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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規定，公

佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação 

deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º : N/080442

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 果凍、蛋、奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080443

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，糖，食用澱粉，西米，麵粉，冰製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080444

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革、毛皮、箱子及旅行袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080445

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、鞋、帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080446

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07
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[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革、毛皮、箱子、旅行袋。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080447

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、鞋、帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080448

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶、首飾、寶石、鐘錶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080449

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 飾帶、鈕扣、領鉤扣、飾針。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080450

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 顏料、漆、著色劑、媒染劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、白色、黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080451

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 攝影及通訊器材的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、黑色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080452

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07
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[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 通訊器材的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080453

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬製品或鍍有貴重金屬的物品、珠寶、首飾、寶石、鐘錶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080454

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 通訊器材的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、金色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/080455

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品、珠寶、首飾、寶石。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080456

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鐘錶，計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080457

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 通訊器材的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、玫紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/080458

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 陳永坤

   CHAN WENG KUAN

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路宏基大廈2座8樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬製品，珠寶、寶石、首飾。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、玫紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080516

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/11

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-
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putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/05/09 062627 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/080517

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/11

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de empresas; administração de empresas; serviços de consultoria comercial; provi-

são de funções de escritório; serviços comerciais, nomeadamente gestão de dados e fichei-

ros informáticos; serviços de processamento de dados; serviços de agência de publicidade; 

publicidade e consultoria de marketing; serviços de promoção de vendas; a agregação, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de artigos para apreciação e aquisição; promo-

ção de bens e serviços para terceiros; condução de pesquisas de mercado; análise de respos-

tas à publicidade e pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, produção, e dis-

seminação de publicidade e material publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de programas de lealdade para consumidores; 

arranjo e condução de programas de incentivo para promover a venda de bens e serviços; 

provisão de negócios, informação sobre consumidores e informação comercial em redes in-

formáticas e redes de comunicação globais; serviços de negócios, nomeadamente provisão 

de base de dados informáticas relacionadas com a compra e venda de uma vasta variedade 

de produtos e serviços para terceiros; serviço de lojas de vendas a retalho; serviços de re-

talhista on-line fornecidos através da internet e outras redes electrónicas de comunicação; 

serviços de lojas de vendas a retalho relacionados com livros, revistas, periódicos, boletins 

informativos, jornais e outras publicações numa ampla gama de tópicos de interesse geral; 

serviços de lojas a retalho relacionados com entretenimento apresentando filmes, progra-

mas de televisão, eventos culturais, eventos desportivos, jogos electrónicos, aplicativos 

de software informático, obras musicais e obras áudio e audiovisuais; serviços de lojas de 

vendas a retalho apresentando computadores, electrodomésticos de consumo, aparelhos de 

telecomunicações, telemóveis, dispositivos manuais digitais, software informático e aces-

sórios, periféricos e sacos adaptados para carregar tais produtos; demonstração de produ-

tos; serviços de subscrições, nomeadamente fornecimento de subscrições a textos, dados, 

gráficos, imagens, conteúdo áudio, conteúdo vídeo, publicações electrónicas, aplicativos 

de software informático, jogos electrónicos e outros conteúdos multimédia, fornecidos 

através da internet e outras redes electrónicas e de comunicação; arranjo e condução de 

conferências comerciais, trocas comerciais e conferências de negócios, espectáculos e 

exposições; serviços de informação, aconselhamento e consultadoria relacionados com 

todos os supramencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/05/09 062627 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/080518

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/11

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviço de transacções financeiras; serviços de pagamento de contas; 

provisão de transacções comerciais seguras; serviços de cartão de débito e de crédito, ser-

viços de pagamento electrónico.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/10/16 063542 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/080545

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/12

[730] 申請人 Requerente : BODEGAS PALACIO, S.A.

 地址 Endereço : Calle San Lázaro, 1, 01300 Laguardia (ÁLAVA), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos e bebidas alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto, laranja (Pantone 138C), vermelho (Pantone 193C), roxo (Pantone 2603C), 

verde (Pantone 382C), azul (Pantone 660C), amarelo (Pantone 116C) e rosa (Pantone 

210C).

[210] 編號 N.º : N/081432

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : E.C. S.p.A.

 地址 Endereço : Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumaria, cosméticos, óleos essenciais, produtos para os cuidados do cabelo; sabões para 

uso pessoal.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/09/19 MI2013C008609 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/081433

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : E.C. S.p.A.

 地址 Endereço : Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos nestas matérias; baús [bagagem]; sacos de viagem, 

malas de mão; pastas diplomáticas, mochilas com uma alça; mochilas; estojos de toilette, 

não preenchidos; marroquinaria, nomeadamente: porta-moedas, carteiras de bolso, pastas 

para documentos, estojos para chaves; chapéus-de-chuva, bengalas; selaria.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/24 12799068 中國 China

[210] 編號 N.º : N/081434

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : E.C. S.p.A.

 地址 Endereço : Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem e senhora, fatos, saias, calças, calções, jaquetas, sobretudos, ca-

sacos, casacos compridos, vestuário impermeável, camisas, t-shirts, camisolas de malha, 

camisas interiores, pulôveres, camisolas, vestuário interior, fatos de banho, vestuário para 

ginástica e desporto, lenços de cabeça e pescoço, xailes, gravatas, cintos [vestuário], luvas 

[vestuário], peúgas, meias, sapatos, chinelos, botas, sapatos de desporto, sapatos de ginásti-

ca; chapelaria para vestir.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/24 12799067 中國 China

[210] 編號 N.º : N/081448

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06
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[730] 申請人 Requerente : Antalos Apps LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-
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re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46939 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081449

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Antalos Apps LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-
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cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-
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trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46954 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081450

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Antalos Apps LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-
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tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-
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relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46951 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081451

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Cassowary Devices LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-
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nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46944 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081452

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Cassowary Devices LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-
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cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46943 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081453

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Cassowary Devices LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-
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sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 
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software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46952 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081454

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Coast Research LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 
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compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 
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aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46937 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081455

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Coast Research LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-
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sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46945 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081456

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Coast Research LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 
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transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46948 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081457

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06
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[730] 申請人 Requerente : Yosemite Research LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-
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re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46936 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081458

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Yosemite Research LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-
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cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-
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trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46942 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081459

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Yosemite Research LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-
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tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-
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relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46947 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081460

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Landmark Associates LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-
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nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46938 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081461

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Landmark Associates LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-
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cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46941 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081462

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Landmark Associates LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-
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sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 
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software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46950 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081463

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Landmark Associates LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 
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compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 
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aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46946 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081464

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Asilomar Enterprises LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-
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sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46940 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081465

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06

[730] 申請人 Requerente : Asilomar Enterprises LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 
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transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46953 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081466

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/06
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[730] 申請人 Requerente : Asilomar Enterprises LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-
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re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/07 46949 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081633

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : Minerva GmbH

 地址 Endereço : Koniginstr. 73, 80539 Munich, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/13 011899341 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/081634

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : Minerva GmbH

 地址 Endereço : Koniginstr. 73, 80539 Munich, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Instrumentos cronométricos; relógios e instrumentos de relojoaria, incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/06/13 302013036430 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/081655

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : MTG Co., Ltd.

 地址 Endereço : MTG Hikari Bldg. 32, Honjin-dori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 

453  -0041, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Equipamentos desportivos; aparelhos para treinar o corpo; aparelhos para exercícios físi-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081717

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/16

[730] 申請人 Requerente : 也買（上海）商貿有限公司

   Yesmy (ShangHai) Commerce & Trading Co. Ltd

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區真新街道金沙江路3131號7幢101室

   Rm. 101, Building No. 7, No. 3131, Jinshajiang Road, Zhenxin Sub-district, Jiading Dis-

trict, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 除啤酒外的酒精飲料，如葡萄酒。

   Bebidas alcoólicas com excepção de cerveja, nomeadamente vinhos.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Desenho, caracteres e letras - Vermelho

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/081718

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/16

[730] 申請人 Requerente : 也買（上海）商貿有限公司

   Yesmy (ShangHai) Commerce & Trading Co. Ltd

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區真新街道金沙江路3131號7幢101室

   Rm. 101, Building No. 7, No. 3131, Jinshajiang Road, Zhenxin Sub-district, Jiading Dis-

trict, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Desenho, caracteres e letras - Vermelho

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/081834

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : American-Cigarette Company (Overseas) Limited

 地址 Endereço : Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/12 58638/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/081835

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : British American Tobacco (Brands) Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/05 UK00003012847 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/081838

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 Bielefeld, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; champôs; tónicos para o ca-

belo; produtos para o cuidado do cabelo; cosméticos para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081839

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 Bielefeld, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; champôs; tónicos para o ca-

belo; produtos para o cuidado do cabelo; cosméticos para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081840

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 Bielefeld, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Cosméticos e preparados de beleza; produtos não medicinais para o cuidado do cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081850

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : CILAJET, LLC

 地址 Endereço : 20924 Normandie Avenue, Torrance, California 90502, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Revestimento químico de protecção para utilização exterior e interior em veículos automó-

veis, aeroespaciais, marítimos, superfícies pintadas, em metal e em vidro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081851

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : CILAJET, LLC

 地址 Endereço : 20924 Normandie Avenue, Torrance, California 90502, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Revestimento químico de protecção para utilização exterior e interior em veículos automó-

veis, aeroespaciais, marítimos, superfícies pintadas, em metal e em vidro.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, verde, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/081852

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : PICOT PRODUCTIONS LIMITED

 地址 Endereço : 50 Brougham Street, Nelson South, Nelson 7010, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Pastas alimentares para barrar; manteiga de amendoim; pastas de amendoim para barrar; 

manteigas de frutos de casca rija; produtos alimentares feitos a partir de frutos de casca 

rija; frutos de casca rija processados; pastas feitas a partir de frutos de casca rija; pastas 

para barrar de frutos de casca rija e de sementes; pastas para barrar à base de frutos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081853

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Joseph Ribkoff Inc.

 地址 Endereço : 2375, De l’Aviation Dorval H9P 2X6 Quebec, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 女士服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081857

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Grand Ole Opry IP, LLC

 地址 Endereço : One Gaylord Drive, Nashville, Tennessee 37214, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : CDs e DVDs pré-gravados apresentando espectáculos de música, dramáticos, comédia, e 

variedades; magnetes para frigorífico; gravações de áudio e video apresentando entreteni-

mento musical, dramático comédia e variedades; media digital na forma de gravações de 

áudio e vídeo descarregáveis apresentando entretenimento musical, dramático, comédia e 

variedades.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081858

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Grand Ole Opry IP, LLC

 地址 Endereço : One Gaylord Drive, Nashville, Tennessee 37214, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; casacos curtos, camisas, t-shirts, camisolas para treino, ma-

cacões para crianças, artigos de chapelaria, calçado, roupa para bebés, roupa interior.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081859

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Grand Ole Opry IP, LLC

 地址 Endereço : One Gaylord Drive, Nashville, Tennessee 37214, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento na forma de espectáculos ao vivo musicais, dramáticos, comé-

dia e variedades; serviços de entretenimento na forma de espectáculos musicais, dramáti-

cos, comédia e variedades difundidos através de televisão, radio, satélite, internet, média 

áudio e vídeo; serviços de entretenimento na forma de fornecimento não descarregável de 

espectáculos musicais, vídeo musicais, excertos de filmes relacionados, fotografias, e outros 

materiais de multimédia, e notícias e informação de espectáculos, entretenimento, artistas 

e grupos musicais, tudo via um portal na internet, aplicações de telemóvel e comunicação 

social.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081860

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Grand Ole Opry IP, LLC

 地址 Endereço : One Gaylord Drive, Nashville, Tennessee 37214, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : CDs e DVDs pré-gravados apresentando espectáculos de música, dramáticos, comédia, e 

variedades; magnetes para frigorífico; gravações de áudio e vídeo apresentando entreteni-

mento musical, dramático comédia e variedades; media digital na forma de gravações de 

áudio e vídeo descarregáveis apresentando entretenimento musical, dramático, comédia e 

variedades.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081861

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Grand Ole Opry IP, LLC

 地址 Endereço : One Gaylord Drive, Nashville, Tennessee 37214, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; casacos curtos, camisas, t-shirts, camisolas para treino, ma-

cacões para crianças, artigos de chapelaria, calçado, roupa para bebés, roupa interior.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081862

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Grand Ole Opry IP, LLC

 地址 Endereço : One Gaylord Drive, Nashville, Tennessee 37214, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento na forma de espectáculos ao vivo musicais, dramáticos, comé-

dia e variedades; serviços de entretenimento na forma de espectáculos musicais, dramáti-

cos, comédia e variedades difundidos através de televisão, rádio, satélite, internet, média 

áudio e vídeo; serviços de entretenimento na forma de fornecimento não descarregável de 

espectáculos musicais, vídeo musicais, excertos de filmes relacionados, fotografias, e outros 

materiais de multimédia, e notícias e informação de espectáculos, entretenimento, artistas 

e grupos musicais, tudo via um portal na internet, aplicações de telemóvel e comunicação 

social.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081974

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : GUARDANT, INC.

 地址 Endereço : 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte aéreo de passageiros, correio e carga; serviços de turismo; organização de ex-

cursões; serviços de agências de viagens; armazenamento de correio e carga; transporte 

terrestre; serviços relacionados com viagens incluídos nesta classe; prestação de serviços de 

transporte e de serviços de reservas de viagens por meios informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081975

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : GUARDANT, INC.

 地址 Endereço : 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte aéreo de passageiros, correio e carga; serviços de turismo; organização de ex-

cursões; serviços de agências de viagens; armazenamento de correio e carga; transporte 

terrestre; serviços relacionados com viagens incluídos nesta classe; prestação de serviços de 

transporte e de serviços de reservas de viagens por meios informáticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081977

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TROTANOY

 地址 Endereço : Chateau Trotanoy, 33500 Pomerol, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081999

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : “Almdudler Limonade” A. & S. Klein GmbH & Co KG

 地址 Endereço : Grinzinger Allee 16, 1190 Vienna Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas, em especial limonadas à base de ervas; extractos e essências que 

são ingredientes básicos para fazer bebidas não alcoólicas; cervejas e bebidas mistas con-

tendo cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082000

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : “Almdudler Limonade” A. & S. Klein GmbH & Co KG

 地址 Endereço : Grinzinger Allee 16, 1190 Vienna Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); cocktails alcoólicos, excepto bebidas mistas à base 

de cerveja; bebidas alcoólicas à base de ervas; vinho, vinho espumante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082002

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30
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[730] 申請人 Requerente : MARUMI OPTICAL CO., LTD. (MARUMI KOKI KABUSHIKI KAISHA)

 地址 Endereço : 5-3-3, Tabata, Kita-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cabeças inclináveis para câmaras; câmaras; tripés para câmaras; aparelhos de projecção 

de diapositivos; temporizadores automáticos para câmaras; unidades de flash para câmaras 

fotográficas; lâmpadas de flash para câmaras; filtros de lentes para câmaras; tampas para 

lentes de câmaras; lentes protectoras para câmaras; pistolas de flash para câmaras; «maga-

zines» para as películas das câmaras, sem películas («film magazines for cameras, without 

film»); obturadores para câmaras; lentes para aparelhos fotográficos; exposómetros; pro-

jectores de filmes cinematográficos; aparelhos de projecção de transparências; câmaras ci-

nematográficas; ecrãs de projecção para filmes cinematográficos; telescópios; tubos ópticos 

para telescópios; tripés para telescópios; periscópios; binóculos; reflectores para telescó-

pios; prismas para telescópios; lentes para telescópios; microscópios; lupas; tubos ópticos 

para microscópios; microscópios para metalurgia; microscópios para biologia; reflectores 

para microscópios; prismas para microscópios; microscópios de polarização; estereoscó-

pios; lentes para microscópios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082003

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : MARUMI OPTICAL CO., LTD. (MARUMI KOKI KABUSHIKI KAISHA)

 地址 Endereço : 5-3-3, Tabata, Kita-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cabeças inclináveis para câmaras; câmaras; tripés para câmaras; aparelhos de projecção 

de diapositivos; temporizadores automáticos para câmaras; unidades de flash para câmaras 

fotográficas; lâmpadas de flash para câmaras; filtros de lentes para câmaras; tampas para 

lentes de câmaras; lentes protectoras para câmaras; pistolas de flash para câmaras; «maga-

zines» para as películas das câmaras, sem películas («film magazines for cameras, without 

film»); obturadores para câmaras; lentes para aparelhos fotográficos; exposómetros; pro-

jectores de filmes cinematográficos; aparelhos de projecção de transparências; câmaras ci-

nematográficas; ecrãs de projecção para filmes cinematográficos; telescópios; tubos ópticos 

para telescópios; tripés para telescópios; periscópios; binóculos; reflectores para telescó-

pios; prismas para telescópios; lentes para telescópios; microscópios; lupas; tubos ópticos 

para microscópios; microscópios para metalurgia; microscópios para biologia; reflectores 

para microscópios; prismas para microscópios; microscópios de polarização; estereoscó-

pios; lentes para microscópios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082004

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : MARUMI OPTICAL CO., LTD. (MARUMI KOKI KABUSHIKI KAISHA)

 地址 Endereço : 5-3-3, Tabata, Kita-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cabeças inclináveis para câmaras; câmaras; tripés para câmaras; aparelhos de projecção 

de diapositivos; temporizadores automáticos para câmaras; unidades de flash para câmaras 

fotográficas; lâmpadas de flash para câmaras; filtros de lentes para câmaras; tampas para 

lentes de câmaras; lentes protectoras para câmaras; pistolas de flash para câmaras; «maga-

zines» para as películas das câmaras, sem películas («film magazines for cameras, without 

film»); obturadores para câmaras; lentes para aparelhos fotográficos; exposómetros; pro-

jectores de filmes cinematográficos; aparelhos de projecção de transparências; câmaras ci-

nematográficas; ecrãs de projecção para filmes cinematográficos; telescópios; tubos ópticos 

para telescópios; tripés para telescópios; periscópios; binóculos; reflectores para telescó-

pios; prismas para telescópios; lentes para telescópios; microscópios; lupas; tubos ópticos 

para microscópios; microscópios para metalurgia; microscópios para biologia; reflectores 

para microscópios; prismas para microscópios; microscópios de polarização; estereoscó-

pios; lentes para microscópios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082016

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 8329 West Sunset Road, Suite 200, Las Vegas, NV 89113, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, 

DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moe-

das; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software informático; dispositivos electrónicos portáteis ou de mão para 

transmitir, armazenar, manipular, registar, e rever textos, imagens, áudio, vídeo e dados, 

incluindo e através de redes globais de computador, redes sem fios, e redes de comunicação 
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electrónica e peças e acessórios electrónicos e mecânicos para os mesmos; computadores 

tabletes, leitores de livros electrónicos, leitores de áudio e vídeo, organizadores pessoais 

electrónicos, assistentes pessoais digitais, e dispositivos de geo-posicionamento por satélite 

(GPS) e peças e acessórios electrónicos e mecânicos para os mesmos; dispositivos peri-

féricos para computadores; monitores, visores, fios, cabos, modems, impressoras, discos 

rígidos, adaptadores, cartões adaptadores, conectores para cabos, conectores para fichas, 

conectores de electricidade, estações de acoplamento, e programas de controlo; carregado-

res de bateria; baterias; cartões de memória e leitores de cartões de memória; altifalantes, 

microfones e auscultadores; estojos, capas e suportes para computadores; estojos, capas, 

e suportes para dispositivos electrónicos portáteis ou de mão para transmitir, armazenar, 

manipular, registar, e rever textos, imagens, áudio, vídeo e dados, incluindo e através de 

redes globais de computador, computadores tabletes, leitores de livros electrónicos, leitores 

de áudio e vídeo, organizadores pessoais electrónicos, assistentes pessoais digitais, e dispo-

sitivos de geo-posicionamento por satélite (GPS) e dispositivos para a exibição de materiais 

publicados electronicamente, nomeadamente livros, diários, jornais, revistas, apresenta-

ções multimédia; controlo remotos para dispositivos electrónicos portáteis ou de mão e 

computadores; adaptadores para corrente eléctrica; cabos USB; estações de acoplamento 

electrónicas; carregadores de bateria; conectores eléctricos, fios, cabos e adaptadores; con-

trolo remotos sem fios para dispositivos electrónicos portáteis; auscultadores e auriculares; 

programas de sincronização de dados, e programas de aplicações de ferramentas de de-

senvolvimento para computadores pessoais e de mão; software informático para criar pro-

gramas de autoria, descarregar, transmitir, receber, editar, extrair, codificar, descodificar, 

tocar, armazenar e organizar texto, gráficos, imagens, e publicações electrónicas; conteúdo, 

informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregáveis; livros, 

revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras publica-

ções electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de reco-

nhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio electrónico 

e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pesquisar 

bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; soft-

ware para o desenvolvimento de programas informáticos; peças e acessórios para todos os 

produtos supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082017

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 8329 West Sunset Road, Suite 200, Las Vegas, NV 89113, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de lojas de venda a retalho; serviços de lojas de venda a retalho na área de dispositivos 

electrónicos portáteis e de mão para transmitir, armazenar, manipular, registar, e rever 

textos, imagens, áudio, vídeo e dados, incluindo através de redes globais de computador, 

redes sem fios, e redes de comunicação electrónica, computadores, computadores tabletes, 

organizadores pessoais electrónicos, assistentes pessoais digitais, e dispositivos de geo-



4602 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2014 年 4 月 2 日

-posicionamento por satélite (GPS) e peças e acessórios electrónicos e mecânicos para os 

mesmos, hardware de computador e software informático, monitores, visores, fios, cabos, 

modems, impressoras, discos rígidos, adaptadores, cartões adaptadores, conectores para 

cabos, conectores para fichas, conectores de electricidade, estações de acoplamento, e 

programas de controlo, carregadores de bateria, baterias, cartões de memória e leitores de 

cartões de memória, auriculares e auscultadores, altifalantes, microfones, e auriculares, es-

tojos, capas, e suportes para dispositivos electrónicos portáteis ou de mão e computadores, 

controlo remotos para dispositivos electrónicos portáteis ou de mão e computadores, pu-

blicações impressas, periódicos, livros, revistas, boletins informativos, brochuras, livretes, 

panfletos, manuais, diários, catálogos, e autocolantes, unidades manuais para jogar jogos 

electrónicos, jogos electrónicos e aparelhos manuais, jogos, jogos electrónicos, e jogos 

de vídeo; serviços de lojas de vendas a retalho online na área de dispositivos electrónicos 

portáteis e de mão para transmitir, armazenar, manipular, gravar, e rever textos, imagens, 

