димитров Тончев, BG, София, 1303, Зона Б-5, бл. 6, вх. Б, ет. 8, ап. 126

Няма
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