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Záznam o kolektivní/certifikační ochranné
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Druh známky: (551)Slovní

(156)
23.09.2020
07.05.2020

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

Obnova zápisu

Den podání:

(320) Vznik práva
07.05.2020

(791) Licenční smlouvy
přednosti:

(800) Mezinárodní zápisyČíslo spisu:(210) 563670
(442) Datum zveřejnění Zástupce vlastníka(740)

přihlášky: 17.06.2020

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) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 00 Praha 8, Libeň

Třídy výrobků a služeb:
7, 9, 42

(7) čerpadla, kompresory a fukary, dávkovací stroje, elektrické generátorové soustrojí, elektrické generátory,
generátory na výrobu elektřiny, manipulační zařízení, motory, hnací stroje a části strojů, ovládací mechanismy
strojů a motorů, průmysloví roboti, zařízení a stroje pro zemědělství, pro zemní práce, pro stavebnictví, pro
těžbu ropy a plynu, důlní zařízení; (9) bezpečnostní, zabezpečovací, ochranná a signalizační zařízení,
informační technologie a audiovizuální, multimediální a fotografické přístroje, magnety, magnetizéry a
demagnetizéry, měřicí, detekční, monitorovací a kontrolní zařízení, nahraný obsah (počítačové programy, data
a informace), navigační, řídící, sledovací, zaměřovací a kartografická zařízení, optické přístroje, zvětšovače a
korektory, přístroje, nástroje a kabely pro oblast elektřiny, vědecké a laboratorní přístroje na úpravu
elektrickým proudem, vědecké výzkumné a laboratorní přístroje, přístroje pro vyučování a simulátory,
potápěčská výstroj; (42) vědecké a technologické služby, služby v oblasti informačních technologií, služby
testování, služby ověřování a služby kontroly kvality, návrhářství, počítačové služby.

(510)



Vyjádření ochranné známky

(591)

Vyjádření ochranné známky(540)

(540)

Informace o nárokovaných barvách

Třídy obrazových prvků

563670

kódů - standard OMPI/
Přepis do latinky

Omezení rozsahu ochrany

Twins Active Crystal Element

(561)
(531)

(111)   Číslo zápisu:

/číslování dle INID

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

(526)
(558)

381697

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