áudio, vídeo e dados, incluindo e através de redes globais de computador, redes sem fios, 

serviços de lojas de vendas a retalho online na área de dispositivos electrónicos portáteis 

e de mão para transmitir, armazenar, manipular, gravar, e rever textos, imagens, áudio, 

vídeo e dados, incluindo e através de redes globais de computador, redes sem fios, e redes 

de comunicação electrónica, computadores, computadores tabletes, leitores de livros elec-

trónicos, leitores de áudio e vídeo, organizadores pessoais electrónicos, assistentes pessoais 

digitais, e dispositivos de geo-posicionamento por satélite (GPS) e peças e acessórios elec-

trónicos e mecânicos para os mesmos, hardware de computador e software informático, 

monitores, visores, fios, cabos, modems, impressoras, discos rígidos, adaptadores, cartões 

adaptadores, conectores para cabos, conectores para fichas, conectores de electricidade, 

estações de acoplamento, e programas de controle, carregadores de bateria, baterias, car-

tões de memória e leitores de cartões de memória, auriculares e auscultadores, altifalantes, 

microfones, e auriculares, estojos, capas, e suportes para dispositivos electrónicos portáteis 

ou de mão e computadores, controlo remotos para  dispositivos electrónicos portáteis ou de 

mão e computadores, publicações impressas, periódicos, livros, revistas, boletins informa-

tivos, brochuras, livretes, panfletos, manuais, diários, catálogos, e autocolantes, unidades 

manuais para jogar jogos electrónicos, jogos electrónicos e aparelhos manuais, jogos, jogos 

electrónicos, e jogos de vídeo; fornecimento de listas de informações comerciais online; 

disseminação de publicidade para terceiros através de uma rede de comunicação electróni-

ca online; provisão de um guia para publicidade pesquisável online apresentando os artigos 

e serviços para terceiros; gestão computorizada de base de dados; serviços de encomendas 

online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082018

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 8329 West Sunset Road, Suite 200, Las Vegas, NV 89113, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38
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[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão electrónica de sinais de voz, dados e imagens através de 

uma rede global de comunicações; serviços de comunicação para a transmissão, armazena-

mento de ficheiros temporários (caching), acesso, recepção, descarregamento, streaming, 

difusão, partilha, exibição, formatação, mirroring e transferência de texto, imagens, áudio, 

vídeo e dados via redes de telecomunicações, redes de comunicação sem fios, e a internet; 

provisão de fóruns na internet, salas de conversa e comunidades online para a transmis-

são de mensagens entre usuários; provisão de acesso a directórios online, base de dados, 

sítios e blogues de eventos actuais, e materiais de referência online; provisão de acesso a 

dispositivos auxiliares ou electrónicos na área de fornecimento de serviços de conexão de 

telecomunicações para a transferência de imagens, mensagens, áudio, trabalhos visuais, 

audiovisuais e multimédia entre leitores electrónicos (e-readers), telemóveis, telefones, 

telefones inteligentes, dispositivos electrónicos portáteis, dispositivos digitais portáteis, 

tabletes, ou computadores; fluxo de áudio, mensagens, áudio, trabalhos visuais, audiovi-

suais e multimédia entre leitores electrónicos (e-readers), telemóveis, telefone, telefones 

inteligentes, dispositivos electrónicos portáteis, dispositivos digitais portáteis, tabletes, ou 

computadores; fluxo de áudio, material visual e audiovisual através da internet ou outros 

computadores ou redes de comunicação; provisão de salas de conversa online, fóruns na in-

ternet e comunidades online para a transmissão de fotos, vídeo, texto, dados, imagens e ou-

tros trabalhos electrónicos; transmissão de ficheiros áudio; transmissão de ficheiros da web; 

provisão de uma rede online que permitam aos usuários a aceder e partilhar conteúdos, 

texto, trabalhos visuais, trabalhos de áudio, trabalhos audiovisuais, trabalhos literários, 

dados, ficheiros, documentos e trabalhos electrónicos; provisão de serviços de rede online 

que permitam aos usuários a partilhar conteúdos, fotos, vídeos, texto, dados, imagens e 

outros trabalhos electrónicos relacionados com entretenimento, incluindo, filmes, televi-

são, trabalhos audiovisuais, música, trabalhos de áudio, livros, teatro, trabalhos literários, 

eventos desportivos, actividades recreativas, actividades de lazer, torneios, arte, dança, mu-

sicais, exposições, instruções desportivas, clubes, rádio, comédia, concursos, artes visuais, 

jogos, jogo, festivais, museus, parques, eventos culturais, concertos, impressão, animação, 

eventos actuais, moda, apresentações multimédia, história, língua, artes liberais, matemá-

tica, negócios, ciência, tecnologia, passatempos (hobbies), cultura, desporto, artes, psico-

logia, e filosofia; provisão de um sítio que forneça aos usuários a habilidade de transmitir, 

armazenar ficheiros temporários (cache), receber, descarregar, stream, difundir, exibir, 

formatar, transferir e partilhar conteúdos, texto, trabalhos visuais, trabalhos áudio, traba-

lhos audiovisual, trabalhos literários, dados, ficheiros, documentos e trabalho electrónicos; 

provisão de um sítio que forneça aos usuários a habilidade de transmitir, armazenar fichei-

ros temporários (cache), receber, descarregar, stream, difundir, exibir, formatar, transferir 

e partilhar fotos, vídeos, texto, dados, imagens e outros trabalhos electrónicos; provisão de 

portais online para entretenimento nas áreas de filmes, televisão,  trabalhos audiovisuais, 

música, trabalhos de áudio, livros, teatro, trabalhos literários, eventos desportivos, activi-

dades recreativas, actividades de lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições, musi-

cais, exposições, instruções desportivas, clubes, rádio, comédia, concursos, artes visuais, 

jogos, jogo, festivais, museus, parques, educação; fornecimento de acesso temporário a in-

ternet para uso de software não descarregável online para permitir aos usuários programar 

áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, 

rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais, e programas relacionados com 

entretenimento.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082019

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 8329 West Sunset Road, Suite 200, Las Vegas, NV 89113, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

publicação de livros, revistas, periódicos, obras literárias, trabalhos visuais, trabalhos de 

áudio e trabalhos audiovisuais; fornecimento de áudio pré-gravado, trabalhos visuais e 

audiovisuais não descarregáveis através de redes sem fios; fornecimento de jogos de com-

putador online e histórias interactivas online; fornecimento de boletins informativos e 

blogues relacionados com entretenimento, filmes, televisão, trabalhos audiovisuais, músi-

ca, trabalhos de áudio, livros, teatro, trabalhos literários, eventos desportivos, actividades 

recreativas, actividades de lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições, instruções 

desportivas,  clubes, rádio, comédia, concursos, artes visuais, jogos, jogo, festivais, museus, 

parques, eventos culturais, concertos, impressão, animação, eventos actuais, espectáculos 

de moda, e apresentações multimédia; publicação de excertos de livros, periódicos, e obras 

literárias, e provisão de ambientes virtuais nas quais usuários podem interagir para fins re-

creacionais, de lazer, ou de entretenimento; fornecimento de informações, notícias, artigos 

e comentários na área de entretenimento, incluindo, filmes, televisão, trabalhos audiovi-

suais, música, trabalhos de áudio, livros, teatro, trabalhos literários, eventos desportivos, 

actividades recreativas, actividades de lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições,  

instruções desportivas, clubes, rádio, comédia, concursos, artes visuais, jogos, jogo, festi-

vais, museus, parques, eventos culturais, concertos, impressão, animação, eventos actuais, 

espectáculos de moda, e apresentações multimédia; fornecimento de informações, notícias, 

artigos e comentários na área de educação e instituições de ensino; serviços de educação 

na natureza de salas de aula e ensinos à distância online sobre tópicos relacionados com 

eventos actuais, educação, história, língua, artes liberais, matemática, negócios, ciência, 

passatempos (hobbies), tecnologia, cultura, desporto, artes, psicologia, e filosofia; servi-

ços educacionais interactivos nas áreas com base em computadores e áreas assistidas por 

computadores em tópicos  relacionados com eventos actuais, educação, história, língua, 

artes liberais, matemática, negócios, ciência, passatempos (hobbies), tecnologia, cultura, 

desporto, artes, psicologia, e filosofia; serviços educacionais e de entretenimento nas áreas 

de transmissão de ficheiros da web; e programas contínuos apresentando notícias e comen-

tários nas área de filmes, programas de televisão, trabalhos audiovisuais, música, trabalhos 

de áudio, livros, teatro, trabalhos literários, e programas contínuos apresentando notícias 

e comentários nas área de filmes, programas de televisão, trabalhos audiovisuais, música, 

trabalhos de áudio, livros, teatro, trabalhos literários, e programas contínuos apresentando 

notícias e comentários nas área de filmes, programas de televisão, trabalhos audiovisuais, 

música, trabalhos de áudio, livros, teatro, trabalhos literários, eventos desportivos, acti-

vidades recreativas, actividades de lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições, ins-

truções desportivas, clubes, rádio, comédia, concursos, artes visuais, jogos, jogo, festivais, 

museus, parques, eventos culturais, concertos, impressão, animação, eventos actuais, moda, 

e apresentações multimédia acessíveis através da internet ou outros computadores ou redes 

de comunicações; fornecimento de áudio pré-gravado, trabalhos audiovisuais, e trabalhos 

multimédia relacionados com entretenimento, filmes, televisão, trabalhos audiovisuais, mú-

sica, trabalhos de áudio, livros, teatro, trabalhos literários, eventos desportivos, actividades 

recreativas, actividades de lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições, instruções 

desportivas, clubes, rádio, comédia, concursos, artes visuais, jogos, jogo, festivais, museus, 
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parques, eventos culturais, concertos, impressão, animação, eventos actuais, espectáculos 

de moda, e apresentações multimédia através da internet ou outros computadores ou redes 

de comunicação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e cul-

turais; publicação de livros, revistas, periódicos, obras literárias, trabalhos visuais, traba-

lhos de áudio e trabalhos audiovisuais; eventos culturais, concertos, impressão, animação, 

eventos actuais, espectáculos de moda e apresentações multimédia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082020

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 8329 West Sunset Road, Suite 200, Las Vegas, NV 89113, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e serviços de pesquisa e concepção relacionados com 

estes; análise industrial e serviços de pesquisa; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software informático; disponibilização de conteúdo de terceiros tais como fotos, vídeos, 

texto, dados, imagens, sítios na web e outros trabalhos electrónicos; fornecimento de motor 

de buscas; fornecimento de plataformas de busca que permitam aos usuários requerer e 

receber fotos, vídeo, textos, dados, imagens e trabalhos electrónicos; serviço de alojamento 

interactivo que permitam aos usuários publicar e partilhar online as suas próprias fotos, 

vídeos, textos, dados, imagens; serviços de computador, nomeadamente, criação de comu-

nidades virtuais para que os usuários possam participar em discussões, receber feedback, 

de comunidades virtuais, e participar em redes sociais; manutenção e actualização de sof-

tware relacionados com computador, segurança para a internet e palavras-passe e preven-

ção de riscos para computadores, internet e palavras-passe; fornecimento de informação 

relacionada com astronomia, tempo, ambiente, design interior, tecnologia, computadores, 

software, periféricos de computador, hardware de computador, geologia, engenharia, 

arquitectura, pesquisa médica, e pesquisa e prova de produtos através da internet ou ou-

tros computadores ou redes de comunicações; concepção e desenvolvimento de software 

informático; instalação e manutenção de software informático; provisão de um sítio apre-

sentando informação técnica relacionada com software informático e hardware de compu-

tador; hardware de computador, serviços de software, aplicações, e consultoria de redes; 

consultoria de computadores; provisão de solução de problemas técnicos para hardware 

de computador; programação; transferência de documentos e dados de um computador 

para o outro; alojamento de conteúdo digital em redes de computadores globais, redes sem 

fios, e redes de comunicação electrónica; provisão de plataformas de busca que permitam 

aos usuários requere e receber, conteúdos, texto, trabalhos visuais, trabalhos audiovisuais, 

obras literárias, dados, ficheiros, documentos e trabalhos electrónicos; provisão de uso 

temporário de software informático não descarregável e instalações online que permitam 

aos usuários aceder e descarregar software informático; provisão de uso temporário de sof-

tware informático não descarregável que gera recomendações personalizadas de aplicações 

de software com base nas preferências dos usuários; monitorização de dados informatiza-

dos e sistemas de computador e redes para fins de segurança; serviços de apoio e de consul-

ta para o desenvolvimento de sistemas de computador, base de dados e aplicações; design 
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gráfico para a compilação de páginas na Internet; informações relativas a hard ware ou 

software fornecido online através de uma rede global de computador ou internet; criação 

e manutenção de sítios na web; desenvolvimento de sítios multimédia; alojamento de sítios 

a terceiros; fornecimento de motor de busca para a obtenção de dados através de redes de 

comunicações; provedor de serviços de aplicação (ASP) - serviços apresentando software 

informático; provedor de serviços de aplicação (ASP) - serviços apresentando soft ware 

para autoria, descarregamento, transmissão, recepcção, edição, extracção, codificação, 

decodificação, exibição, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens, e pu-

blicações electrónicas; provedor de serviços de aplicação (ASP) - serviços apresentando 

software para uso em conexão com música on-line para serviço de assinatura, software que 

permita aos usuários a reproduzir e programar músicas e áudios relacionados com entrete-

nimento, vídeo, texto e conteúdo multimédia, e software apresentando gravações de sons, 

áudios relacionados com entretenimento, vídeo, texto e conteúdo multimédia; provisão de 

motores de busca para obtenção de dados numa rede global de computador; motores de 

pesquisa operacional; serviços de consultoria informática e de apoio para a digitalização 

de informações em discos de computador; criação de índices de informação online, sítios e 

outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; concepção de pu-

blicidade e material publicitário para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082021

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 8329 West Sunset Road, Suite 200, Las Vegas, NV 89113, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de introdução social, relacionamento pessoal, e redes sociais fornecidos através 

da internet ou outros computadores ou redes de comunicação; serviços para encontros sen-

timentais; serviços de redes sociais online, nomeadamente, facilitar introduções sociais ou 

interacções entre indivíduos; serviços de redes sociais online designados a pessoas com de-

sejos comuns de conhecer outras pessoas com interesses semelhantes; provisão de base de 

dados computorizados online e bases de dados pesquisáveis online na área de redes sociais; 

provisão de um sítio de rede social para fins de entretenimento; provisão de base de dados 

pesquisáveis na área de redes sociais; provisão de base de dados computorizados online 

e bases de dados pesquisáveis online na área de redes sociais; provisão de informação na 

área de redes sociais; provisão de informação na área de genealogia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082047

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/02
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[730] 申請人 Requerente : COFACO AÇORES - INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A.

 地址 Endereço : Rua da Lapinha, 9600-115 Rabo de Peixe, Ribeira Grande, Açores, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Conservas de peixe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082065

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/06

[730] 申請人 Requerente : HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A.

 地址 Endereço : Carretera Nacional 122 Km 325,6, 47350 Quintanilla de Onésimo (VALLADOLID), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082153

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/08

[730] 申請人 Requerente : MATTEO BIGON

 地址 Endereço : Via Sandro Pertini, 12 int. 9-30010 Camponogara (VE)  Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包；錢夾；手提包；用於裝化妝用品的手提包（空的）；背包；鑰匙包；運動包；旅行用大衣箱；

旅行包；攜帶包；皮革製鑰匙包；皮製鑰匙包。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，灰色，黑色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/082154

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/08

[730] 申請人 Requerente : MATTEO BIGON

 地址 Endereço : Via Sandro Pertini, 12 int. 9-30010 Camponogara (VE)  Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋子；帽子；皮帶（服飾）；鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，灰色，黑色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/082211

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/10

[730] 申請人 Requerente : Topaz International Enterprises Limited

 地址 Endereço : 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickham’s Cay 1, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金；珠寶，人造珠寶飾物，貴重寶石；鐘錶和計時儀器，鐘及錶；寶石，手鐲，胸

針，錶鏈，珠寶鏈，領帶夾，袖口鏈扣，耳環，首飾盒，項鏈，戒指。  

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/12 011981081 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/082233

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/10

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho relacionados com publicações electrónicas fornecidos 

através da Internet e outras redes de comunicação; serviços de lojas de vendas a retalho 

nas áreas de livros, revistas, periódicos, boletins informativos, diários e outras publicações 

numa vasta variedade de tópicos de interesse geral, fornecidos através da Internet e outras 

redes de comunicação; serviços de lojas de vendas a retalho relacionados com publicações 

electrónicas para uso em dispositivos electrónicos digitais móveis e outros equipamentos 

electrónicos de consumo.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/12 063048 牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º : N/082247

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/13

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para perfumar o ar, cosméticos; produtos de banho; loções para depois de 

barbear, óleos essenciais; ambientadores para automóveis; ambientadores para fins domés-

ticos, cremes anti-rugas, óleos para banho (cosméticos), loções para banho, sais de banho 

não para fins medicinais, máscaras de beleza, óleos para o corpo, loções para o corpo, leites 

de toalete, preparações descolorantes para o cabelo, cotonetes para fins cosméticos, cosmé-

ticos para animais, algodão para fins cosméticos, cremes cosméticos, preparações cosmé-

ticas para o banho, creme para branquear a pele, dentífricos, gel branqueador dos dentes, 

produtos para a limpeza dos dentes; sabonetes desodorizantes, desodorizantes [perfumaria] 

e desodorizantes para animais de estimação, depilatórios, champôs secos, lápis para so-

brancelhas, pestanas falsas, sombras para olhos, unhas falsas; perfumes, extractos de flores 

(perfumaria); tintas para o cabelo, gel para o cabelo, hidratantes para o cabelo, loções para 

o cabelo, laca para o cabelo; incensos; água de alfazema; brilho para os lábios, batons, pós 

de maquilhagem, preparações para remover a maquilhagem, rímel; adesivos para decorar 

unhas, preparações para os cuidados das unhas, verniz para unhas; «potpourris» (fragrân-

cias); água perfumada; champôs, champôs para animais de estimação, sabões para barbear, 

preparações para protecção solar (cosméticos), pó de talco, pó de toalete, sabões para uso 

pessoal, sabonetes, água de colónia, verniz para unhas, preparações removedoras de ver-

niz, preparações de limpeza, detergentes, preparações para polir, graxa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082248

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/13

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos educacionais e de ensino; auxiliares de aprendizagem electróni-

ca; máquinas fotográficas; correias para máquinas fotográficas, óculos sem hastes; óculos, 

óculos de sol; óculos para uso óptico; lentes de contacto; correias, cordões e correntes para 

óculos e óculos de sol; armações para óculos e para óculos sem hastes; estojos para óculos e 

para óculos de sol; estojos para lentes de contacto  e para óculos sem hastes; auscultadores; 

telefones; telefones móveis; «smartphones»; tapetes para rato; leitores MP3; computadores; 

tabletes; sistema de posicionamento global (GPS); correias para telefones móveis; películas 

protectoras écrans LCD e para telefones móveis; películas protectoras para computadores 

tablete, capas para computadores e computadores tablete; aparelhos e instrumentos eléctri-

cos áudio e vídeo; aparelhos e instrumentos de telecomunicação; adesivos bloqueadores das 

ondas eletromagnéticas para telefones móveis; capas e tampas de protecção para telefones 

portáteis; computadores e computadores tablete; leitores de média portáteis, assistentes di-

gitais pessoais; agendas e blocos de notas electrónicos; máquinas de jogos de computador; 
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conjuntos de mãos livres para telefones; aparelhos de televisão; écrans de vídeo; conjuntos 

de auscultadores; gravadores vídeo; receptores de áudio, de rádio e de vídeo; gravadores 

de fita magnética; microfones; leitores de DVD; «software» de computador; carregadores 

de discos para computadores; médias electrónicas pré-gravadas (música); publicações des-

carregáveis, publicações impressas em formato de leitura electrónica, publicação, exibição, 

envio, etiquetagem, preenchimento de um «blog», partilha ou outras formas de difusão de 

meios de comunicação ou informação electrónicos via Internet ou através de outras redes 

de comunicação; publicações electrónicas fornecidas em linha através de bases de dados 

ou da Internet (incluindo sítios web); caixas registadoras; máquinas de calcular; extintores 

de incêndios; vestuário, luvas e sapatos de protecção contra acidentes, irradiação e fogo; 

capacetes protectores para desporto e equitação; óculos de protecção para desporto; ímans 

decorativos, cronógrafos [aparelhos de gravação de tempo], aparelhos de fax; máquinas de 

pesagem; medidas; sinais luminosos ou mecânicos, máquinas cinematográficas; aparelhos e 

instrumentos geodésicos; aparelhos e instrumentos ópticos; materiais para redes eléctricas 

[fios, cabos]; aparelhos de regulação eléctrica, pára-raios, eletrolisadores; aparelhos radio-

lógicos para fins industriais; alarmes, baterias eléctricas; películas cinematográficas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082249

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/13

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, pulseiras, pregadeiras, correntes, amuletos (bijutaria), jóias em es-

malte, brincos; ornamentos para chapéus (bijutaria), alfinetes, medalhas, colares, anéis, 

alfinetes de gravata, alfinetes ornamentais, materiais para bijuteria, jóias; despertadores; 

caixas em metais preciosos, guarda-jóias; bustos em metais preciosos, estátuas ou figuri-

nhas em metais preciosos; porta-chaves, relógios, armários [caixas] para relógios; cronóme-

tros; ponteiros [relojoaria]; maquinismo de relojoaria; metais preciosos em bruto ou semi-

-trabalhados; relógios; pulseiras de relógios; estojos e capas para relojoaria; estojos e capas 

para bijutaria; correntes de relógios; vidros de relógios, relógios-pulseiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082250

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/13

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro em bruto ou semi-trabalhado, imitação de couro; bastões de alpinistas; mochilas; 

malas de mão; pastas em couro ou imitações de couro; bastões; peles [peles de animais], 
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porta-chaves em couro; bolsas em couro; sombrinhas; carteiras, selas para cavalos; chapéus 

de chuva; sacolas; sacos para as compras; pastas; sacos de viagem; baús de viagem; bastões 

de chapéus de chuva; estojos de toalete denominados «vanity cases»; bengalas; pastas de 

arquivo; chicotes; revestimentos em couro para móveis; correias em couro; invólucros tu-

bulares para enchidos; vestuário para animais; estojos para cosméticos (vendidos vazios); 

coleiras para animais; caixas em couro; sacos em couro para embalar; revestimentos em 

couro para móveis; arreios para animais; equipamento de equitação (artigos de selaria; co-

bertores para cavalos, panos de sela para cavalos); trelas para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082251

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/13

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, vestuário para crianças, calcinhas para bebés, enxovais de 

bebé, babetes não em papel; robes para banho, fatos de banho, roupa de praia, calções, cin-

tos [vestuário], suspensórios, blusas, casacos de malha, camisolas, camisas, «t-shirts», saias, 

camisolas «polo», camisolas de treino, conjuntos de camisolas interiores e cuecas [roupa 

interior], meias de liga, camisolas interiores, cuecas, «lingerie», cintas [roupa interior], 

blusa interior [vestuário], perneiras, combinações, espartilhos, meias de liga, ligas, cuecas, 

vestuário para dormir, camisa de noite, pijamas, vestidos, camisas, vestidos de noite, más-

caras para os olhos para dormir; peles [vestuário], luvas [vestuário], luvas de lã sem dedos, 

chapéus, bonés, toucas para o banho, lenços, mantilhas, toucas de dormir, tapa orelhas 

[vestuário], palas [chapelaria], «lingerie», fatos para homem, sobretudos, capas, ponchos, 

gabardinas, luvas de ski, cachecóis, xailes, gravatas, colarinhos, peúgas, ligas, peúgas de 

desporto, «collants», perneiras [calças], fatos de treino; fitas para punhos [vestuário], cin-

tos, bolsas [vestuário]; sapatos, chuteiras, botas de ski, grampos para calçado, saltos para 

sapatos, botas, botins, sapatos de praia, chinelos de banho, sandálias de banho, sandálias, 

pantufas, vestuário desportivo, robes, vestuário de cerimónia coreano, vestidos de noiva, 

vestuário de trabalho, uniformes escolares, trajes de máscaras, máscaras para protecção 

contra o frio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082257

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/13

[730] 申請人 Requerente : 佛山市韋富傢俱有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍江鎮排沙工業大道工業路9號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；長沙發；辦公傢俱；金屬傢俱；茶几；床墊；沙發；傢俱門；軟墊；椅子（座椅）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082294

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.

