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Úřad průmyslového vlastnictví
Výsledky dotazu Rešerše OZ (ÚPV, OHIM, WIPO)
Údaje byly získány dne 05.10.2012 14:52. Poslední aktualizace databáze:
ÚPV
04.10.2012 20:39

OHIM
03.10.2012 00:00

WIPO
03.10.2012 00:00

WIPO - v řízení
03.10.2012 00:00

WIPO - 6ter
05.04.2012 00:00

3z3

Zdroj:

ÚPV-ČR
488944

(210)

Číslo přihlášky:

(540)

Reprodukce:

(111)

Číslo zápisu:

(511)

Třídy výrobků a služeb: 9, 38, 42, 45

(531)

Obrazové třídy:

3.7.17, 3.7.19, 18.1.21, 24.1.15, 24.1.17, 27.1.12, 29.1.1, 29.1.4, 29.1.6

(220)

Datum podání
přihlášky:

24.09.2011 CZ

(320)

Datum práva
přednosti:

24.09.2011

(330)

324730

CZ

Země priority:
(442)

Datum zveřejnění
přihlášky:

01.02.2012 CZ

(151)

Datum zápisu:

09.05.2012 CZ

(730)

Přihlašovatel/vlastník:

MORONG - SLUKO, s.r.o., Mlýnská 260, Žulová, 79065, Česká republika

(812)

Země původu:

Česká republika

(740)

Zástupce:

Jiří Effmert, Družstevní 1424/12 C, Říčany, 25101, Česká republika

(591)

(510)

Barevná
Stav dokumentu:

Platný dokument

Druh:

Kombinovaná

Seznam výrobků a
služeb:

CS (9) zařízení určená zejména k ochraně a sledování dopravních prostředků a mobilních objektů,
jejich navigaci, ovládání, měření a placení, dispečerský informační systém v rámci třídy 9,
monitorovací, řídící a dispečerské elektronické systémy, elektronické přístroje pro zpracování,
přenos, převod a reprodukce zvuku, antény a anténní systémy, zaměřovací přístroje,
zobrazovací displeje, datové komunikátory, datové GSM komunikátory, zařízení pro zjišťování
stavu a přenos dat z pevných a pohyblivých objektů, sítě GPS (satelitní zaměřování
zeměpisných souřadnic), sítě GPRS (síť mobilního operátora určená k přenosu dat), software
PCO (pult centralizované ostrahy); (38) mobilní telefony (komunikace), elektronická pošta,
počítačové komunikace, komunikace s využitím počítačových terminálů, poskytování
uživatelského přístupu k počítačové síti, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem
zařízení pro přenos zpráv, přenášení pomocí satelitních družic, spojení pomocí optických
vláken, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými
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komunikačními prostředky); (42) návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření
počítačových programů a počítačových systémů, zejména programového vybavení
internetových, intranetových či jiných síťových serverů, serverových stanic a systémů, včetně
jeho instalace, zavádění, aktualizace a údržby, návrhy, strukturování a programování či jiné
vytváření databází, jiných datových systémů a aplikací pro jejich zpracování, včetně jejich
zpřístupňování a instalace, zavádění, aktualizace a údržby, návrhy, strukturování a
programování či jiné vytváření internetových či intranetových počítačových stránek a nástěnek
(webpages a websites) a internetových či intranetových aplikací, včetně jejich instalace,
zavádění, aktualizace a údržby, hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či
intranetové počítačové stránky a nástěnky (webpages a websites) převod (konverze)
počítačových programů, dat či jiných údajů v elektronické podobě z různých formátů do jiných
formátů; (45) obstaravatelské služby v oblasti zabezpečovací techniky, služby zajišťující
ostrahu majetku a osob, monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení, provoz pultů
centralizované ochrany (PCO).

Předchozí

Zpět na hitlist

Přehled položek řízení

Výpis z rejstříku OZ

Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ
Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 5.10.2012 14:52.
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