 地址 Endereço : 230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction Towers, Singapore 188024

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de aromaterapia; serviços de lares com assistência médica; orientação sobre nu-

trição de dietas; banhos públicos para fins de sanitários; banhos turcos; salões de beleza; 

cabeleireiros; serviços de massagem; serviços de manicura; serviços de tatuagem; serviços 

de sauna; serviços de solário; serviços de spa; serviços de visagistas; serviços de tratamento 

e beleza para animais de estimação; jardinagem paisagística; serviços de oculista; aluguer 

de instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082305

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : HOLDING LE DUFF «HLD»

 地址 Endereço : 105A, avenue Henri Freville, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, secos e cozi-

dos; geleias; compotas; frutos cozidos; ovos; leite e produtos lácteos; sobremesas à base de 

leite; óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082306

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : HOLDING LE DUFF «HLD»

 地址 Endereço : 105A, avenue Henri Freville, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, 

pão de trigo; pão de Viena; sanduíches; produtos de pastelaria e confeitaria; gelo comes-

tível; mel; xarope de melaço; levedura; fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos 

(condimentos); especiarias; gelo para refrescar; biscoitos; brioches; croissants; bolos; massa 

para bolos, panquecas; tartes; quiches; pizzas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082307

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : HOLDING LE DUFF «HLD»

 地址 Endereço : 105A, avenue Henri Freville, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante de refeições rá-

pidas; alojamento temporário; serviços de hotel; salões de chá; cafés; cafetarias; serviços de 

snack bar, serviços de padaria, serviços de cafetaria, serviços de cantinas, serviços de res-

taurante, serviços de restaurante para áreas de descanso (resting areas) e salas de espera.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082308

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : HOLDING LE DUFF «HLD»

 地址 Endereço : 105A, avenue Henri Freville, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, secos e cozi-

dos; geleias; compotas; frutos cozidos; ovos; leite e produtos lácteos; sobremesas à base de 

leite; óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/082309

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : HOLDING LE DUFF «HLD»
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 地址 Endereço : 105A, avenue Henri Freville, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, 

pão de trigo; pão de Viena; sanduíches; produtos de pastelaria e confeitaria; gelo comes-

tível; mel; xarope de melaço; levedura; fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos 

(condimentos); especiarias; gelo para refrescar; biscoitos; brioches; croissants; bolos; massa 

para bolos, panquecas; tartes; quiches; pizzas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/082310

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : HOLDING LE DUFF «HLD»

 地址 Endereço : 105A, avenue Henri Freville, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante de refeições rá-

pidas; alojamento temporário; serviços de hotel; salões de chá; cafés; cafetarias; serviços de 

snack bar, serviços de padaria, serviços de cafetaria, serviços de cantinas, serviços de res-

taurante, serviços de restaurante para áreas de descanso (resting areas) e salas de espera.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/082417

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 



N.º 14 — 2-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4615

[210] 編號 N.º : N/082423

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para o cabelo; dentífricos; artigos de toilete não medicinais; cremes e loções 

para as mãos, corpo e rosto; pós de bebé, pó para a cara; champôs e amaciadores; prepa-

rados para o cabelo; fragrâncias, brilhos labial, bálsamo para os lábios, vernizes para as 

unhas, líquidos para a lavagem da boca; preparações de fragrância aéreas, banho de espu-

ma; géis para banho e duche; cotonetes para todos os fins para uso pessoal; champô para 

animais de estimação e amaciadores para animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082424

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Produtos sem ser de metais preciosos, nomeadamente caixas de bugigangas, caixas de lem-

branças, caixas decorativas, correntes para chaves, argolas para chaves, placas, placas de 

licença de novidade, caixas de bugigangas, esculturas, placas decorativas memoriais, fivelas 

de cinto, baldes de armazenamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082425

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082426

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Filmes com desenhos animados; filmes descarregáveis apresentando desenhos animados; 

espectáculos de televisão descarregáveis com desenhos animados; música, toques e jogos 

electrónicos descarregáveis através da Internet e dispositivos sem fio; óculos, óculos de sol 

e acessórios para os mesmos, nomeadamente correias, cordão de pescoço e estojos; DVDs 

e CDs pré-gravados com desenhos animados; estojos para telefones móveis, estojos para 

dispositivos de telemóveis, capas, peles e estojos para computador, auscultadores, tampões 

para os ouvidos, amuletos para telemóveis, colhedores de telemóveis, papel de parede e 

protecção de ecrã para telemóveis e computadores, jogos para telemóveis, software descar-

regável; programas para jogos de computador; software para jogos de vídeo, cartuchos para 

jogos de vídeo e discos para jogos de vídeo; magnetos; câmaras e estojos para câmaras; ta-

petes para ratos; cartões telefónicos (codificados magneticamente); capacetes de bicicleta; 

réguas graduadas; calculadoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082427

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, relógios e relógios de parede e mesa.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082428

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de música; estojos de instrumentos de música, sacolas e sacos de armazena-

mento; acessórios de performance musical, nomeadamente, suportes de partituras e supor-

tes de instrumentos musicais; diapasões, afinadores para instrumentos musicais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082429

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartazes, litografias e estampas; anteparos para livros, copos de lápis, canetas, lápis, bor-

rachas, mata-borrões para secretaria, quadros com apagamento a seco, marcadores com 

apagamento a seco, quadros de memorandos, cheques em branco, estojos para livros de 

cheques, convites, tatuagens temporárias, tiras de banda desenhada, livros de banda dese-

nhada, carimbos de borracha, lápis mecânicos, marcadores fluorescentes, marcadores, blo-

cos de notas, blocos de anotações, cartões para notas, blocos de memorandos, artigos de 

papelaria, blocos de anotações adesivos, fitas gomadas para uso papelaria, elásticos, clipes 

de papel, papel avulso, pastas para arquivo, álbum para fotografias, diários, agendas de en-

dereços, livros de hóspedes, agendas para números de telefones, diários em branco, álbuns 

para recortes de jornais, arquivadores de três argolas, decalcomanias, decalcomanias de 

parede, autocolantes, autocolantes de parede, autocolantes para pára-choques, calendá-

rios, figuras para estampar a ferro quente, etiquetas de papel para presentes, sacos de papel 

para presentes, sacos para compras em papel, lancheiras de papel, guardanapos de papel, 

toalhas de papel para as mãos, bandeiras de papel, marcadores para livros, padrões para 

costurar, papel de embrulho, cartões de felicitações, livros apresentando personagens de 

banda desenhada, livros para colorir, papel para construção, gráficos de papel, etiquetas de 

identificação, paus de cola para uso doméstico, guardanapos de papel, caixas para lápis, es-

tojos para lápis, réguas para desenho, marcadores de mesa, placas para escrever, capas para 

livros, decorações de férias féitos de papel, postais, toalhete facial, papel higiénico, babei-

ros de papel, cartões para chamadas telefónicas codificados não magneticamente, materiais 

para pintores, nomeadamente chapas para estampar, papel e pincéis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082430

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de viagem, sacos de lona, malas para estafeta, mochilas, porta-moedas, sacos de 

mão, sacos para transporte, malas escolares, malas, sacos para fraldas, carteiras de bolso, 

bolsas para usar à cintura, estojos para cosméticos vendidos vazios, chapéus-de-chuva, lan-

cheiras de tecido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082431

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Almofadas, placas de identificação não metálicas, leques, decorações de plástico para bo-

los, mobiliário, nomeadamente mesas, cadeiras, secretárias, cómodas, camas, cadeiras de 

bebé e berços, carrinhos de verga para crianças, berços de verga, berços, parques, cadeiri-

nhas de embalar, aranhas para bebés, arcas para brinquedos, unidades de armazenagem, 

cabides, cestos para fraldas, caixas sem ser de metal, miniaturas resinas, miniaturas resinas 

sintéticas, esculturas em plástico, placas para carros de plástico personalizadas, molduras, 

sacos para dormir, almofadas insufláveis, espelhos, armários para arquivos pré-fabricados 

de madeira ou metal, camas para animais, escadotes, ganchos para vestuário e chapéus; ca-

bides para vestuário; caixas de ferramentas sem ser de metal; cestos para lavagem da roupa 

para uso doméstico ou do lar, colchões almofadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082432

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 14 — 2-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4619

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Acessórios de banho; nomeadamente recipientes para sabonetes; esponjas de banho, cháve-

nas, suportes para canecas, saboneteiras; distribuidores de sabonete; suportes para escovas 

de dentes, escovas de dentes, suportes para papel higiénico, suportes para sabonetes, bom-

bas para sabonete líquido, coberturas para caixas de guardanapos de papel sem ser de me-

tal, bombas para loções e latas do lixo; cesto para papéis; pratos comemorativos de porce-

lana; canecas; recipientes para armazenar de plástico para uso no lar ou doméstico; louças, 

utensílios de servir, pratos para rebuçados; pimenteiros e saleiros; travessas; castiçais; co-

pos para beber, jarros, jarros de vidro para armazenar, recipientes de cerâmica decorativos 

para armazenar, pentes para o cabelo, escovas para o cabelo; jarros para biscoitos, trem-

pes, mealheiros de plástico e de faiança; mealheiros de porcelana; pratos para animais de 

estimação; panelas para bolos e conjuntos decorativos para bolos em alumínio; caixas para 

armazenar tecidos; argolas para guardanapos; decantadores; baldes; vasos; baldes de gelo; 

bases para copos; taças; recipientes para rebuçados; chávenas; copos para beber; palhinhas 

para beber; jarros; caixas de lembrança; utensílios domésticos, nomeadamente raladores, 

peneiras, espátulas, coadores e pinças de cozinha; lancheiras; lancheiras isotérmicas; tam-

pas de canecas; almofadas quentes; louças descartáveis, nomeadamente pratos, travessas, 

taças e talheres; termos; chaleiras; geleiras portáteis; luvas para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082433

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa da cama, cobertores, mantas, copas de cama, capas para edredões, almofadas bor-

dadas, fronhas, lençóis, saias de cama, mantas, mantas (throws), colchas para cama, capas 

contra a poeira, saias de tecido, cortinados, cortinas, cortinas para dividir quartos; toalhas 

de banho; roupa de banho, roupa de cozinha, toalhas de cozinha, luvas de forno, roupa 

para lavar as mãos; roupa de mesa, bandeiras de tecido para o jardim; estandartes de rou-

pa, panos individuais para a mesa de tecido e vinil; roupa de mesa sem ser de papel, tecidos 

têxteis compridos para mesa, guardanapos de tecido; tapeçarias murais; capas par cobrir 

móveis; cortinas para o duche; panos para arrotar; gráficos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082434

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20
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[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente roupa de dormir, roupa interior, camisas, calças, calças de gan-

ga, camisolas de lã, macacões de alças, macacões para criança, saias, vestidos, calções, 

camisolas curtas, blusas, polainas de lã, collants, meias, camisolas de treino, camisolas de 

treino com capuzes, casco, gabardinas, casacos curtos, camisolas interiores, mitenes, lenços 

de cabeça, luvas, cintos, gravatas, camisolas de lã, vestuário de natação, babeiros sem ser 

de papel, roupas de lazer, roupa de criança, enxovais para recém-nascido, fatos de máscara; 

artigos de chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082435

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores arti-

ficiais; cordões para sapatos; fitas para os cabelos, ornamentos para o cabelo, travessões, 

molas para rabos-de-cavalo e cabelo, travessas para os cabelos; botões ornamentais de 

novidade, emblemas e alfinetes; atacadores para apertar sapatos; fechos para sapatos; fitas 

para o cabelo; ornamentos para o cabelo; apliques de tecido; remendos bordados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082436

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Carpetes, tapetes, capachos para a casa de banho e chão; tapeçarias murais (sem ser em 

matérias têxteis); coberturas para parede; papel de parede.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082437

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Peanuts Worldwide LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, New York, New York 10018, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos, nomeadamente brinquedos de actividades múltiplas para crianças, 

cartas de jogar, brinquedos de peluche, quebra-cabeças, quebra-cabeças manipulativos, 

bonecas, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, cartas de jogar, balões, patins de rodas, patins 

de rodas em linha, patins de gelo, brinquedos em miniatura, cabeçudos, brinquedos para 

pregar partidas, bonecos de acção, brinquedos mecânicos, instrumentos musicais de brin-

quedo, caixas musicais de brinquedos e telefones de brinquedo; decorações e ornamentos 

para árvores de Natal, globos de água, árvores de Natal de brinquedo, meias de Natal; 

estojos de trabalhos manuais para fazer artesanato com contas, artesanato de papel, vestu-

ário de boneca e acessórios, artigos de joalharia, tapetes com farrapos de pano, modelos a 

escala de brinquedo, ornamentos de Natal, meias de Natal, almofadas de brinquedo, almo-

fadas decorativas, bonecas de tecido, animais de tecido, esculturas para brincar e cadernos 

para colagens; estojos de trabalhos manuais para fazer artesanato de pintar esculturas e 

estampar; estojos de trabalhos manuais para fazer artesanato contendo materiais para 

fazer bandas desenhadas incluído carimbos e chapas para estampar; estojos de trabalhos 

manuais para fazer artesanato para tingimento, garrafas para mistura, fixadores de cor, lu-

vas de plástico e elásticos, especialmente para tingir vestuário, tecidos e têxteis; estojos de 

trabalhos manuais para fazer artesanato compostos por vestuário, linha e fio para costura, 

malhas, croché e costura; estojos de trabalhos manuais para fazer artesanato contendo ma-

teriais para pintores e armações para fotografias; máquinas de jogos de arcada; brinquedos 

para animais de estimação; berços móveis, brinquedos de actividades múltiplas para bebés, 

rocas para bebés, rocas para crianças com anéis para os dentes incorporados e brinquedos 

para o banho; piscinas insufláveis e câmaras-de-ar insufláveis para uso em recreação aquá-

tica; produtos desportivos, nomeadamente bolas de basebol, bolas de basquetebol, bolas 

de futebol, bolas de futebol americano, bolas de ténis, tacos de basebol, luvas de basebol, 

conjuntos para arqueiros, patins e pranchas para neve.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082448

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20
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[730] 申請人 Requerente : Dépèche S.r.l.

 地址 Endereço : Via dell`Agricoltura 47/49, 41012 Carpi (Modena), Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia e bijutaria; pulseiras de metais preciosos, prendedores de gravatas, alfinetes, 

botões de punho, diamantes, brincos, colares, pérolas, anéis, amuletos, pendentes; pedras 

preciosas e suas imitações, metais preciosos e suas ligas; instrumentos de relojoaria, reló-

gios de pulso, relógios, enfeites pessoais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082449

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Dépèche S.r.l.

 地址 Endereço : Via dell`Agricoltura 47/49, 41012 Carpi (Modena), Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de documentos; sacos de compras; estojos de couro para documentos; malas; sacos 

multiusos; sacos desportivos multiusos; sacos de ombro; sacos de cosméticos vendidos va-

zios; pastas de executivo; carteiras; bolsas; sacos de viagem grandes com rodas; sacos de 

ferramentas vendidos vazios; sacos escolares; estojos para chaves; carteiras para cartões-

-de-visita, carteiras em couro para cartões de crédito; baús; malas; sacos de viagem; mochi-

las; mochilas de caminhada; porta-fatos; bolsas de cintura; pochetes; bolsas de mão; cha-

péus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas, bastões, peças metálicas de bengalas e bastões, 

pegas para bengalas e bastões, sacos e afins, bolsas e afins.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082450

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : Dépèche S.r.l.

 地址 Endereço : Via dell`Agricoltura 47/49, 41012 Carpi (Modena), Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; pulloveres, casacos, sweaters, malhas, jaquetas, camisas, camisas polo, calças, 

calças de ganga, coletes, saias, bermudas, calções, vestidos de noite, fatos de homem, fatos 

de senhora, casacos, sobretudos, impermeáveis, casacos resistentes ao vento, sobretudos, 

roupa de couro; roupa de praia, lingerie, roupões, camisas de noite, pijamas, meias, luvas, 

xales, lenços, lenções de pescoço, gravatas, suspensórios, sapatos, cintos, botas, sandálias, 

chinelos, tamancos, chapéus e bonés; calçado.



N.º 14 — 2-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4623

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082451

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/20

[730] 申請人 Requerente : S.C. DU CHATEAU PETRUS

 地址 Endereço : 4-10 Avenue de la Grande Armee, 75017 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082496

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/22

[730] 申請人 Requerente : PW STOELTING, L.L.C.

 地址 Endereço : 502 HWY 67, Kiel, Wisconsin 53042, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de congelamento e distribuição de confecções congeladas; congeladores; utensí-

lios e instalações de refrigeração; utensílios e instalações de arrefecimento; máquinas para 

fábricas gelados; aparelhos e máquinas de gelo; aparelhos de arrefecimemto de bebidas; 

instalações de arrefecimento de leite na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082497

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市緣與美實業有限公司

   Y&M  JEWELRY CO.,LTD

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區東盛路68號輻照中心三棟三樓

   2/Fl Blk3, Fuzhao Center Building, 68 Dongsheng Rd, Luohu District, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；小飾物（首飾）；鏈（首飾）；珠寶首飾；裝飾品（珠寶）；珍珠（珠

寶）；耳環；手鐲（首飾）；胸針（首飾）；戒指（首飾）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082525

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/22

[730] 申請人 Requerente : RRI Financial, Inc.

 地址 Endereço : 605 South Front Street, Columbus, OH 43215, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel e motel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082526

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/22

[730] 申請人 Requerente : RRI Financial, Inc.

 地址 Endereço : 605 South Front Street, Columbus, OH 43215, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel e motel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082540

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/23

[730] 申請人 Requerente : JAPAN TOBACCO INC.

 地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-Ku,Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos, 
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charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, tubos de ci-

garros e fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/11/28 64325/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/082554

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/23

[730] 申請人 Requerente : 蘇州市相城區陽澄湖大閘蟹集團公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州市相城區陽澄湖鎮湘城 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 海參；乾貝；魚醬；非活體水產；非活體甲殼動物；非活體貝殼類動物；乳製品；豆奶；奶粉；豆

奶粉；食用油；果凍；牛肉幹；肉類速食調理包；冷凍果蔬；食用燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082555

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/23

[730] 申請人 Requerente : 蘇州市相城區陽澄湖大閘蟹集團公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州市相城區陽澄湖鎮湘城 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 活家禽；活動物；蟹；活水產；活甲殼類動物；活魚；活軟體動物；螺；活海參；魚苗；海鰻；人或

動物食用海藻；動物飼料；植物；餌料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082566

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : The Silverado Vineyards

 地址 Endereço : 6121 Silverado Trail, Napa, California 94558, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos, champanhes, aguardentes, bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); tudo in-

cluído na classe 33.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082594

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc.

 地址 Endereço : One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Gravações áudio e audiovisuais; altifalantes áudio portáteis, leitores de discos compactos, 

estéreos pessoais, estações de acolhimento electrónicas, auscultadores, auriculares, com-

putadores pessoais e computadores tablets, tapetes para rato, ratos de computador, tecla-

dos para computador, dispositivos de memória USB, máquinas karaoke, walkie-talkies, 

telefones, calculadoras, réguas, computadores, máquinas fotográficas, filmes, magnetos 

decorativos, molduras fotográficas digitais; capacetes de protecção para desportos, tubos 

de respiração para mergulho, máscaras para natação, óculos para natação; óculos, óculos 

de sol, armações e estojos para os mesmos; ficheiros de áudio, vídeo, audiovisuais e ima-

gens descarregáveis; software informático, cassetes de jogos de vídeo, software para jogos 

de vídeo, software descarregável para telemóveis, cartões de memória para máquinas para 

jogos de vídeo; sacos para dispositivos electrónicos pessoais, nomeadamente telemóveis, 

computadores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e 

leitores de livros electrónicos, capas protectoras, capas e estojos para telemóveis, computa-

dores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e leitores 

de livros electrónicos, faceplates, correias e amuletos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082595

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc.

 地址 Endereço : One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente a provisão de programas de entretenimento 

e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes sem fios e outras redes de comunicação 

electrónicas; provisão de publicações online não descarregáveis; provisão de um sítio apre-

sentando conteúdos audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; pro-

visão de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável, 

apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes, 

televisão e conteúdos de entretenimento digital.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082599

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Walton International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário com penas (feathers), vestuário de couro, cuecas 

de malha, casacos curtos, calças de ganga, calças, calções, faixas para os pulsos, camisas, 

camisas casuais, vestuário exterior casual, t-shirts, t-shirts sem mangas, camisolas inte-

riores, roupa interior, blusas, saias, coletes, coletes, casacos, camisolas para treino, fatos 

de treino, camisetas desportivas de alças,  camisolas de malha, camisas desportivas, fatos 

de treino, fatos para ginásio, sobrecasacas, vestidos, pulôveres, camisolas de lã, camisolas 

curtas, casacos de malha, roupa interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços de cabeça, 

gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias, collants, soutiens, sapatos, botas, 

chinelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082619

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : 鮮綠園（深圳）果蔬飲料有限公司

   Garden Fresh (Shenzhen) Fruit & Vegetable Beverage Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場大廈A棟塔樓A5601

   A5601 Tower A, Union Plaza, No. 5022 Bin He Road, Futian District, Shenzhen City, 

Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；啤酒；杏仁乳（飲料）；果汁冰水（飲料）；果汁；花生乳（無酒精飲

料）；飲料製作配料；番茄汁（飲料）；無酒精果茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082620

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : 鮮綠園（深圳）果蔬飲料有限公司

   Garden Fresh (Shenzhen) Fruit & Vegetable Beverage Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場大廈A棟塔樓A5601

   A5601 Tower A, Union Plaza, No. 5022 Bin He Road, Futian District, Shenzhen City, 

Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32
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[511] 產品 Produtos : 水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；啤酒；杏仁乳（飲料）；果汁冰水（飲料）；果汁；花生乳（無酒精飲

料）；飲料製作配料；番茄汁（飲料）；無酒精果茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082638

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : 諾克（有限公司）

   Noraktrad, S.L.

 地址 Endereço : 西班牙馬德里皮諾斯阿爾塔66號，郵編28029

   Pinos Alta, 66, 28029 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 翻譯和口譯服務；語言培訓；圖書出版；在綫電子書籍和雜誌的出版；提供在綫電子出版物（非

下載）；計算機文本處理技能培訓。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, violeta, cinzento e branco.

[210] 編號 N.º : N/082639

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : Publicis Groupe Holdings B.V.

 地址 Endereço : Prof. W.H. Keesomlaan 12, NL-1183 DJ Amstelveen, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços no sector de marketing; serviços promocionais; relações públicas; 

pesquisa de mercado e estudos de opinião; serviços de consultorias sobre marcas; consul-

toria e apoio às empresas em relação à criação, posicionamento e estratégia de marcas; 

serviços de avaliação da marca; posicionamento da marca; testes de marca; estratégia de 

marca; serviços relacionados com franquias; gestão de média; administração de empresas e 

serviços de consultoria de empresas; compilação, processamento e análise de dados estatís-

ticos; serviços de planeamento e compra de média; organização, promoção, campanhas de 

marketing e gestão e exposições; eventos, espectáculos, musicais de promoção e marketing; 

consulta e aconselhamento profissional relacionado ao acima; colocação de anúncios; aqui-

sição de tempo e espaço para entrega de mensagens publicitárias como espaço impresso, 

espaço interior, espaço exterior ou em outros média; disseminação de material publicitário; 

desenvolvimento e monitorização de estratégias de comunicação; recrutamento de pessoal; 

serviços de gestão relacionados com o fornecimento de patrocínios para eventos de artes, 

desportos, música e teatro; produção de publicidades para rádio, vídeo, filmes, computa-

dores, páginas na internet, televisão e dispositivos móveis; tudo acima também fornecido 
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online via páginas informáticas e transmissões sem fio; vendas por encomendas por correio 

de publicações electrónicas, discos multimédia e publicações electrónicas, material impres-

so, brochuras, panfletos, cartazes, software e telecomunicações; preparação de listas de 

emails; marketing directo; marketing de base de dados; serviços de telemarketing; análise 

estatística e relatórios; gestão de ficheiros computorizados; serviços no campo das informa-

ções, nomeadamente pesquisa para, recolha, sistematização e armazenamento de informa-

ção; serviços de agência de gestão de publicidade e marketing, nomeadamente de criação, 

desenvolvimento e disseminação de material publicitário e promocional via correio direc-

to, jornal, rádio, televisão, dispositivos móveis, a partir de um portal de rede global infor-

mática e outros média interactivos; armazenagem online na internet; armazenamento de 

dados ou documentos armazenados electronicamente; concepção de publicidade e material 

publicitário; serviços de publicidade móveis; organização de eventos para fins comerciais e 

de publicidade, nomeadamente reuniões, lançamento de produtos, eventos de redes de con-

tacto e eventos audiovisuais; direitos de autor.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/28 012020021 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/082640

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : Publicis Groupe Holdings B.V.

 地址 Endereço : Prof. W.H. Keesomlaan 12, NL-1183 DJ Amstelveen, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; televisão, difusão de rádio e telemóvel e serviços de comunicação; for-

necimento de blogs on-line, salas de conversa e boletins noticiosos electrónico para a trans-

missão e disseminação de mensagens entre os utilizadores; transmissão/envio de notícias e 

informações relacionadas com entretenimento, celebridades, filmes, televisão,  músìca, des-

porto, fotogratìa, educação, política e eventos promocionais, produtos e serviços; transmis-

são de som e/ou imagens; telecomunicação de informações, incluindo portais; fornecimento 

de acesso a uma página da internet de discussão; transmissão de mensagens e/ou imagens 

assistidas por computador; o encaminhamento de e-mail; transmissão electrónica de e-mail 

e mensagens; transferência e disseminação de informação e dados através de redes infor-

máticas e televisão e da internet; serviços de. telemóveis, incluindo mensagens de texto e 

voz e fornecimento acesso a vídeos, jogos, toques, ficheiros de dados, programas (logótipos, 

protecção de écran) e música descarregável; fornecimento de acesso a bases de dados na 

internet para acumulação, desenvolvimento e manutenção para fins de redes de contacto 

no sector privado; fornecimento de acesso a um diário on-line (blog), salas de conversação, 

serviços de painéis ou discussões; serviços de informação, consultoria e assessoria relacio-

nados com tudo acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/28 012020021 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/082641

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : Publicis Groupe Holdings B.V.

 地址 Endereço : Prof. W.H. Keesomlaan 12, NL-1183 DJ Amstelveen, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Produção de programas; gestão de eventos musicais e desportivos; serviços de produções e 

de pós produções de som, vídeo e acessórios para publicidade, filmes, vídeo, difusão, saté-

lite, indústrias de televisão e cabo; gravação de música; edição de som e melhoria; mistura 

de diálogos, música, efeitos de som, diálogo e narração; substituição de diálogo automatiza-

do; gravação de efeitos de som ao vivo; pós produção áudio, reprodução de som e aumento; 

dobragem e gravação de língua estrangeira; pós produção de vídeo, pós produção de áudio; 

adição de efeitos visuais e gráficos a cassetes de vídeo, cassetes de áudio, média digital e 

filme; masterização, edição, aumento, restauro, conversão e reformação de vídeo, média 

digital e cassetes de vídeo; edição de filme, média digital e cassetes de vídeo; masterização 

de CD, DVD e média electrónica; produção e efeitos especiais para publicidades, filmes 

e televisão; educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; organização e condução de eventos, funções, simpósios, conferências, congres-

sos, convenções, colóquios, cursos, exposições, seminários, reuniões, reuniões de debate 

(workshops), demonstrações, exibições, palestras, apresentações; serviços de gestão de 

eventos e conferências; fornecimento de serviços de hospitalidade, nomeadamente entre-

tenimento; serviços de publicações; publicação de manuais, livros, revistas, brochuras, 

panfletos, literatura instrucional, material de educação e ensino; serviços de informação, 

consultoria e assessoria todos relacionados com serviços acima mencionados; apresentação 

de exposições; organização e gestão de eventos, espectáculos e musicais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/28 012020021 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/082642

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : Publicis Groupe Holdings B.V.

 地址 Endereço : Prof. W.H. Keesomlaan 12, NL-1183 DJ Amstelveen, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de pesquisa de projectos e projectos; pesquisa em e concepção de novos produtos; 

design de embalagens e comercial; desenho e elaboração de textos para a compilação de 

páginas na Internet; serviços informáticos; nomeadamente concepção e implementação 

de redes de páginas na rede, aplicações de software de comércio electrónico e sistemas de 

redes informáticas de tecnologias de informação para terceiros; serviços de concepção de 

páginas da rede; desenho de gráficos de vídeo assistido por computadores; criação, edição e 

actualização de conteúdos de páginas da rede; serviços de informação, assessoria e consul-

toria relacionados com todos os serviços acima mencionados; armazém on-line na internet; 

serviços informáticos, nomeadamente concepção e implementação de publicidade em ban-

deiras.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/28 012020021 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/082643

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : Publicis Groupe Holdings B.V.

 地址 Endereço : Prof. W.H. Keesomlaan 12, NL-1183 DJ Amstelveen, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de redes sociais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/28 012020021 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/082644

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : HYUNDAI MOTOR COMPANY

 地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis, automóveis de passageiros, carrinhas, camiões pequenos, camiões (pickup), 

autocarros a motor, carros de corrida, camiões frigoríficos, carros desportivos, tractores 

para fins agrícolas, peças e acessórios para automóveis, amortecedores para automóveis, 

travões para veículos, engrenagens de velocidades para veículos terrestres, motores para 

veículos terrestres, pneus para automóveis, cadeiras de rodas, pára-quedas, navios (barcos 

e navios), aeroplanos, locomotivas, motociclos, bicicletas, carros de bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082721

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/28

[730] 申請人 Requerente : SOCIETE A.S.

 地址 Endereço : Rue de la Brèche d’Oger, 51190 Le Mesnil Sur Oger, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinhos; vinhos espumantes; cocktails; vinhos com 

denominação de origem protegida de Champagne.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082722

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/28

[730] 申請人 Requerente : SOCIETE A.S.

 地址 Endereço : Rue de la Brèche d’Oger, 51190 Le Mesnil Sur Oger, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinhos; vinhos espumantes; cocktails; vinhos com 

denominação de origem protegida de Champagne.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082723

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/28

[730] 申請人 Requerente : SOCIETE A.S.

 地址 Endereço : Rue de la Brèche d’Oger, 51190 Le Mesnil Sur Oger, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinhos; vinhos espumantes; cocktails; vinhos com 

denominação de origem protegida de Champagne.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : verde, dourado e branco.

[210] 編號 N.º : N/082728

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/28

[730] 申請人 Requerente : TRANSASIA AIRWAYS CORPORATION

 地址 Endereço : 8F., No.9, Sec. 1, Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte por veículos; transporte aéreo; contratação de carga aérea; carregamento/

descarregamento de carga ou contentor de carga; armazenagem de carga ou contentor de 

carga; aluguer de armazém frigorífico; informação de armazém; levantamento de carga; 
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embalagem de produtos; ligação antes do transporte de carga; embalagem de mercado-

rias; serviço expresso de carga; frete (remessa de mercadorias por via marítima); aluguer 

de contentores para armazenagem; fretamento de aviões; aluguer de veículos; aluguer de 

autocaravanas; aluguer de empilhadoras; aluguer de paletes de armazém; aluguer de guin-

daste e camião; aluguer de cadeiras de rodas; organização de excursões; fornecimento de 

informações a turistas; agência de venda de bilhetes a passageiros em empresas de trans-

portes domésticos ou no exterior; fornecimento de informações de transportes; serviço de 

inspecção a veículos ou carga antes do transporte; serviços de assistência em terra; aluguer 

de hangares e equipamentos de terra; corretagem de transportes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082801

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/30

[730] 申請人 Requerente : Rondo Building Services Pty Limited

 地址 Endereço : 57-87 Lockwood Road, Erskine Park, New South Wales 2759 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Telhados suspensos de metal; divisões de metal; materiais de construção de metal; telha-

dos de metal; e grades para telhados de metal; tectos de metal; coberturas para o tecto de 

metal; grelhas de metal; folhas de aço; quinquilharia de metal, pequenos; rebites de metal; 

placas de construção de metal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082823

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Shangri-la International Hotel Management Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, gestão comercial para hotéis, pesquisa de mercado, publicitários, pesquisa de 

negócios, publicidade por correio directo, fornecimento e compilação de informações de 

gestão hoteleira, pesquisa de marketing de hotéis, prestação de serviços comerciais para 

hotéis e convidados de estâncias de veraneio, serviços de marketing, serviços promocio-

nais, organização, gestão e supervisão de esquemas de incentivo, recompensa, sócio ou 

programas de lealdade e outra promoção; serviços de compilação, análise, armazenamento 

e obtenção de dados de informação numa base de dados informática na área da hotelaria 

e convidados de estâncias de veraneio; serviços de promoção na área da recompensa, in-
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centivo, sócio e programas de lealdade para hotéis e convidados de estâncias de veraneio; 

serviços promocionais de informação e aconselhamento fornecidos aos membros de hotéis 

e estâncias de veraneio de esquemas de incentivo à lealdade, recompensa e programas de 

benefício para convidados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082824

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Shangri-la International Hotel Management Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, gestão comercial para hotéis, pesquisa de mercado, publicitários, pesquisa de 

negócios, publicidade por correio directo, fornecimento e compilação de informações de 

gestão hoteleira, pesquisa de marketing de hotéis, prestação de serviços comerciais para 

hotéis e convidados de estâncias de veraneio, serviços de marketing, serviços promocio-

nais, organização, gestão e supervisão de esquemas de incentivo, recompensa, sócio ou 

programas de lealdade e outro promoção; serviços de compilação, análise, armazenamento 

e obtenção de dados de informação numa base de dados informática na área da hotelaria 

e convidados de estâncias de veraneio; serviços de promoção na área da recompensa, in-

centivo, sócio e programas de lealdade para hotéis e convidados de estâncias de veraneio; 

serviços promocionais de informação e aconselhamento fornecidos aos membros de hotéis 

e estâncias de veraneio de esquemas de incentivo à lealdade, recompensa e programas de 

benefício para convidados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082825

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : ASIA JET PARTNERS LIMITED

 地址 Endereço : 15/F Silver Fortune Plaza, 1 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte aéreo internacional, nomeadamente o fornecimento de transporte 

aéreo internacional a membros via jactos particulares.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082826

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082830

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos nutricionais dietéticos; suplemen-

tos dietéticos e nutricionais para crianças; suplementos nutricionais líquidos; suplementos 

nutricionais e dietéticos em barras;  leite em pó para recém-nascidos; alimentos para bebés; 

vitaminas pré-natais; vitaminas para amamentação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082831

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios; leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082832

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories
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 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos nutricionais dietéticos; suplemen-

tos dietéticos e nutricionais para crianças; suplementos nutricionais líquidos; suplementos 

nutricionais e dietéticos em barras;  leite em pó para recém-nascidos; alimentos para bebés; 

vitaminas pré-natais; vitaminas para amamentação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082833

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios; leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082845

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : 林斌斌

   Lin, Bin Bin

 地址 Endereço : 澳門永寧街海景園2座15樓I 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包、糕點及糖果、冰製食品、咖啡、糖、可可米、麵粉製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 無。 

[210] 編號 N.º : N/082856

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : DP Beverages Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar; extrac-

tos de chá; chás de frutos, de ervas, botânicos e de cereais; chá gelado; bebidas à base de 

chá; preparações para fazer tais bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082857

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : DP Beverages Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de frutos 

e sumos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; águas com aromas de 

frutos; bebidas carbonatadas; bebidas energéticas e isotónicas; bebidas não alcoólicas aro-

matizadas com chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082858

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

 地址 Endereço : Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel; serviços de restaurante e bar; fornecimento de instalações para conferên-

cias, exposições e reuniões; fornecimento de instalações para banquetes e funções sociais 

para ocasiões especiais; serviços de alojamento em hotéis; consultadoria relacionada com 

bebidas, alimentos, catering, restaurantes e cafetarias.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082859

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

 地址 Endereço : Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel; serviços de restaurante e bar; fornecimento de instalações para conferên-

cias, exposições e reuniões; fornecimento de instalações para banquetes e funções sociais 

para ocasiões especiais; serviços de alojamento em hotéis; consultadoria relacionada com 

bebidas, alimentos, catering, restaurantes e cafetarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082860

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

 地址 Endereço : Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel; serviços de restaurante e bar; fornecimento de instalações para conferên-

cias, exposições e reuniões; fornecimento de instalações para banquetes e funções sociais 

para ocasiões especiais; serviços de alojamento em hotéis; consultadoria relacionada com 

bebidas, alimentos, catering, restaurantes e cafetarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082861

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

 地址 Endereço : Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel; serviços de restaurante e bar; fornecimento de instalações para conferên-

cias, exposições e reuniões; fornecimento de instalações para banquetes e funções sociais 

para ocasiões especiais; serviços de alojamento em hotéis; consultadoria relacionada com 

bebidas, alimentos, catering, restaurantes e cafetarias.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082862

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; disposi-

tivos de jogos, nomedamente, máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo, com 

ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente, «slot machines», com ou sem 

saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita apos-

tas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria; má-

quinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeada-

mente, «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna 

e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente, máquinas 

de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machi-

nes».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082863

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : 張勇 

 地址 Endereço : 中國廣東省惠州市惠城區鵝嶺南路110號金迪金信閣708房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 自行車；電動運載工具；跑車；小汽車；汽車；備胎罩；陸、空、水或鐵路用機動運載工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082864

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : 力高美會展及公關有限公司

   Dekomac - Eventos e Relações Publicas, Lda. e em inglês Dekomac Event & Public Rela-

tion Co. Ltd.

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街廣發商業中心9樓G座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，商業投標，商業展覽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/082865

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : 力高廣告策劃有限公司

   Deko Publicidade Lda. em inglês Deko Advertising Co. Ltd.

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街廣發商業中心9樓G座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，商業投標，商業展覽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，橙色 ，黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/082866

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : 富榮藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士前地120號永堅工業大廈4樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 無顏色。 

[210] 編號 N.º : N/082867

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07
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[730] 申請人 Requerente : 梁葵枝

   LIANG KUIZHI

 地址 Endereço : 澳門氹仔安樂街1D號栢鴻大廈2樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 榴槤雪糕，木槺布甸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082868

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Sheraton International IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；財務貿易；貨幣貿易；不動產貿易；不動產服務，如經紀，土地及不動產的獲得，不動產的

公平分配，如物業、公寓及分層單位佔有權的管理及安排；不動產投資，不動產管理，定期的住

房權利，不動產及物業出租，包括公寓和分層單位。

   Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; serviços imobi-

liários, nomeadamente de corretagem, aquisição de imóveis e de terrenos, compropriedade 

de imóveis, nomeadamente, gestão e organização da titularidade de propriedades, condo-

mínios, apartamentos; investimento imobiliário, gestão imobiliária, direitos de habitação 

periódica, aluguer de imóveis e propriedades, incluíndo condomínios e apartamentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082869

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : OLIP ITALIA S.P.A.

 地址 Endereço : Via Confine, 13, Fraz. Colà, Lazise (VR), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; carteiras, sacos de tiracolo, malas de mão, sacos de viagem, ba-

gagem de mão, estojos para artigos de toilette, malas de mão em couro, sacos de tiracolo 

em couro, sacos de viagem em couro, carteiras em couro.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082870

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : OLIP ITALIA S.P.A.

 地址 Endereço : Via Confine, 13, Fraz. Colà, Lazise (VR), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; sapatos, sandálias, botas, tamancos, cintos (vestuário); cin-

tos de couro (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082871

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : DP Beverages Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar; extrac-

tos de chá; chás de frutos, de ervas, botânicos e de cereais; chá gelado; bebidas à base de 

chá; preparações para fazer tais bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082872

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : DP Beverages Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de frutos 

e sumos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; águas com aromas de 

frutos; bebidas carbonatadas; bebidas energéticas e isotónicas; bebidas não alcoólicas aro-

matizadas com chá.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082873

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082874

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082875

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082876

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082877

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082878

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082879

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082880

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082881

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082882

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082883

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082884

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082885

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082886

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082887

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082888

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulseiras; 

broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeadamen-

te, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), relógios 

de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de relógios, 

mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a relógios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082889

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de escrita, canetas [material de escritório], lápis, canetas de tinta permanen-

te, pisa-papéis, corta-papéis [material de escritório], blocos de notas, estojos de canetas, 

molas para notas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082890

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, pulseiras de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082891

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de escrita, canetas [material de escritório], lápis, canetas de tinta permanen-

te, pisa-papéis, corta-papéis [material de escritório], blocos de notas, estojos de canetas, 

molas para notas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082892

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; baús 

e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; 

sacos, malas de mão, mochilas, sacos de praia, sacos para compras, sacos para desporto, 

maletas, carteiras de bolso, pastas diplomáticas, pastas para documentos, estojos para 

chaves, porta-cartões [porta-notas], porta-cartões de crédito [carteiras], malas de viagem, 

porta-moedas, estojos para artigos de toilette (não preenchidos), coleiras para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082893

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; cintos [vestuário], luvas [vestuário], peúgas, gravatas, lenços 

de cabeça e pescoço.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082894

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de escrita, canetas [material de escritório], lápis, canetas de tinta permanen-

te, pisa-papéis, corta-papéis [material de escritório], blocos de notas, estojos de canetas, 

molas para notas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082895

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; baús 

e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; 

sacos, malas de mão, mochilas, sacos de praia, sacos para compras, sacos para desporto, 

maletas, carteiras de bolso, pastas diplomáticas, pastas para documentos, estojos para 

chaves, porta-cartões [porta-notas], porta-cartões de crédito [carteiras], malas de viagem, 

porta-moedas, estojos para artigos de toilette (não preenchidos), coleiras para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082896

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; cintos [vestuário], luvas [vestuário], peúgas, gravatas, lenços 

de cabeça e pescoço.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082897

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : BENSUSAN RESTAURANT, CORP.

 地址 Endereço : 131 West Third Street, New York, NY 10012, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Clubes nocturnos; espectáculos musicais ao vivo; entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082898

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : FOSSIL GROUP, INC.

 地址 Endereço : 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 手錶零售店服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082899

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : JAPAN TOBACCO INC.

 地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos, 

charutos, cigarrilhas; substâncias para fumar vendidas em separado ou misturadas com ta-

baco, sem fins medicinais ou curativos; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; 

mortalhas para cigarros, tubos de cigarros e fósforos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082900

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : JAPAN TOBACCO INC.

 地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos, 

charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para 

cigarros, tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082901

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : JAPAN TOBACCO INC.

 地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos, 

charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para 

cigarros, tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, prateado e vários tons de turquesa.

[210] 編號 N.º : N/082902

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Nertherlands
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 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários: substâncias dietéticas e suplementos alimentares de 

uso medicinal; alimentos para bebés; aditivos nutricionais; preparações de vitaminas; ali-

mentos e bebidas para uso dietético médico, com ou sem a adição de vitaminas, minerais, 

proteínas e/ou hidratos de carbono, destinados ou não para os desportistas; alimentos, adi-

tivos nutricionais e suplementos alimentares para animais, para uso veterinário; ingredien-

tes para os produtos acima mencionados, incluídos na presente classe, inclusive fermentos 

lácteos e lactose; prebióticos e probióticos para ou medicinal e veterinário.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/11/21 1279318 比利時 Bélgica

[210] 編號 N.º : N/082903

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; sucedâneos da carne, não incluídos nas outras 

classes; sopas; produtos à base de batata, não incluídos nas outras classes; fruta e vegetais 

em conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, ovos, produtos lácteos; bebidas à base 

de produtos lácteos, nos quais o componente lácteo é o ingrediente principal; produtos lác-

teos para fins dietéticos (não para uso medicinal); conservas de produtos lácteos; produtos 

para barrar, não incluídos nas outras classes; leite e produtos lácteos, inclusive leite com 

um teor reduzido de matérias gordas, leite e produtos lácteos com um baixo valor calóri-

co bem como respectivos sucedâneos, não incluídos nas outras classes; leite desidratado; 

leite evaporado (condensado), edulcorado ou não; batidos; produtos lácteos fermentados; 

leitelho; iogurte e produtos à base de iogurte; queijo cottage, queijo fresco tipo «quark»; 

queijo e produtos à base de queijo; nata [láctea]; nata batida; nata ácida; nata fresca; leite 

evaporado, natas para café e seus sucedâneos, inclusive cremes; creme de leite; sobremesas 

e musses, não incluídas nas outras classes; ingredientes à base de produtos lácteos e prepa-

rações para serem usadas na preparação e/ou produção de bebidas; produtos lácteos acima 

mencionados, naturais e com a adição de frutas, sumos de frutas, aromas, nozes, sementes, 

chá, ervas, especiarias, mostarda, café, cacau, mel, vitaminas, minerais e/ou outros aditivos; 

óleos e gorduras e respectivas misturas, com ou sem teor reduzido de matérias gordas e/ou 

baixo valor calórico; manteiga; manteiga clarificada; refeições cozinhadas, refeições semi-

-preparadas, bebidas para o pequeno-almoço, substitutos de refeições, aperitivos doces e 

salgados, não incluídos nas outras classes; produtos lácteos e seus derivados usados como 

ingrediente e/ou produto semiacabado para alimentos e bebidas; produtos lácteos, incluin-

do leite e bebidas com caseína, proteínas e cálcio.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/11/21 1279318 比利時 Bélgica

[210] 編號 N.º : N/082904

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas com chocolate e com café, incluindo leite com chocolate e bebidas com café com 

baixo valor calórico, bem como preparações para a sua confecção, não incluídos nas outras 

classes; produtos elaborados (principalmente) com base no mel; bebidas à base de chá, 

chocolate, cacau ou café com o mel como ingrediente, bem como preparações para a sua 

confecção, não incluídas nas outras classes; preparações de farinha e cereais e alimentos 

elaborados com preparação de farinha e cereais, incluindo barras para refeição; papas de 

farinha à base de leite ou lacticínios para a alimentação; produtos para barrar, não incluí-

dos nas outras classes; pudins, bavaroises, musses e outras sobremesas não incluídas nas 

outras classes, com ou sem adição de frutos, sumos de fruta, nozes ou outros aditivos ou 

aromas; massa para bolos e confeitaria; produtos de padaria, não incluídos nas outras clas-

ses; glucose em xarope e pó para alimentação; gelados comestíveis; molhos; produtos para a 

preparação de sobremesas no tipo dos pudins, não incluídos nas outras classes; preparações 

para endurecer/estabilizar nata batida; pós para gelados comestíveis; matérias espessantes 

para gelados comestíveis; misturas para gelados na forma líquida ou em pó (alimentação); 

glucose em pó para a preparação de refeições; especiarias e misturas de temperos em pó, 

para a preparação de refeições; refeições prontas a comer; refeições semi-preparadas, subs-

titutos de refeições, aperitivos doces e salgados, não incluídos nas outras classes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/11/21 1279318 比利時 Bélgica

[210] 編號 N.º : N/082905

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Alimentos e rações para animais e respectivos ingredientes de origem animal e vegetal, 

não incluídos nas outras classes; suplementos e aditivos para alimentos e alimentos para 

animais, não para uso medicinal; alimentos dietéticos para animais e respectivos ingre-

dientes bem como substâncias fortalecedoras para animais, não para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/11/21 1279318 比利時 Bélgica

[210] 編號 N.º : N/082906

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Importação e exportação, serviços de venda a retalho e por grosso, nomeadamente produ-

tos farmacêuticos e veterinários, substâncias dietéticas e suplementos alimentares de uso 

medicinal, alimentos para bebés, aditivos nutricionais, preparações de vitaminas, alimen-

tos e bebidas para uso dietético médico, com ou sem a adição de vitaminas, minerais, pro-

teínas e/ou hidratos de carbono, destinados ou não para os desportistas, alimentos, aditivos 

nutricionais e suplementos alimentares para animais, para uso veterinário, ingredientes 

para os produtos acima mencionados, incluídos na presente classe, inclusive fermentos 

lácteos e lactose, prebióticos e probióticos para uso medicinal e veterinário, carne, peixe, 

aves e caça, extratos de carne, sucedâneos da carne, não incluídos nas outras classes, sopas, 

produtos à base de batata, não incluídos nas outras classes, fruta e vegetais em conserva, 

secos e cozinhados, geleias, compotas, ovos, produtos lácteos, bebidas à base de produtos 

lácteos, nos quais o componente lácteo é o ingrediente principal, produtos lácteos para fins 

dietéticos (não para uso medicinal), conservas de produtos lácteos, produtos para barrar, 

não incluídos, nas outras classes, leite e produtos lácteos, inclusive leite com um teor redu-

zido de matérias gordas, leite e produtos lácteos com um baixo valor calórico bem como 

respectivo sucedâneos, não incluídos nas outras classes, leite desidratado, leite evaporado 

(condensado), edulcorado ou não, batidos, produtos lácteos fermentados, leitelho, iogurte 

e produtos à base de iogurte, queijo cottage, queijo fresco tipo «quark», queijo e produtos 

à base de queijo, nata [láctea], nata batida, nata ácida, nata fresca, leite evaporado, natas 

para café e seus sucedâneos, inclusive cremes, creme de leite, sobremesas e musses, não 

incluídas nas outras classes, ingredientes à base de produtos lácteos e preparações para se-

rem usadas na preparação e/ou produção de bebidas, produtos lácteos acima mencionados, 

naturais e com a adição de frutas, sumos de frutas, aromas, nozes, sementes, chá, ervas, es-

peciarias, mostarda, café, cacau, mel, vitaminas, minerais e/ou outros aditivos, óleos e gor-

duras e respectivas misturas, com ou sem teor reduzido de matérias gordas e/ou baixo valor 

calórico, manteiga, manteiga clarificada, refeições cozinhadas, refeições semi-preparadas, 

bebidas para o pequeno-almoço, substitutos de refeições, aperitivos doces e salgados, não 

incluídos nas outras classes, produtos lácteos e seus derivados usados como ingrediente e/ou 

produtos semi-acabado para alimentos e bebidas, produtos lácteos, incluindo leite e bebi-

das com caseína, proteínas e cálcio, bebidas com chocolate e com café, incluindo leite com 

chocolate e bebidas com café com baixo valor calórico, bem como preparações para a sua 

confecção, não incluídos nas outras classes, produtos elaboradas (principalmente) com 

base no mel, bebidas à base de chá, chocolate, cacao ou café com o mel como ingrediente, 

bem como preparações para a sua confecção, não incluídas nas outras classes, preparações 

de farinha e cereais e alimentos elaborados com preparação de farinha e cereais, incluin-

do barras para refeição, papas de farinha à base de leite ou lacticínios para a alimentação, 

produtos para barrar, não incluídos nas outras classes, pudins, bavaroises, musses e outras 

sobremesas não incluídas nas outras classes, com ou sem adição de frutos, sumos de fruta, 

nozes ou outros aditivos ou aromas, massa para bolos e confeitaria, produtos de padaria, 

não incluídos nas outras classes, glucose em xarope e pó para alimentação, gelados comes-
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tíveis, molhos, produtos para a preparação de sobremesas no tipo dos pudins, não incluídos 

nas outras classes, preparações para endurecer/estabilizar nata batida, pós para gelados 

comestíveis, matérias espessantes para gelados comestíveis, misturas para gelados na forma 

líquida ou em pó (alimentação), glucose em pó para a preparação de refeições, especiarias 

e misturas de temperos em pó, para a preparação de refeições, refeições prontas a comer, 

refeições semi-preparadas, substitutos de refeições, aperitivos doces e salgados, não incluí-

dos nas outras classes, alimentos e rações para animais e respectivos ingredientes de ori-

gem animal e vegetal, não incluídos nas outras classes, suplementos e aditivos para alimen-

tos e alimentos para animais, não para uso medicinal, alimentos dietéticos para animais e 

respectivos ingredientes bem como substâncias fortalecedoras para animais, não para uso 

medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/11/21 1279318 比利時 Bélgica

[210] 編號 N.º : N/082907

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : B. FOREVER

 地址 Endereço : 12 rue Dieu, 75010 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Ligas em metais precisos; artigos de joalharia; guarda-jóias; botões de punho; amuletos; 

relógios; argolas para chaves; estojos para relógios de parede e mesa e relojoaria; desperta-

dor.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e dourado.

[210] 編號 N.º : N/082908

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : B. FOREVER

 地址 Endereço : 12 rue Dieu, 75010 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Carteiras para cartões-de-visita, carteiras, porta-moedas; porta-chaves; carteiras de confe-

rências; chapéus-de-chuva; sacos de praia; sacos de mão, sacos de viagem, sacos para des-

porto; produtos em couro; sacos de vestuário para viagens; conjuntos de viagem; conjuntos 

de malas de viagem e malas de viagem; couro e imitações de couro.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e dourado.

[210] 編號 N.º : N/082909

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : B. FOREVER

 地址 Endereço : 12 rue Dieu, 75010 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado (sem ser calçado ortopédico); luvas (vestuário); cintos (vestuário); cha-

pelaria; roupa de desporto (sem ser de mergulho).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e dourado.

[210] 編號 N.º : N/082912

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Bayer Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor de ameixa (Pantone PMS 262C), prateado (Pantone PMS 7543 C), dourado (Pantone 

PMS 124 C).

[210] 編號 N.º : N/082913

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.



N.º 14 — 2-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4659

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de 

consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supra mencionados 

serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082914

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de ven-

das, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de ma-

terial publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de 

espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; for-

necimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas 

a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso 

de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, 

aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou re-

produção de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições para 

fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de 

administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de consul-

toria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supra mencionados servi-

ços.

[540] 商標 Marca : 



4660 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2014 年 4 月 2 日

[210] 編號 N.º : N/082915

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, 

impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de 

registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos; 

computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da 

Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumen-

tos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso 

em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito 

e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito 

e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; apa-

relhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo, 

redes globais da Internet); aparelhos, equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música 

digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de 

codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supra citados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082916

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Inter-

net ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens 

com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, 

envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; servi-

ços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por 

meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codifica-

ção e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unida-

des de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso 

a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet; 

distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, infor-

mação, gestão e assessoria relacionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082917

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : W.L. Gore & Associates, Inc.

 地址 Endereço : 555 Paper Mill Road, P.O. Box 9329, Newark, De 19714

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082918

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082919

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 吉力貝糖果公司

   JELLY BELLY CANDY COMPANY

 地址 Endereço : 美國，加利福尼亞州，費爾菲爾德市，吉力貝巷1號

   One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Almofadas, pufes, poltronas, banquinhos para os pés, mobiliário, espelhos, molduras, pro-

dutos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 

marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e substitutos para 

todos estes materiais, ou em plástico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082920

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 吉力貝糖果公司

   JELLY BELLY CANDY COMPANY
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 地址 Endereço : 美國，加利福尼亞州，費爾菲爾德市，吉力貝巷1號

   One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Toalhas de cama, fronhas de almofada, cortinas, cobertores, toalhas, mantas, cobertas; 

tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082921

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 吉力貝糖果公司

   JELLY BELLY CANDY COMPANY

 地址 Endereço : 美國，加利福尼亞州，費爾菲爾德市，吉力貝巷1號

   One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Peúgas, saiotes, roupões de banho, vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082922

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 吉力貝糖果公司

   JELLY BELLY CANDY COMPANY

 地址 Endereço : 美國，加利福尼亞州，費爾菲爾德市，吉力貝巷1號

   One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros materiais para revestimento de soa-

lhos; tapeçarias murais (sem ser em matérias têxteis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082923

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 吉力貝糖果公司

   JELLY BELLY CANDY COMPANY
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 地址 Endereço : 美國，加利福尼亞州，費爾菲爾德市，吉力貝巷1號

   One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Almofadas, pufes, poltronas, banquinhos para os pés, mobiliário, espelhos, molduras, pro-

dutos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 

marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e substitutos para 

todos estes materiais, ou em plástico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082924

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 吉力貝糖果公司

   JELLY BELLY CANDY COMPANY

 地址 Endereço : 美國，加利福尼亞州，費爾菲爾德市，吉力貝巷1號

   One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Toalhas de cama, fronhas de almofada, cortinas, cobertores, toalhas, mantas, cobertas; 

tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082925

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 吉力貝糖果公司

   JELLY BELLY CANDY COMPANY

 地址 Endereço : 美國，加利福尼亞州，費爾菲爾德市，吉力貝巷1號

   One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Peúgas, saiotes, roupões de banho, vestuário, calçado, chapelaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082926

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 吉力貝糖果公司

   JELLY BELLY CANDY COMPANY

 地址 Endereço : 美國，加利福尼亞州，費爾菲爾德市，吉力貝巷1號

   One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros materiais para revestimento de soa-

lhos; tapeçarias murais (sem ser em matérias têxteis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082927

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas com duas alças e mochilas (para fins de viagem), sacos para artigos de uso diário; 

sacos incluídos na classe 18, sacos de viagem, sacos de desporto, sacos com pegas, sacos de 

tiracolo; bolsas de cintura, sacos para compras; porta-bebés, sacos escolares; sacolas; arti-

gos de transporte para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/08/29 3020130486870 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/082928

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10
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[730] 申請人 Requerente : Gold Chaser Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082929

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 均昇科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區民權路100號6樓之1 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 美容面膜，化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082930

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 均昇科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區民權路100號6樓之1 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082931

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 香港跨洋時尚有限公司

   HK SINO-US FASHION CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角英皇道250號北角城中心20樓2008室

   Room 2008, 20/F., Fortress Tower, 250 King’s Road, North Point, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機包；計算機套；電話機套，手機袋；計算器；特製攝影設備和器具箱；太陽鏡；計算機外

圍設備；電池充電器；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；運動用保護頭盔；滅火設備；錄音裝

備；網絡通訊設備；電源材料 （電纜, 電線）；電子防盜裝置；測量儀器；太陽能電池；個人用防

事故裝置；雙筒望遠鏡；紙幣鑒定機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082932

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 香港跨洋時尚有限公司

   HK SINO-US FASHION CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角英皇道250號北角城中心20樓2008室

   Room 2008, 20/F., Fortress Tower, 250 King’s Road, North Point, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 拉杆箱；背包；小皮夾；手提包，女士手袋；運動包；公文包；書包；捆扎用皮帶；傘；寵物服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082933

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 香港跨洋時尚有限公司

   HK SINO-US FASHION CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角英皇道250號北角城中心20樓2008室

   Room 2008, 20/F., Fortress Tower, 250 King’s Road, North Point, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋子；帽子；襪子；手套；圍巾；運動靴；運動鞋；雨衣，防水衣；夾克 （服裝）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082934

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東澳得科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省普寧市科技工業園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈，燈罩，運載工具用燈，烹調器，燃氣爐，電炊具，爐子，電油炸鍋，微波爐（廚房用具），電熱

水器，冷凍設備和機器，廚房用抽油煙機，蒸汽發生設備，水供暖裝置，地漏，自動澆水裝置，沐

浴用設備，消毒碗櫃，水淨化設備和機器，便攜式取暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082935

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東澳得科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省普寧市科技工業園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈，燈罩，運載工具用燈，烹調器，燃氣爐，電炊具，爐子，電油炸鍋，微波爐（廚房用具），電熱

水器，冷凍設備和機器，廚房用抽油煙機，蒸汽發生設備，水供暖裝置，地漏，自動澆水裝置，沐

浴用設備，消毒碗櫃，水淨化設備和機器，便攜式取暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082936

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : HYUNDAI MOTOR COMPANY

 地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis, automóveis de passageiros, carrinhas, camiões pequenos, camiões (pickup), 

autocarros a motor, carros de corrida, camiões frigoríficos, carros desportivos, tractores 

para fins agrícolas, peças e acessórios para automóveis, amortecedores para automóveis, 

travões para veículos, engrenagens de velocidades para veículos terrestres, pneus para auto-

móveis, cadeiras de rodas, pára-quedas, navios (barcos e navios), aeroplanos, locomotivas, 

motociclos, bicicletas, carros de bebés.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, azul e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/082937

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 顏浩 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香州區前山工業園華威路112號2樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉乾；肉鬆；肉糜；香腸；魚肉乾；海米；鹽醃魚；魚製食品；以果蔬為主的零食小吃；以水果

為主的零食小吃；醃製水果；果醬；糖漬水果；水果蜜餞；加工過的檳榔；醃製蔬菜；速凍方便

菜肴；乾蔬菜；烹飪用蔬菜汁；蛋；鹹蛋；奶粉；牛乳製品；牛奶飲料（以牛奶為主）；奶茶（以奶

為主）；食用油；果凍；精製堅果仁；加工過的花生；加工過的瓜子；加工過的開心果；加工過的

葵花籽；乾食用菌；豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082938

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/10

[730] 申請人 Requerente : 顏浩 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香州區前山工業園華威路112號2樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 巧克力飲料；咖啡；茶；茶飲料；巧克力；糖果；蜂蜜；龜苓膏；桂圓膏；餅乾；麵包；糕點；以米

為主的零食小吃；以穀物為主的零食小吃；高蛋白穀物條；穀粉製食品；燕麥片；餃子；粥；粽

子；年糕；穀類製品；麵粉；人食用的去殼穀物；米；麵條；速食麵；豆粉；食用澱粉；冰淇淋；調

味品；發酵劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082939

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : 龘有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門草地圍13-C號榮麗大廈地下B 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/082940

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféri-

cos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de com-

putador (softwares informáticos descarregáveis); software informático para computadores, 

gravados; discos magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música des-

carregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electróni-

cas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; com-

putadores portáteis; meios de dados magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, 

eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); 

tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados ópticos; discos óp-

ticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; apare-

lhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; 

aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para óculos; óculos de sol; 

gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televisivos; 

dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores de 

vídeo; estojos para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, 

leitores de media portáteis, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; softwares informáti-

cos descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático para jogos de 
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vídeo; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software in-

formático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; softwares informáticos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispo-

sitivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082941

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços 

estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas 

para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário); 

boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para desporto; 

soutiens; bonés (chapelaria); fatos de fantasia; vestuário para ginástica; vestuário para des-

porto; vestuário de imitação de couro; vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos 

para as orelhas (vestuário); sandálias de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); 

chapéus; bandoletes (vestuário); casacos (vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos 

«jumper»; artigos de malha (vestuário); fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro 

(vestuário); gravatas; onesies; vestuário exterior; camisolas de noite; calças; chapéus de pa-

pel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir; sandálias; camisas; sapatos; 

calções; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas; camisolas de ma-

lha sem gola; t-shirts; gravatas; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário impermeá-

vel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082942

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos; 

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

(electronic desktop publishing); serviços de animador; informações sobre entretenimento; 
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produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line 

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-

zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

mento); produção musical; produção de espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas 

de diversões; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e pe-

riódicos on-line; instalações recreativas (fornecimento); serviços de escrita de guiões; escri-

ta de textos, sem ser textos publicitários; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão 

de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através duma rede informática global; 

provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos 

electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e 

outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos singulares interac-

tivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou 

através duma rede informática global; publicação de software de jogos para computador, 

jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082943

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféri-

cos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de com-

putador (softwares informáticos descarregáveis); software informático para computadores, 

gravados; discos magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música des-

carregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electróni-

cas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; com-

putadores portáteis; meios de dados magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, 

eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); 

tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados ópticos; discos óp-

ticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; apare-

lhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; 

aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para óculos; óculos de sol; 

gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televisivos; 

dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores de 
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vídeo; estojos para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, 

leitores de media portáteis, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; softwares informáti-

cos descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático para jogos de 

vídeo; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software in-

formático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; softwares informáticos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispo-

sitivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082944

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços 

estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas 

para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário); 

boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para desporto; 

soutiens; bonés (chapelaria); fatos de fantasia; vestuário para ginástica; vestuário para des-

porto; vestuário de imitação de couro; vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos 

para as orelhas (vestuário); sandálias de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); 

chapéus; bandoletes (vestuário); casacos (vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos 

«jumper»; artigos de malha (vestuário); fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro 

(vestuário); gravatas; onesies; vestuário exterior; camisolas de noite; calças; chapéus de pa-

pel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir; sandálias; camisas; sapatos; 

calções; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas; camisolas de ma-

lha sem gola; t-shirts; gravatas; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário impermeá-

vel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082945

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta
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 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos; 

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

(electronic desktop publishing); serviços de animador; informações sobre entretenimento; 

produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line 

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-

zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

mento); produção musical; produção de espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas 

de diversões; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e pe-

riódicos on-line; instalações recreativas (fornecimento); serviços de escrita de guiões; escri-

ta de textos, sem ser textos publicitários; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão 

de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através duma rede informática global; 

provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos 

electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e 

outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos singulares interac-

tivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou 

através duma rede informática global; publicação de software de jogos para computador, 

jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082949

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : Nu Science Corporation

 地址 Endereço : 43102 Business Center Parkway, Lancaster, CA 93535, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações higiénicas para uso medicinal; substân-

cias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; 

material para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; produtos para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos minerais para consumo huma-

no.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082950

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11
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[730] 申請人 Requerente : Nu Science Corporation

 地址 Endereço : 43102 Business Center Parkway, Lancaster, CA 93535, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações higiénicas para uso medicinal; substân-

cias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; 

material para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; produtos para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos dietéticos, nutritivos, alimenta-

res, vitamínicos e minerais para consumo humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082953

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : 中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國貴州省貴陽市外環東路東山巷4號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；苦味酒；開胃酒；葡萄酒；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；酒（飲料）；含酒精液

體；酒精飲料（啤酒除外）；料酒；食用酒精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082954

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 特卓集團有限公司

   Quality Mark Group Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托投拉羅德城波特卡里斯卓斯特奈特商室郵政信箱3444號

   Portcullis Trustnet chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações electrónicas, descarregáveis; CD-ROM’s armazenando conteúdos de livros de 

auxílio ao estudo e outras publicações; livros electrónicos, descarregáveis; ficheiros de ima-

gem descarregáveis; ficheiros de música descarregáveis; publicação electrónica, descarregá-

vel, fornecida on-line a partir de base de dados ou rede de computador global; CD-ROM’s 

e manuais electrónicos vendidos em conjunto para uso em educação, entretenimento, for-

mação e avaliação; programas de computador para fins educacionais; diários electrónicos; 
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organizador pessoal electrónico; CD-ROM’s armazenando programas para computadores 

electrónicos; CD’s (pré-gravados); DVD-ROM’s codificados com software de jogo de com-

putador; agendas electrónicas; videocassetes [fitas]; cassetes de vídeo; discos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082955

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 特卓集團有限公司

   Quality Mark Group Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托投拉羅德城波特卡里斯卓斯特奈特商室郵政信箱3444號

   Portcullis Trustnet chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos para o uso em análises médicas; artigos or-

topédicos; aparelhos e instrumentos dentários; aparelhos de reabilitação física para fins 

médicos; aparelhos de radiografia para fins médicos; aparelhos de massagem; aparelhos 

para tratamentos de estética e de beleza; aparelhos de massagem de beleza; aparelhos de 

vibro-massagens; cadeiras de massagem eléctrica; luvas para massagem; aparelhos vibrató-

rios para camas; camas e mobília para uso médico; luvas para uso médico; almofadas de ar 

para uso médico; máscaras utilizadas por pessoal médico; máscaras de protecção para uso 

médico; biberões para bebés; dispositivos contraceptivos; vestuário de protecção para uso 

médico e cirúrgico; artigos desportivos [suportes] para fins de protecção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082956

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 特卓集團有限公司

   Quality Mark Group Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托投拉羅德城波特卡里斯卓斯特奈特商室郵政信箱3444號

   Portcullis Trustnet chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Periódicos impressos; publicações trimestrais impressas; publicações impressas; livros 

na forma impressa; manuais [impressos]; livros [impressos]; guias [livros de instrução] na 

forma impressa; manuais de formação na forma de impressos; manuais de trabalho na for-

ma impressa; directórios médicos impressos; livros de referência impressos; publicações 

mensais impressas; impressos; publicações educacionais impressas; cortes biológicos para 

a microscopia [material de ensino]; modelos para ensino; material educacional [que não se-
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jam aparelhos] para uso no ensino; blocos de notas, cadernos; cortes histológicos para fins 

didácticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082957

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 特卓集團有限公司

   Quality Mark Group Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托投拉羅德城波特卡里斯卓斯特奈特商室郵政信箱3444號

   Portcullis Trustnet chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Edição de textos escritos; publicação e emissão de impressos; publicação de obras de áudio 

ou vídeo; serviços de publicação de livros e revistas; publicação de livros electrónicos e 

jornais on-line [não descarregáveis]; fornecer publicações electrónicas, não descarregáveis; 

publicação de periódicos; publicação de materiais de ensino; publicação de publicações 

médicas e de serviços de saúde; serviços de tradução; serviços de empréstimo de livros de 

livros e revistas; serviços de educação online; serviços educacionais; academias [educação]; 

serviços de educação; treinamento [formação]; formação prática [demonstração]; Orien-

tação profissional [aconselhamento em matéria de educação ou de formação]; cursos por 

correspondência; serviços de educação médica; serviços de formação médica e de serviços 

de saúde; serviços de biblioteca; produção de programas de rádio e de televisão; produção 

de filmes em fitas de vídeo; montagens de fitas de vídeo; produção de filmes, que não filmes 

publicitários; organização e direcção de seminários; organização e direcção de simpósios; 

organização e direcção de conferências; organização e direcção de «ateliers» de formação 

[workshops] relacionados com assuntos de saúde, médicos, dentários e farmacêuticos; or-

ganização e direcção de formação na área da medicina; direção de seminários de educação 

relacionados com assuntos médicos e de serviço de saúde; serviços de consultadoria rela-

cionados com formação médica; fornecimento de instalações de formação para a formação 

médica, formação de enfermagem e serviços de hospício.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082958

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 特卓集團有限公司

   Quality Mark Group Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托投拉羅德城波特卡里斯卓斯特奈特商室郵政信箱3444號

   Portcullis Trustnet chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Planeamento e supervisão de programas de perda de peso e/ou ganho de peso; salões de 

beleza; serviços de massagem; serviços de aromaterapia; aconselhamento relacionado com 

beleza pessoal e tratamento cosmético; serviços de medicina clínica; serviços médicos e 

de saúde; cirurgia plástica; serviços dentários; cuidado dentário; serviços de tratamentos 

médicos; hospitais [serviços hospitalares]; serviços de telemedicina; implante de cabelos; 

serviços de medicina Chinesa; serviços de um psicólogo; serviços de exame, teste e ava-

liação médica e física; serviços farmacêuticos; serviços de consultadoria em matéria de 

farmácia; serviços de farmácia e drogaria relacionados com a preparação e distribuição de 

preparações herbais, médicas e farmacêuticas chinesas; serviços de banco de sangue; ca-

sas de enfermagem; casas de convalescença [repouso]; terapia física; serviços de parteira; 

assistência médica; enfermagem doméstica; serviços de inseminação artificial; serviços de 

aconselhamento relacionado com serviços de saúde; serviços de saúde; centros de saúde; 

serviços ópticos; aluguer de máquinas e aparelhos médicos; aluguer e arrendamento de 

equipamento médico; serviços de aconselhamento na área da nutrição; consultadoria em 

saúde e nutrição na área de cuidado e higiene de pacientes e bebés; cuidado pós-parto mé-

dico e de enfermagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082960

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Carbono e ligas de aço em lingote, agitadores, forjas, biletes, barras e moldes para tubos, e 

carbonos e componentes para ligas de aço em forma maquinada, forjada, formados, perfu-

rados, extrudidos e em estado de corte, nomeadamente produtos semi-acabados feitos de 

carbono e ligas de aço em forma de anéis para suporte, para automóveis, para perfuração, 

para combustíveis, gás, motores, peças militares, para a mina, para a construção,  equipa-

mento para rodovias/estradas, caminhos-de-ferro, transmissão e para aplicação em energia 

eólica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082961

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de armazéns de aço; serviços de gestão de inventário de armazéns de aço.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082962

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabricação de metal e serviços de acabamento para terceiros; serviços de tratamento tér-

mico de metais através do cozimento, estabilização, carbonização, endurecimento por 

indução, temperamento, alívio da pressão; fabricação e enrolamento de aço a pedido e 

especificação de terceiros; serviços de processamento e tratamento de aço, nomeadamente 

maquinaria, mandrilhadoras, aparadores, cortes, perfuração, mandrilhagem, polimento, 

furadores, brocas de precisão, trepanação, contornos, alisamento, rebarbamento, moição, 

super-acabamento; serviços metalúrgicos.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos nos. 1 a 3 do artigo 209º do Decreto-Lei no. 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se << teste, análise e avaliação de aço >>, por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082963

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Carbono e ligas de aço em lingote, agitadores, forjas, biletes, barras e moldes para tubos e 

carbonos e componentes para ligas de aço em forma maquinada, forjada, formados, perfu-

rados, extrudidos e em estado de corte, nomeadamente produtos semi-acabados feitos de 

carbono e ligas de aço em forma de anéis para suporte, para automóveis, para perfuração, 

para combustíveis, gás, motores, peças militares, para a mina, para a construção,  equipa-

mento para rodovias/estradas, caminhos-de-ferro, transmissão e para aplicação em energia 

eólica.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082964

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de armazéns de aço; serviços de gestão de inventário de armazéns de aço.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082965

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabricação de metal e serviços de acabamento para terceiros; serviços de tratamento tér-

mico de metais através do cozimento, estabilização, carbonização, endurecimento por 

indução, temperamento, alívio da pressão; fabricação e enrolamento de aço a pedido e 

especificação de terceiros; serviços de processamento e tratamento de aço, nomeadamente 

maquinaria, mandrilhadoras, aparadores, cortes, perfuração, mandrilhagem, polimento, 

furadores, brocas de precisão, trepanação, contornos, alisamento, rebarbamento, moição, 

super-acabamento; serviços metalúrgicos.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos nos. 1 a 3 do artigo 209º do Decreto-Lei no. 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se << teste, análise e avaliação de aço >>, por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082966

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Carbono e ligas de aço em lingote, agitadores, forjas, biletes, barras e moldes para tubos e 

carbonos e componentes para ligas de aço em forma maquinada, forjada, formados, perfu-

rados, extrudidos e em estado de corte, nomeadamente produtos semi-acabados feitos de 

carbono e ligas de aço em forma de anéis para suporte, para automóveis, para perfuração, 

para combustíveis, gás, motores, peças militares, para a mina, para a construção,  equipa-

mento para rodovias/estradas, caminhos-de-ferro, transmissão e para aplicação em energia 

eólica.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082967

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de armazéns de aço; serviços de gestão de inventário de armazéns de aço.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082968

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabricação de metal e serviços de acabamento para terceiros; serviços de tratamento tér-

mico de metais através do cozimento, estabilização, carbonização, endurecimento por 

indução, temperamento, alívio da pressão; fabricação e enrolamento de aço a pedido e 

especificação de terceiros; serviços de processamento e tratamento de aço, nomeadamente 

maquinaria, mandrilhadoras, aparadores, cortes, perfuração, mandrilhagem, polimento, 

furadores, brocas de precisão, trepanação, contornos, alisamento, rebarbamento, moição, 

super-acabamento; serviços metalúrgicos.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos nos. 1 a 3 do artigo 209º do Decreto-Lei no. 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se << teste, análise e avaliação de aço >>, por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082969

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Carbono e ligas de aço em lingote, agitadores, forjas, biletes, barras e moldes para tubos, e 

carbonos e componentes para ligas de aço em forma maquinada, forjada, formados, perfu-
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rados, extrudidos e em estado de corte, nomeadamente produtos semi-acabados feitos de 

carbono e ligas de aço em forma de anéis para suporte, para automóveis, para perfuração, 

para combustíveis, gás, motores, peças militares, para a mina, para a construção,  equipa-

mento para rodovias/estradas, caminhos-de-ferro, transmissão e para aplicação em energia 

eólica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082970

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de armazéns de aço; serviços de gestão de inventário de armazéns de aço.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082971

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabricação de metal e serviços de acabamento para terceiros; serviços de tratamento tér-

mico de metais através do cozimento, estabilização, carbonização, endurecimento por 

indução, temperamento, alívio da pressão; fabricação e enrolamento de aço a pedido e 

especificação de terceiros; serviços de processamento e tratamento de aço, nomeadamente 

maquinaria, mandrilhadoras, aparadores, cortes, perfuração, mandrilhagem, polimento, 

furadores, brocas de precisão, trepanação, contornos, alisamento, rebarbamento, moição, 

super-acabamento; serviços metalúrgicos.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos nos. 1 a 3 do artigo 209º do Decreto-Lei no. 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se << teste, análise e avaliação de aço >>, por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082972

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Carbono e ligas de aço em lingote, agitadores, forjas, biletes, barras e moldes para tubos e 

carbonos e componentes para ligas de aço em forma maquinada, forjada, formados, perfu-

rados, extrudidos e em estado de corte, nomeadamente produtos semi-acabados feitos de 

carbono e ligas de aço em forma de anéis para suporte, para automóveis, para perfuração, 

para combustíveis, gás, motores, peças militares, para a mina, para a construção,  equipa-

mento para rodovias/estradas, caminhos-de-ferro, transmissão e para aplicação em energia 

eólica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082973

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de armazéns de aço; serviços de gestão de inventário de armazéns de aço.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082974

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabricação de metal e serviços de acabamento para terceiros; serviços de tratamento tér-

mico de metais através do cozimento, estabilização, carbonização, endurecimento por 

indução, temperamento, alívio da pressão; fabricação e enrolamento de aço a pedido e 

especificação de terceiros; serviços de processamento e tratamento de aço, nomeadamente 

maquinaria, mandrilhadoras, aparadores, cortes, perfuração, mandrilhagem, polimento, 

furadores, brocas de precisão, trepanação, contornos, alisamento, rebarbamento, moição, 

super-acabamento; serviços metalúrgicos.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos nos. 1 a 3 do artigo 209º do Decreto-Lei no. 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se << teste, análise e avaliação de aço >>, por pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/082975

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Carbono e ligas de aço em lingote, agitadores, forjas, biletes, barras e moldes para tubos, e 

carbonos e componentes para ligas de aço em forma maquinada, forjada, formados, perfu-

rados, extrudidos, e em estado de corte, nomeadamente, produtos semi-acabados feitos de 

carbono e ligas de aço em forma de anéis para suporte, para automóveis, para perfuração, 

para combustíveis, gás, motores, peças militares, para a mina, para a construção, equipa-

mento para rodovias/estradas, caminhos-de-ferro, transmissão, e para aplicação em energia 

eólica.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/01/15 86/166,017 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/082976

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : The Timken Company

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Carbono e ligas de aço em lingote, agitadores, forjas, biletes, barras e moldes para tubos, e 

carbonos e componentes para ligas de aço em forma maquinada, forjada, formados, perfu-

rados, extrudidos, e em estado de corte, nomeadamente, produtos semi-acabados feitos de 

carbono e ligas de aço em forma de anéis para suporte, para automóveis, para perfuração, 

para combustíveis, gás, motores, peças militares, para a mina, para a construção, equipa-

mento para rodovias/estradas, caminhos-de-ferro, transmissão, e para aplicação em energia 

eólica.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/01/15 86/166,021 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/082978

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝 
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 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082979

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝 

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082980

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝 

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082981

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : MAISORIENTE CONSULTADORIA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida dos Jardins do Oceano, Edifício Lei Loy, 16 E, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Aluguer de aparelhos de iluminação para cenários de teatro ou estúdios de televisão; alu-

guer de câmaras vídeo; aluguer de cenários de espectáculos; aluguer de cenários de teatro; 
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aluguer de equipamento de áudio; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de filmes 

de cinema; aluguer de projectores e acessórios de cinema; aluguer de registos sonoros 

(gravações); serviços de bilheteira (entretenimento); aluguer de câmaras vídeo; aluguer 

de cenários de espectáculos; aluguer de projectores e acessórios de cinema; estúdios de 

cinema; projecção de cinema; serviços de clubes (entretenimento ou educação); clubes noc-

turnos; serviços de composição musical; organização de concursos de beleza; organização 

e direcção de conferências; organização e direcção de congressos; serviços de digitalização 

de imagens; organização e direcção de concertos; parques de diversões; dobragem (pós-

-sincronização); edição electrónica; informação em matéria de educação; informação em 

matéria de entretenimento; entretenimento televisivo; produção de espectáculos; repre-

sentação de espectáculos ao vivo; aluguer de instalações em estádios; estúdios de cinema; 

serviços de estúdios de gravação; exploração de publicações electrónicas on-line não tele-

carregáveis; organização de exposições para fins culturais ou educativos; planeamento de 

festas (entretenimento); aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de filmes de cinema; 

formação prática (demonstração); fornecimento de serviços para karaoke; fotografia; le-

gendagem; publicação de livros; agências de modelos para artistas; montagem de bandas de 

vídeo; music-halls; serviços de repórteres de notícias; organização de bailes; organização 

de concursos de beleza; organização de espectáculos (serviços de empresários); organiza-

ção de exposições para fins culturais ou educativos; organização e direcção de colóquios, 

de concertos, de conferências, de congressos, de seminários e de simpósios; organização e 

gestão de «ateliers» de formação (workshops); orientação profissional (aconselhamento em 

matéria de educação ou de formação); parques de diversões; planeamento de festas (entre-

tenimento); formação prática (demonstração); produção de espectáculos; produção de fil-

mes; produção de filmes em fitas de vídeo; produção de programas de rádio e de televisão; 

orientação profissional (aconselhamento em matéria de educação ou de formação); projec-

ção de filmes cinematográficos; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e de 

jornais on-line; publicação de textos não publicitários; produção de programas de rádio e 

televisão; entretenimento radiofónico; fornecimento de instalações recreativas; informa-

ções em matéria de actividades recreativas; redacção de argumentos (cinema); redacção de 

textos não publicitários; aluguer de registos sonoros (gravações); reportagens fotográficas; 

serviços de repórteres de notícias; representação de espectáculos ao vivo; organização e 

direcção de seminários; organização e direcção de simpósios; produções teatrais; aluguer 

de cenários de teatro; produção de programas de rádio e de televisão; publicação de textos 

não publicitários; redacção de textos, não publicitários; serviços de tradução; aluguer de 

fitas (cassetes) de vídeo; gravação (filmagem) em fitas de vídeo; montagem de fitas de vídeo; 

produção de fitas de vídeo; organização e gestão de workshops («ateliers» de formação).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082982

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador; programas de jogos descarregáveis para telefones mó-

veis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de jogos descarregá-

veis; e publicações electrónicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082983

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos online para telefones móveis; fornecimento de jogos de computador 

online; e fornecimento de jogos online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082984

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador; programas de jogos descarregáveis para telefones mó-

veis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de jogos descarregá-

veis; e publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082985

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos online para telefones móveis; fornecimento de jogos de computador 

online; e fornecimento de jogos online.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082986

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador; programas de jogos descarregáveis para telefones mó-

veis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de jogos descarregá-

veis; e publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082987

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos online para telefones móveis; fornecimento de jogos de computador 

online; e fornecimento de jogos online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082988

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司

   BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B186室

   Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho; serviços de venda a retalho online; serviços de venda por gros-

so; serviços de venda por grosso online; serviços de leilões através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082992

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12
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[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION (ALSO TRADING AS PILOT COR-

PORATION)

 地址 Endereço : 6-21, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos destes materiais não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão, artigos para encadernação, fotografias, papelaria, adesivos (matérias colantes) 

para papelaria ou uso doméstico, materiais para artistas, pinceis, máquinas de escrever e 

artigos de escritório (excepto móveis), material de instrução e de ensino (excepto apare-

lhos), materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes), caracteres de 

impressão, clichés (estereótipos), canetas de tinta permanente, esferográficas, lapiseiras, 

marcadores, outros instrumentos de escrita.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082993

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Jean-Claude COSTE

 地址 Endereço : 202, rue de Rivoli, 75001 Paris, France.

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações do couro, peles de animais, peles em estado bruto (não curtidas), malas 

e maletas de viagem, chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria, car-

teiras, porta-moedas, sacos de mão, mochilas, carrinhos de compras, sacos de alpinistas, 

sacos de campistas, sacos de viagem, sacos de praia, sacos/pastas escolares, estojos destina-

dos a conter artigos de toilette chamados «vanity-cases», coleiras e vestuário para animais, 

sacos de compras de rede e sacos de compras; sacos ou saquinhos (invólucros, bolsas) em 

couro para embalagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082994

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Jean-Claude COSTE

 地址 Endereço : 202, rue de Rivoli, 75001 Paris, France.

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria. Camisas; vestuário em couro ou em imitação de couro; cin-

tos (vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); lenços; gravatas; meias; peúgas; chine-

los; calçado de praia, calçado de esqui ou de desporto; roupa interior.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082995

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 銳光亞太貿易有限公司

   Roar APAC Trading Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心16樓13室

   Unit 13, 16/F., Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗滌劑；去漆劑；清潔製劑；去蠟水；拋光製劑；上光蠟；皮革用蠟；上光劑；研磨製劑；砂紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082996

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 銳光亞太貿易有限公司

   Roar APAC Trading Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心16樓13室

   Unit 13, 16/F., Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；市場分析；貨物展出；公共關係；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推

銷；市場行銷；人事管理諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082997

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : 銳光亞太貿易有限公司

   Roar APAC Trading Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心16樓13室

   Unit 13, 16/F., Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 汽車保養和修理；汽車清洗；運載工具（車輛）加潤滑油服務；運載工具（車輛）清洗服務；運載

工具（車輛）上光服務；運載工具（車輛）防銹處理服務；車輛服務站（加油和保養）；運載工具

（車輛）保養服務；噴塗服務；防銹。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082998

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de 

joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos para relógios, 

ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios de 

parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, cai-

xas de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082999

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação comercial de artigos aos meios de comunicação social, para fins de vendas a 

retalho com os seguintes artigos: artigos de joalharia, obras de arte, instrumentos horológi-

cos, relógios, pedras preciosas, metais preciosos; relações públicas; serviços de publicidade 

para artigos de luxo, nomeadamente, artigos de joalharia, obras de arte, instrumentos ho-

rológicos, relógios, pedras preciosas, metais preciosos; consultoria de gestão e organização 

comercial nos sectores de artigos de luxo; consultoria comercial para aquisição e vendas de 

artigos de joalharia, pedras preciosas, obras de arte, artigos de coleccionador.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083000

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : RUFFINO S.r.L.

 地址 Endereço : Via Corsica, 12, Brescia, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas), vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083008

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; dispositi-

vos de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo, com 

ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente, «slot machines», com ou sem 

saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita apos-

tas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria; má-

quinte de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeada-

mente, «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna 

e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente, máquinas 

de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machi-

nes».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083009

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; dispositi-

vos de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo, com 

ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente, «slot machines», com ou sem 

saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita apos-

tas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria; má-

quinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeada-

mente, «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna 

e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente, máquinas 

de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machi-

nes».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083022

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, lo-

ções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083027

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083028

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083029

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083030

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083031

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083032

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083033

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083034

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083035

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083036

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083037

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083038

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083039

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083040

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083041

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083042

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083043

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083044

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083045

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083046

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083047

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083048

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083049

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083050

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083051

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083052

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083053

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083054

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083055

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083056

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083057

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083058

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083059

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083060

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083061

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083062

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083063

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083064

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083065

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083066

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083067

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083068

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083069

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083070

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083071

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083072

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083073

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083074

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, designadamente, fornecer jogos de computador em linha («on-

-line»), tudo incluído na Classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083075

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 葉永華

   Ip, Weng Wa

 地址 Endereço : 澳門飛能便度街27號F地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物及飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黄色、原圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083076

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : BGB International Holdings Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Aeulestrasse 74, Vaduz FL-9490, Furstentum, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; cerveja com baixo teor alcoólico; cerveja não alcoólica; águas minerais e gaseifi-

cadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outros 

preparados para fazer bebidas; cerveja de malte com baixo teor de malte; cerveja stout; cer-

veja tirada à pressão; cerveja com baixo teor calórico; cerveja de gengibre; cerveja de malte; 

cerveja de mosto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083077

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13
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[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083078

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083079

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083080

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng
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 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083081

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083082

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083083

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083084

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083085

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第2座8樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083086

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083087

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083088

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市莆商珠寶有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州省深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街1號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A

棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；手鐲（首飾）；項鏈（首飾）；珠寶；首飾；寶石；貴重金屬藝術品；翡翠；

手錶；小飾物（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083089

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市莆商珠寶有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州省深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街1號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A

棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；手鐲（首飾）；項鏈（首飾）；珠寶；首飾；寶石；貴重金屬藝術品；翡翠；

手錶；小飾物（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083090

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 劉華芝 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區振華東路瑋鵬花園5、6、7號樓裙樓B29 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；咖啡代用品；茶飲料；糖；糕點；以米為主的零食小吃；麵包；麵粉製品；穀類製品；可可飲

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083091

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市崇達電路技術股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道新橋橫崗下工業區新玉路3棟三樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 印刷電路；印刷電路板 ；集成電路；芯片（集成電路)；控制板（電）；電池極板。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083092

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市崇達電路技術股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道新橋橫崗下工業區新玉路3棟三樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 印刷電路；印刷電路板 ；集成電路；芯片（集成電路)；控制板（電）；電池極板。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083093

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 梁華標 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮沿河北路16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 細菌毒藥；醫用及獸醫用細菌製劑；藥茶；煎好的藥；殺真菌劑；殺菌劑；止血劑；抗菌劑；消毒

劑；醫用營養品；醫用營養添加劑；嬰兒含乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒奶粉；淨化劑；獸醫用藥；驅

蟲用香；蚊香；脫脂棉；月經短內褲；衛生短內褲；月經墊；衛生墊；衛生巾；失禁吸收襯褲；浸

藥液的薄紙；消毒紙巾；消毒棉；治頭痛藥品；醫用棉；牙醫用造型蠟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083094

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 梁華標 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮沿河北路16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；啤酒杯墊；衛生紙；紙製餐桌用布；紙手帕；紙桌布；紙製花盆套；桌上紙杯墊；紙圍涎；紙

墊；卸裝用紙巾；卸妝用薄紙；紙餐巾；紙巾；紙墊（紙製小桌布）；紙製洗臉巾；紙類製品；紙蝴

蝶結；紙製抹布；筆記本或繪圖本；印刷出版物；報紙；雜誌（期刊）；傢俱除外的辦公必需品；

文具；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；紙或纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙或纖維製嬰兒尿褲

（一次性）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083095

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14
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[730] 申請人 Requerente : 廣州愛帛服飾有限公司

   EPO FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）

   24, No.397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 

People’s  Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；手套（服裝）；鞋；帽；襪；圍巾；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083096

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083097

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083098

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14
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[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083099

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083107

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonyme

 地址 Endereço : 23rd km. Athens - Lamia Highway, Agios Stefanos of Attica, GR-14565, Greece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, cosméticos, batom; sabões; artigos de perfumaria, óleos essenciais, loções para 

os cabelos; produtos para os cuidados da pele; produtos para os cuidados do corpo; produ-

tos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083108

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14
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[730] 申請人 Requerente : Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonyme

 地址 Endereço : 23rd km. Athens - Lamia Highway, Agios Stefanos of Attica, GR-14565, Greece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Produtos de joalharia, relógios; metais preciosos e suas ligas e produtos em metais precio-

sos ou em plaqué, não incluídos noutras classes; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; porta-chaves [bugigangas ou berloques].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083109

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonyme

 地址 Endereço : 23rd km. Athens - Lamia Highway, Agios Stefanos of Attica, GR-14565, Greece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Canetas, lápis, molduras, artigos de escritório (com excepção dos móveis); estojos e porta-

-passaportes/porta-livros de cheques/porta-cartões de visita; papel, cartão e produtos feitos 

nestes materiais e não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para enca-

dernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; ma-

teriais para artistas; pincéis; máquinas de escreve; material de instrução e de ensino (excepto 

aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres 

de impressão; clichés; corta-papéis e pisa-papéis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083110

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonyme

 地址 Endereço : 23rd km. Athens - Lamia Highway, Agios Stefanos of Attica, GR-14565, Greece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes; sa-

cos, carteiras, porta-moedas; peles de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-

-sol, chapéus-de-chuva, e bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083111

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonyme

 地址 Endereço : 23rd km. Athens - Lamia Highway, Agios Stefanos of Attica, GR-14565, Greece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado, vestuário, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083112

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門銀葵醫院有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蘇亞利斯博士大馬路澳門財富中心2樓及3樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑、醫用衛生製劑、醫用營養品、嬰兒食品、膏藥、綳敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒

劑及殺真菌劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、紅色、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083113

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門銀葵醫院有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蘇亞利斯博士大馬路澳門財富中心2樓及3樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科用儀器及器械，假肢、假眼和假牙，矯形用品，縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、紅色、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083114

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門銀葵醫院有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蘇亞利斯博士大馬路澳門財富中心2樓及3樓 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 提供衛生護理、醫療服務、住院及手術服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、紅色、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083115

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門銀葵醫院有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蘇亞利斯博士大馬路澳門財富中心2樓及3樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑、醫用衛生製劑、醫用營養品、嬰兒食品、膏藥、綳敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒

劑及殺真菌劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、紅色、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083116

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門銀葵醫院有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蘇亞利斯博士大馬路澳門財富中心2樓及3樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科用儀器及器械，假肢、假眼和假牙，矯形用品，縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、紅色、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083117

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門銀葵醫院有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蘇亞利斯博士大馬路澳門財富中心2樓及3樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44
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[511] 服務 Serviços : 提供衛生護理、醫療服務、住院及手術服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、紅色、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083124

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”, “snus”, sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos; tabaco em barras, produtos do tabaco aquecidos, dis-

positivos electrónicos para aquecer cigarros; dispositivos electrónicos de tabaco; cigarros 

electrónicos; cigarros electrónicos para uso como uma alternativa aos cigarros tradicionais; 

dispositivos electrónicos de inalação de nicotina; dispositivos de vaporização de tabaco, 

produtos de tabaco e sucedâneos de tabaco; artigos para fumadores para cigarros electró-

nicos; carregadores, extintores e acessórios, peças e acessórios para uso em conexão com 

cigarros electrónicos ou aparelhos para aquecer tabaco.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083126

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 張永熙 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區巨峰路667弄123號701室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083127

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 張永熙 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區巨峰路667弄123號701室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083128

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 張永熙 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區巨峰路667弄123號701室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083129

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 上海圓邦時裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區嘉好路1888號6幢3層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡、眼鏡盒、眼鏡套、電池、目鏡、體育用護目鏡、放大鏡（光學）、照相機（攝影）、便攜式媒

體播放器、便攜式計算機、電話機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083130

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14
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[730] 申請人 Requerente : 上海圓邦時裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區嘉好路1888號6幢3層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 小飾物（首飾），項鏈（首飾），戒指（首飾)，耳環，手錶，首飾盒，景泰藍首飾，珠寶首飾，襯衫

袖口鏈扣，未加工、未打造的銀。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083131

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 上海圓邦時裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區嘉好路1888號6幢3層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革、（女式）錢包、購物袋、旅行包、運動包、手提包、傢俱用皮裝飾、皮製繫

帶、傘、手杖、馬具用帶、錢包（錢夾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083132

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 上海圓邦時裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區嘉好路1888號6幢3層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、外套、裙子、游泳衣、防水服、鞋（腳上的穿著物）、帽、襪、手套（服裝）、腰帶、大衣、化

裝舞會用服裝、領帶、嬰兒全套衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083137

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州連卡悅圓發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西638號1301房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : 仿皮革；錢包；小皮夾；手提包；公文包；旅行包（箱）；鑰匙盒（皮製）；皮製帶子；動物皮；裘

皮；傘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083138

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州連卡悅圓發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西638號1301房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 工作服；服裝；針織服裝；運動衫；皮製服裝；T恤衫；緊身衣褲；領帶；鞋；帽子。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083139

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州連卡悅圓發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西638號1301房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業信息；替他人推銷；職業介紹所；商業場所搬遷；文字處理；會計；自動售貨機出租；

進出口代理；組織商業或廣告展覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083140

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17
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[730] 申請人 Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Batatas fritas em rodelas; batatas fritas de pacote; flocos de batatas; aperitivos à base de 

batatas; aperitivos contendo batatas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083144

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 劉國鋒 

 地址 Endereço : 中國福建省莆田市荔城區黃石鎮清後村後塘37號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；雪茄煙；小雪茄煙；雪茄煙盒；雪茄煙煙嘴；雪茄煙切刀；煙罐；煙灰缸；捲煙紙；打火

石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083145

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 張子磊 

 地址 Endereço : 中國福建省莆田市城廂區靈川鎮西墩村61號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備，便携式計算機用套，手提電話，電話機套，耳塞機，照相機（攝影），試聽教學

儀器，視頻顯示屏，充電器，電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083146

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 河南省礦山起重機有限公司 

 地址 Endereço : 中國河南省新鄉市長垣縣惱裏 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 起重葫蘆；天車；起重電磁鐵；起重機；捲揚機；絞盤；齒條齒輪千斤頂；輸送機；提升機；升降

設備；發電機；軸承（機器零件）；運輸機（機器）；選礦設備；採掘機；礦井作業機械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083147

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 回頭客食品（福建）有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省惠安縣惠東工業園區（塗寨） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚（非活）；土豆片；水產罐頭；湯；蛋；奶酪；以果蔬為主的零食小吃；豆腐製品；果凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083148

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 回頭客食品（福建）有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省惠安縣惠東工業園區（塗寨） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可製品；茶；茶飲料；糖；龜苓膏；糕點；穀粉製食品；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；冰

淇淋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083149

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 回頭客食品（福建）有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省惠安縣惠東工業園區（塗寨） 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；水（飲料）；蘇打水；汽水；無酒精飲料；可樂；純淨水（飲料）；植物飲料；飲料製作

配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083150

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : ACH. BRITO & Cª., S.A.

 地址 Endereço : Rua de Castelões Sul, 346, 4485-103 Fajozes, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes, sabonetes com cordão, sabonetes para homem e sabonetes de glicerina; pro-

dutos de perfumaria, águas de colónia e perfumes; gel de banho, sais de banho, champôs, 

cremes corporais, cremes para barbear, «after-shave», loções para os cabelos e cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/11/22 522135 葡萄牙 Portugal

[210] 編號 N.º : N/083151

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083152

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company
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 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083155

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : SALTO SYSTEMS, S.L.

 地址 Endereço : Arkotz, 9, 20180 Oiartzun (Guipúzcoa), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Fechaduras electrónicas; sistemas de fecho electrónicos incluindo cartões magnéticos codi-

ficados, leitores de cartões magnéticos codificados, dispositivos electrónicos de abertura de 

portas, unidades de criptografia electrónicos, bem como dispositivos de fecho electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083156

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : SALTO SYSTEMS, S.L.

 地址 Endereço : Arkotz, 9, 20180 Oiartzun (Guipúzcoa), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Fechaduras electrónicas; sistemas de fecho electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083157

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : SALTO SYSTEMS, S.L.

 地址 Endereço : Arkotz, 9, 20180 Oiartzun (Guipúzcoa), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Fechaduras electrónicas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul e preta, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/083158

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

   COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室

   Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料；香精油；化妝品；洗髮

水；牙膏；皮膚護理製劑；護膚用化妝劑；非醫用化妝品製劑；減肥用化妝品；用於面部皮膚、嘴

唇和身體的護膚品；卸妝用產品；潔臉乳；防曬劑；曬後護理的製劑；皮膚增白霜；薰衣草香水；

帶香味的水；護膚用花卉水；美容面膜；剃鬚後用乳液；非醫用衛生製劑；潤唇膏；防汗劑 （化

妝品）；化妝用具；纖體用化妝製劑；化妝乳霜；化妝顏料；化妝粉；粉底（化妝品）；調色粉底

（化妝品）；化妝品製劑；睫毛膏；睫毛液；化妝用產品；口紅；化妝用粉；化妝用杏仁乳；化妝

用收斂劑；清潔製劑；除色用製劑；眉毛化妝品；眉筆；假睫毛粘膠；化妝用黏合劑；睫毛用化妝

製劑；化妝用過氧化氫；成套化妝用品；梳妝用顏料；梳妝用品；化妝用雪花膏；化妝用凡士林；

化妝筆；非醫用清潔個人衛生保健製劑；洗澡用化妝品；沐浴及淋浴用製劑，包括沐浴泡沫及沐

浴啫喱；護手霜；洗手用產品；指甲護劑；指甲擦光劑；磨光石；指甲油；除指甲油製劑；化妝用

油脂；化妝用油；剃鬚皂；非醫用漱口劑；口氣清新噴灑劑；沐浴和身體按摩油和乳液；個人用

除臭劑；防汗肥皂；防汗劑（化妝品）；汗足皂；液體肥皂；非醫用沐浴鹽；非醫用頭髮用製劑；

洗髮液；頭髮護髮素；護髮製劑（非醫用）；染髮劑；噴髮膠；頭髮造型製劑；個人用除臭劑；

脫毛劑；假指甲；香水；香料；花露水；薰香製劑（香料）；琥珀（香水）；香；花精（香料）；製香

料香水用油；杏仁油；芳香劑（香精油）；佛手柑精油；茉莉油；薰衣草香油；柏木精油；雪松精

油；檸檬香精油；薄荷油（芳香油）；玫瑰油；揮發鹼（氨）（去垢劑）; 明礬石（消毒劑）；清潔用

油；消毒棉簽（化妝用具）；化妝用棉；卸妝用毛巾或紙巾；化妝品清洗劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083159

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

   COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室

   Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的分銷及商

業買賣；清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的

零售及批發服務及在線分配服務；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網的商

品推廣網站，或通過電信或通過電子媒體及批發商便利地觀看及購買這些產品；為第三者利益

而匯集各類產品，使顧客能夠透過零售點，或從一般產品目錄郵購便利地觀看及購買這些產

品；替他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品；貨物展出；進出口代理；廣告宣傳本的出

版；組織商業或廣告展覽，用作推銷清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製

劑、化妝用具及美容產品的業務上；廣告空間出租；通過郵購定單進行的廣告宣傳；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；特許經營的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083160

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

   COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室

   Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料；香精油；化妝品；洗髮

水；牙膏；皮膚護理製劑；護膚用化妝劑；非醫用化妝品製劑；減肥用化妝品；用於面部皮膚、嘴

唇和身體的護膚品；卸妝用產品；潔臉乳；防曬劑；曬後護理的製劑；皮膚增白霜；薰衣草香水；

帶香味的水；護膚用花卉水；美容面膜；剃鬚後用乳液；非醫用衛生製劑；潤唇膏；防汗劑 （化

妝品）；化妝用具；纖體用化妝製劑；化妝乳霜；化妝顏料；化妝粉；粉底（化妝品）；調色粉底

（化妝品）；化妝品製劑；睫毛膏；睫毛液；化妝用產品；口紅；化妝用粉；化妝用杏仁乳；化妝

用收斂劑；清潔製劑；除色用製劑；眉毛化妝品；眉筆；假睫毛粘膠；化妝用黏合劑；睫毛用化妝

製劑；化妝用過氧化氫；成套化妝用品；梳妝用顏料；梳妝用品；化妝用雪花膏；化妝用凡士林；

化妝筆；非醫用清潔個人衛生保健製劑；洗澡用化妝品；沐浴及淋浴用製劑，包括沐浴泡沫及沐

浴啫喱；護手霜；洗手用產品；指甲護劑；指甲擦光劑；磨光石；指甲油；除指甲油製劑；化妝用

油脂；化妝用油；剃鬚皂；非醫用漱口劑；口氣清新噴灑劑；沐浴和身體按摩油和乳液；個人用

除臭劑；防汗肥皂；防汗劑（化妝品）；汗足皂；液體肥皂；非醫用沐浴鹽；非醫用頭髮用製劑；

洗髮液；頭髮護髮素；護髮製劑（非醫用）；染髮劑；噴髮膠；頭髮造型製劑；個人用除臭劑；

脫毛劑；假指甲；香水；香料；花露水；薰香製劑（香料）；琥珀（香水）；香；花精（香料）；製香

料香水用油；杏仁油；芳香劑（香精油）；佛手柑精油；茉莉油；薰衣草香油；柏木精油；雪松精

油；檸檬香精油；薄荷油（芳香油）；玫瑰油；揮發鹼（氨）（去垢劑）; 明礬石（消毒劑）；清潔用

油；消毒棉簽（化妝用具）；化妝用棉；卸妝用毛巾或紙巾；化妝品清洗劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083161

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

   COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED
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 地址 Endereço : 澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室

   Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的分銷及商

業買賣；清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的

零售及批發服務及在線分配服務；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網的商

品推廣網站，或通過電信或通過電子媒體及批發商便利地觀看及購買這些產品；為第三者利益

而匯集各類產品，使顧客能夠透過零售點，或從一般產品目錄郵購便利地觀看及購買這些產

品；替他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品；貨物展出；進出口代理；廣告宣傳本的出

版；組織商業或廣告展覽，用作推銷清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製

劑、化妝用具及美容產品的業務上；廣告空間出租；通過郵購定單進行的廣告宣傳；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；特許經營的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083162

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 安德屋虫害防治（新加坡）有限公司

   AARDWOLF PESTKARE (S) PTE LTD

 地址 Endereço : 26 Third Lok Yang Road, Singapore 628015

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Controlo de pragas; desinfecção; destruição de animais nocivos sem ser para a agricultura; 

desratizações; serviços de desodorização e de desinfecção de espaços fechados de edifícios 

contra a infestação de bactérias e para a redução de odores e de poluentes; esterilização; 

tratamento de superfícies com formulações de controlo de pragas; fumigação; instalação, 

manutenção e reparação de equipamento de ozono, equipamento gerador de ozono, ozoni-

zadores, monitores de ozono e controladores de ozono.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083163

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : Diageo Brands B.V.

 地址 Endereço : Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, Países Baixos

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); Uísque e bebidas alcoólicas à base de Uís-

que.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083164

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : Diageo Brands B.V.

 地址 Endereço : Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, Países Baixos

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); Uísque e bebidas alcoólicas à base de Uís-

que.

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/061024 2014/03/13 2014/03/13 Las Vegas Sands Corp. 16

N/061025 2014/03/13 2014/03/13 Las Vegas Sands Corp. 25

N/061026 2014/03/13 2014/03/13 Las Vegas Sands Corp. 35

N/061027 2014/03/13 2014/03/13 Las Vegas Sands Corp. 39

N/061028 2014/03/13 2014/03/13 Las Vegas Sands Corp. 41

N/061029 2014/03/13 2014/03/13 Las Vegas Sands Corp. 43

N/061030 2014/03/13 2014/03/13 Las Vegas Sands Corp. 44
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/069088 2014/03/13 2014/03/13 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI 

LIMITADA

30

N/069959 2014/03/13 2014/03/13 Kayser-Roth Corporation 25

N/070419 2014/03/13 2014/03/13 CS Coaching GmbH 25

N/070420 2014/03/13 2014/03/13 CS Coaching GmbH 25

N/072043 2014/03/13 2014/03/13 Aktiebolaget Electrolux 09

N/072946 2014/03/13 2014/03/13 The Cartoon Network, Inc. 09

N/073954 2014/03/13 2014/03/13 TAlKO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/073955 2014/03/13 2014/03/13 TAlKO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/073956 2014/03/13 2014/03/13 TAlKO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/075072 2014/03/13 2014/03/13 黃健倫 29

N/075279 2014/03/13 2014/03/13 李敏姬

LEI MAN KEI

30

N/075375 2014/03/13 2014/03/13 盧志強

Lou, Chi Keong

30

N/075672 2014/03/13 2014/03/13 The Mentholatum Company 03

N/075673 2014/03/13 2014/03/13 The Mentholatum Company 03

N/075835 2014/03/13 2014/03/13 Valdimir Pte. Ltd. 09

N/075836 2014/03/13 2014/03/13 Valdimir Pte. Ltd. 16

N/075837 2014/03/13 2014/03/13 Valdimir Pte. Ltd. 35

N/075838 2014/03/13 2014/03/13 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/075839 2014/03/13 2014/03/13 Valdimir Pte. Ltd. 41

N/075840 2014/03/13 2014/03/13 Valdimir Pte. Ltd. 42

N/075841 2014/03/13 2014/03/13 Valdimir Pte. Ltd. 44

N/076139 2014/03/13 2014/03/13 GN Resound A/S 10

N/076159 2014/03/13 2014/03/13 GN Resound A/S 10

N/076326 2014/03/13 2014/03/13 澳門畫院有限公司 35

N/076327 2014/03/13 2014/03/13 澳門畫院有限公司 41

N/076687 2014/03/13 2014/03/13 Konami Gaming, Inc. 09

N/076688 2014/03/13 2014/03/13 Konami Gaming, Inc. 09

N/076752 2014/03/13 2014/03/13 Konami Gaming, Inc. 09

N/076753 2014/03/13 2014/03/13 Konami Gaming, Inc. 09

N/076754 2014/03/13 2014/03/13 Konami Gaming, Inc. 09

N/076948 2014/03/13 2014/03/13 北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. 

35
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/077326 2014/03/13 2014/03/13 Speyside Glenlivet (HSL) Company Limited 32

N/077327 2014/03/13 2014/03/13 Highland Spring Limited 32

N/077372 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/077373 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/077374 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/077375 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 37

N/077376 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/077377 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 41

N/077378 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 42

N/077379 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 45

N/077396 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/077397 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/077398 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/077399 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 37

N/077400 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/077401 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 39

N/077402 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 42

N/077403 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 43

N/077404 2014/03/13 2014/03/13 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 45

N/077446 2014/03/13 2014/03/13 FICOFI 35

N/077447 2014/03/13 2014/03/13 FICOFI 36

N/077448 2014/03/13 2014/03/13 FICOFI 41

N/077449 2014/03/13 2014/03/13 FICOFI 45

N/077557 2014/03/13 2014/03/13 關注澳門博彩從業員身心健康協會 41

N/077661 2014/03/13 2014/03/13 WMS Gaming Inc. 09

N/077662 2014/03/13 2014/03/13 WMS Gaming Inc. 28

N/077663 2014/03/13 2014/03/13 WMS Gaming Inc. 41

N/077881 2014/03/13 2014/03/13 SIDERUM S.R.L. 25

N/077882 2014/03/13 2014/03/13 SIDERUM S.R.L. 35

N/077883 2014/03/13 2014/03/13 SIDERUM S.R.L. 43

N/077915 2014/03/13 2014/03/13 Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 33

N/077945 2014/03/13 2014/03/13 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL 

OFFSHORE) LIMITED

35

N/078090 2014/03/13 2014/03/13 澳門大街手信食品有限公司 30
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/078091 2014/03/13 2014/03/13 澳門大街手信食品有限公司 30

N/078226 2014/03/13 2014/03/13 Filopur AG 11

N/078227 2014/03/13 2014/03/13 Rubion Verwaltungs GmbH & Co. KG 05

N/078228 2014/03/13 2014/03/13 Rubion Verwaltungs GmbH & Co. KG 10

N/078274 2014/03/13 2014/03/13 Macy’s Merchandising Group, Inc. (Delaware corporation) 14

N/078275 2014/03/13 2014/03/13 Macy’s Merchandising Group, Inc. (Delaware corporation) 18

N/078276 2014/03/13 2014/03/13 Macy’s Merchandising Group, Inc. (Delaware corporation) 25

N/078287 2014/03/13 2014/03/13 DORPAN, S.L. 35

N/078288 2014/03/13 2014/03/13 DORPAN, S.L. 39

N/078289 2014/03/13 2014/03/13 DORPAN, S.L. 43

N/078290 2014/03/13 2014/03/13 DORPAN, S.L. 43

N/078291 2014/03/13 2014/03/13 DORPAN, S.L. 39

N/078336 2014/03/13 2014/03/13 Apple Inc. 09

N/078373 2014/03/13 2014/03/13 Sebapharma GmbH & Co. KG 03

N/078374 2014/03/13 2014/03/13 Sebapharma GmbH & Co. KG 05

N/078414 2014/03/13 2014/03/13 DORPAN, S.L. 35

N/078415 2014/03/13 2014/03/13 DORPAN, S.L. 39

N/078416 2014/03/13 2014/03/13 DORPAN, S.L. 43

N/078433 2014/03/13 2014/03/13 Asbach GmbH 33

N/078445 2014/03/13 2014/03/13 SERGE BLANCO 09

N/078446 2014/03/13 2014/03/13 SERGE BLANCO 14

N/078447 2014/03/13 2014/03/13 SERGE BLANCO 18

N/078448 2014/03/13 2014/03/13 SERGE BLANCO 28

N/078474 2014/03/13 2014/03/13 FALKE KGaA 18

N/078475 2014/03/13 2014/03/13 FALKE KGaA 25

N/078476 2014/03/13 2014/03/13 FALKE KGaA 35

N/078477 2014/03/13 2014/03/13 FALKE KGaA 18

N/078478 2014/03/13 2014/03/13 FALKE KGaA 25

N/078479 2014/03/13 2014/03/13 FALKE KGaA 35

N/078516 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 35

N/078517 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 36

N/078518 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 39

N/078519 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 12

N/078520 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 35
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/078521 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 36

N/078522 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 37

N/078523 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 39

N/078524 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 41

N/078525 2014/03/13 2014/03/13 Gulfstream Aerospace Corporation 42

N/078526 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 12

N/078527 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 35

N/078528 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 36

N/078530 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 39

N/078531 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 41

N/078532 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 42

N/078533 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 12

N/078534 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 35

N/078535 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 36

N/078536 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 37

N/078537 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 39

N/078538 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 41

N/078539 2014/03/13 2014/03/13 General Dynamics Corporation 42

N/078540 2014/03/13 2014/03/13 阿里山集團有限公司 34

N/078542 2014/03/13 2014/03/13 珠海富山清泉飲料銷售有限公司 32

N/078543 2014/03/13 2014/03/13 珠海富山清泉飲料銷售有限公司 32

N/078544 2014/03/13 2014/03/13 珠海富山清泉飲料銷售有限公司 32

N/078545 2014/03/13 2014/03/13 福建哈龍峰茶葉有限公司 30

N/078546 2014/03/13 2014/03/13 翠旭商業投資集團有限公司 43

N/078547 2014/03/13 2014/03/13 上海百雀羚日用化學有限公司 03

N/078553 2014/03/13 2014/03/13 Wyeth LLC 05

N/078554 2014/03/13 2014/03/13 Wyeth LLC 05

N/078555 2014/03/13 2014/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/078556 2014/03/13 2014/03/13 星炫股份有限公司

FLYLINK CORPORATION LTD.

43

N/078557 2014/03/13 2014/03/13 Hero AG 05

N/078558 2014/03/13 2014/03/13 Hero AG 29

N/078559 2014/03/13 2014/03/13 張紹坤 11

N/078560 2014/03/13 2014/03/13 殷雅玲

Ian Nga Leng

18
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N/078561 2014/03/13 2014/03/13 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 14

N/078562 2014/03/13 2014/03/13 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 35

N/078568 2014/03/13 2014/03/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.

12

N/078571 2014/03/13 2014/03/13 Davidoff & Cie SA 34

N/078572 2014/03/13 2014/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/078573 2014/03/13 2014/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/078574 2014/03/13 2014/03/13 漳州愛伯特家居有限公司 20

N/078575 2014/03/13 2014/03/13 漳州愛伯特家居有限公司 20

N/078576 2014/03/13 2014/03/13 陳賢記有限公司 30

N/078577 2014/03/13 2014/03/13 陳賢記有限公司 32

N/078578 2014/03/13 2014/03/13 陳賢記有限公司 35

N/078579 2014/03/13 2014/03/13 Tai Pan Bread & Cakes Company Limited 30

N/078582 2014/03/13 2014/03/13 Allied Express Investments Ltd. 09

N/078583 2014/03/13 2014/03/13 Allied Express Investments Ltd. 36

N/078584 2014/03/13 2014/03/13 Allied Express Investments Ltd. 09

N/078585 2014/03/13 2014/03/13 Allied Express Investments Ltd. 36

N/078586 2014/03/13 2014/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/078587 2014/03/13 2014/03/13 CESAM LIMITADA 03

N/078588 2014/03/13 2014/03/13 CESAM LIMITADA 05

N/078589 2014/03/13 2014/03/13 CESAM LIMITADA 35

N/078590 2014/03/13 2014/03/13 CESAM LIMITADA 44

N/078592 2014/03/13 2014/03/13 Laboratoires La Prairie SA 03

N/078593 2014/03/13 2014/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/078610 2014/03/13 2014/03/13 柏盈體育用品有限公司 25

N/078612 2014/03/13 2014/03/13 Hood River Distillers Imports LLC 33

N/078613 2014/03/13 2014/03/13 The Chancellor Masters and Scholars of the University of 

Oxford, trading as Oxford University Press

09

N/078614 2014/03/13 2014/03/13 The Chancellor Masters and Scholars of the University of 

Oxford, trading as Oxford University Press

16

N/078615 2014/03/13 2014/03/13 The Chancellor Masters and Scholars of the University of 

Oxford, trading as Oxford University Press

28

N/078616 2014/03/13 2014/03/13 The Chancellor Masters and Scholars of the University of 

Oxford, trading as Oxford University Press

41

N/078617 2014/03/13 2014/03/13 法國極品公司

FABULOUS BRANDS

33
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N/078618 2014/03/13 2014/03/13 博思創意有限公司

IDEEMAXE CREATIVE LIMITED

14

N/078619 2014/03/13 2014/03/13 博思創意有限公司

IDEEMAXE CREATIVE LIMITED

35

N/078620 2014/03/13 2014/03/13 博思創意有限公司

IDEEMAXE CREATIVE LIMITED

14

N/078621 2014/03/13 2014/03/13 博思創意有限公司

IDEEMAXE CREATIVE LIMITED

35

N/078622 2014/03/13 2014/03/13 主快來恩寵有限公司

MARANATHA PECULIAR TREASURES LIMITED

03

N/078623 2014/03/13 2014/03/13 主快來恩寵有限公司

MARANATHA PECULIAR TREASURES LIMITED

05

N/078624 2014/03/13 2014/03/13 主快來恩寵有限公司

MARANATHA PECULIAR TREASURES LIMITED

25

N/078625 2014/03/13 2014/03/13 亞美投資有限公司 16

N/078626 2014/03/13 2014/03/13 亞美投資有限公司 41

N/078627 2014/03/13 2014/03/13 Song Nian Property Sdn. Bhd. 30

N/078628 2014/03/13 2014/03/13 CBS Broadcasting Inc. 38

N/078629 2014/03/13 2014/03/13 CBS Broadcasting Inc. 41

N/078630 2014/03/13 2014/03/13 CBS Broadcasting Inc. 38

N/078631 2014/03/13 2014/03/13 CBS Broadcasting Inc. 41

N/078632 2014/03/13 2014/03/13 曾旭惠

CHANG IOK WAI

05

N/078633 2014/03/13 2014/03/13 新城地產有限公司 36

N/078634 2014/03/13 2014/03/13 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/078635 2014/03/13 2014/03/13 鄭侶雄

CHEANG LOI HONG

43

N/078636 2014/03/13 2014/03/13 清遠市佳的美電子科技有限公司 09

N/078637 2014/03/13 2014/03/13 清遠市佳的美電子科技有限公司 09

N/078638 2014/03/13 2014/03/13 清遠市佳的美電子科技有限公司 09

N/078639 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/078640 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/078641 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/078642 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/078643 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/078644 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43
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N/078645 2014/03/13 2014/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/078646 2014/03/13 2014/03/13 Davidoff & Cie SA 34

N/078647 2014/03/13 2014/03/13 DONUTES COFFEE & CAKE BAKING CO., LTD. 30

N/078648 2014/03/13 2014/03/13 DONUTES COFFEE & CAKE BAKING CO., LTD. 43

N/078649 2014/03/13 2014/03/13 Hood River Distillers Imports LLC 33

N/078651 2014/03/13 2014/03/13 Pfizer Inc. 05

N/078652 2014/03/13 2014/03/13 Pfizer Inc. 05

N/078653 2014/03/13 2014/03/13 Pfizer Inc. 05

N/078654 2014/03/13 2014/03/13 騰森橡膠輪胎（威海）有限公司 12

N/078655 2014/03/13 2014/03/13 潤峰電力有限公司 09

N/078656 2014/03/13 2014/03/13 潤峰電力有限公司 19

N/078657 2014/03/13 2014/03/13 潤峰電力有限公司 37

N/078658 2014/03/13 2014/03/13 潤峰電力有限公司 09

N/078659 2014/03/13 2014/03/13 潤峰電力有限公司 19

N/078660 2014/03/13 2014/03/13 潤峰電力有限公司 37

N/078661 2014/03/13 2014/03/13 安徽愛尚吃食品有限公司 29

N/078662 2014/03/13 2014/03/13 安徽愛尚吃食品有限公司 30

N/078663 2014/03/13 2014/03/13 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER 03

N/078664 2014/03/13 2014/03/13 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER 09

N/078665 2014/03/13 2014/03/13 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER 14

N/078667 2014/03/13 2014/03/13 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER 20

N/078668 2014/03/13 2014/03/13 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER 24

N/078669 2014/03/13 2014/03/13 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER 25

N/078670 2014/03/13 2014/03/13 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER 35

N/078671 2014/03/13 2014/03/13 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER 42

N/078672 2014/03/13 2014/03/13 Kilgour Limited 03

N/078673 2014/03/13 2014/03/13 Kilgour Limited 09

N/078674 2014/03/13 2014/03/13 Kilgour Limited 14

N/078675 2014/03/13 2014/03/13 Kilgour Limited 18

N/078676 2014/03/13 2014/03/13 Kilgour Limited 25

N/078677 2014/03/13 2014/03/13 Kilgour Limited 35

N/078678 2014/03/13 2014/03/13 建德市三都西紅花專業合作社 05

N/078680 2014/03/13 2014/03/13 浙江天皇藥業有限公司 05

N/078681 2014/03/13 2014/03/13 浙江芭爾曼鞋業有限公司 25
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N/078682 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 03

N/078683 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 14

N/078684 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 18

N/078685 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 25

N/078686 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 03

N/078687 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 14

N/078688 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 18

N/078689 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 25

N/078690 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 03

N/078691 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 14

N/078692 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 18

N/078693 2014/03/13 2014/03/13 上海發勛帝賀商貿有限公司 25

N/078703 2014/03/13 2014/03/13 United Biscuits (UK) Limited 30

N/078704 2014/03/13 2014/03/13 United Biscuits (UK) Limited 30

N/078705 2014/03/13 2014/03/13 Blue Cross Travel Services B.V. 35

N/078706 2014/03/13 2014/03/13 Blue Cross Travel Services B.V. 39

N/078707 2014/03/13 2014/03/13 Blue Cross Travel Services B.V. 41

N/078708 2014/03/13 2014/03/13 Blue Cross Travel Services B.V. 43

N/078709 2014/03/13 2014/03/13 Blue Cross Travel Services B.V. 44

N/078710 2014/03/13 2014/03/13 Blue Cross Travel Services B.V. 45

N/078711 2014/03/13 2014/03/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE IN-

VESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

41

N/078712 2014/03/13 2014/03/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE IN-

VESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/078713 2014/03/13 2014/03/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE IN-

VESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

41

N/078714 2014/03/13 2014/03/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE IN-

VESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/078715 2014/03/13 2014/03/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE IN-

VESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

41

N/078716 2014/03/13 2014/03/13 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE IN-

VESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/078717 2014/03/13 2014/03/13 耀創國際發展有限公司 06

N/078718 2014/03/13 2014/03/13 耀創國際發展有限公司 16

N/078719 2014/03/13 2014/03/13 耀創國際發展有限公司 19

N/078720 2014/03/13 2014/03/13 耀創國際發展有限公司 20
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N/078721 2014/03/13 2014/03/13 盛威安全設備有限公司 06

N/078722 2014/03/13 2014/03/13 盛威安全設備有限公司 09

N/078723 2014/03/13 2014/03/13 盛威安全設備有限公司 12

N/078724 2014/03/13 2014/03/13 盛威安全設備有限公司 35

N/078734 2014/03/13 2014/03/13 張少華

Cheong Sio Wa

18

N/078735 2014/03/13 2014/03/13 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/078736 2014/03/13 2014/03/13 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

16

N/078737 2014/03/13 2014/03/13 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/078738 2014/03/13 2014/03/13 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/078739 2014/03/13 2014/03/13 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/078740 2014/03/13 2014/03/13 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/078741 2014/03/13 2014/03/13 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

45

N/078742 2014/03/13 2014/03/13 愛點心有限公司 43

N/078744 2014/03/13 2014/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/078745 2014/03/13 2014/03/13 Hero AG 05

N/078746 2014/03/13 2014/03/13 Hero AG 05

N/078747 2014/03/13 2014/03/13 沃棣設計有限公司

DESIGNWELT GMBH 

20

N/078748 2014/03/13 2014/03/13 沃棣設計有限公司

DESIGNWELT GMBH 

24

N/078749 2014/03/13 2014/03/13 沃棣設計有限公司

DESIGNWELT GMBH 

35

N/078750 2014/03/13 2014/03/13 沃棣設計有限公司

DESIGNWELT GMBH 

20

N/078751 2014/03/13 2014/03/13 沃棣設計有限公司

DESIGNWELT GMBH 

24

N/078752 2014/03/13 2014/03/13 沃棣設計有限公司

DESIGNWELT GMBH 

35

N/078753 2014/03/13 2014/03/13 沃棣設計有限公司

DESIGNWELT GMBH 

20
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N/078754 2014/03/13 2014/03/13 沃棣設計有限公司

DESIGNWELT GMBH 

35

N/078755 2014/03/13 2014/03/13 FOSSIL GROUP, INC. 09

N/078756 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 03

N/078757 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 05

N/078758 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 25

N/078759 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 28

N/078760 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 29

N/078761 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 35

N/078762 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 03

N/078763 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 05

N/078764 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 25

N/078765 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 28

N/078766 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 29

N/078767 2014/03/13 2014/03/13 Watson Enterprises Limited 35

N/078768 2014/03/13 2014/03/13 奇華有限公司

KEE WAH LIMITED

30

N/078769 2014/03/13 2014/03/13 奇華有限公司

KEE WAH LIMITED

30

N/078770 2014/03/13 2014/03/13 威海環翠樓紅參科技有限公司 33

N/078771 2014/03/13 2014/03/13 廣西城市便捷酒店管理有限公司 43

N/078772 2014/03/13 2014/03/13 綜合環保商標有限公司

IWS LOGO COMPANY LIMITED

05

N/078773 2014/03/13 2014/03/13 綜合環保商標有限公司

IWS LOGO COMPANY LIMITED

11

N/078774 2014/03/13 2014/03/13 綜合環保商標有限公司

IWS LOGO COMPANY LIMITED

16

N/078775 2014/03/13 2014/03/13 綜合環保商標有限公司

IWS LOGO COMPANY LIMITED

20

N/078776 2014/03/13 2014/03/13 綜合環保商標有限公司

IWS LOGO COMPANY LIMITED

35

N/078777 2014/03/13 2014/03/13 綜合環保商標有限公司

IWS LOGO COMPANY LIMITED

39

N/078778 2014/03/13 2014/03/13 綜合環保商標有限公司

IWS LOGO COMPANY LIMITED

40

N/078779 2014/03/13 2014/03/13 Brooks Brothers Group, Inc. 35

N/078782 2014/03/13 2014/03/13 One Way Sport Oy 12
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N/078783 2014/03/13 2014/03/13 One Way Sport Oy 18

N/078784 2014/03/13 2014/03/13 One Way Sport Oy 25

N/078785 2014/03/13 2014/03/13 One Way Sport Oy 28

N/078786 2014/03/13 2014/03/13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 01

N/078787 2014/03/13 2014/03/13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 04

N/078788 2014/03/13 2014/03/13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 06

N/078789 2014/03/13 2014/03/13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 07

N/078790 2014/03/13 2014/03/13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 09

N/078791 2014/03/13 2014/03/13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 11

N/078792 2014/03/13 2014/03/13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 37

N/078793 2014/03/13 2014/03/13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 42

N/078794 2014/03/13 2014/03/13 阿古斯有限責任公司

AGUS SP. Z O.O. 

30

N/078795 2014/03/13 2014/03/13 廣州市紫曦企業管理有限公司

Guangzhou Zixi Management Services Co., Ltd. 

18

N/078796 2014/03/13 2014/03/13 廣州市紫曦企業管理有限公司

Guangzhou Zixi Management Services Co., Ltd. 

25

N/078797 2014/03/13 2014/03/13 廣州市紫曦企業管理有限公司

Guangzhou Zixi Management Services Co., Ltd. 

35

N/078807 2014/03/13 2014/03/13 WOMO S.r.l. 03

N/078808 2014/03/13 2014/03/13 WOMO S.r.l. 18

N/078809 2014/03/13 2014/03/13 WOMO S.r.l. 25

N/078810 2014/03/13 2014/03/13 WOMO S.r.l. 03

N/078811 2014/03/13 2014/03/13 WOMO S.r.l. 18

N/078812 2014/03/13 2014/03/13 WOMO S.r.l. 25

N/078813 2014/03/13 2014/03/13 IGT 28

N/078814 2014/03/13 2014/03/13 IGT 28

N/078815 2014/03/13 2014/03/13 Merck KGaA 09

N/078816 2014/03/13 2014/03/13 Merck KGaA 16

N/078817 2014/03/13 2014/03/13 Merck KGaA 41

N/078818 2014/03/13 2014/03/13 Merck KGaA 44

N/078829 2014/03/13 2014/03/13 美盈餐飲有限公司

BRIGHT GAIN RESTAURANTE COMPANHIA, LIMITADA

43

N/078830 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 16

N/078831 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 17

N/078832 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 18
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N/078833 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 20

N/078834 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 21

N/078835 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 22

N/078836 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 24

N/078837 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 25

N/078838 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 26

N/078839 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 27

N/078840 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 28

N/078841 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 29

N/078842 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 30

N/078843 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 32

N/078844 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 33

N/078845 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 34

N/078846 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 16

N/078847 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 17

N/078848 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 18

N/078849 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 20

N/078850 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 21

N/078851 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 22

N/078852 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 24

N/078853 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 25

N/078854 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 26

N/078855 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 27

N/078856 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 28

N/078857 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 29

N/078858 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 30

N/078859 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 32

N/078860 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 33

N/078861 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 34

N/078862 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 35

N/078863 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 36

N/078864 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 37

N/078865 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 39

N/078866 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 40
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N/078867 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 41

N/078868 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 42

N/078869 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/078870 2014/03/13 2014/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 44

N/078871 2014/03/13 2014/03/13 鑫鼎投資股份有限公司

S.D. INVESTMENT CO., LTD.

43

N/078872 2014/03/13 2014/03/13 鑫鼎投資股份有限公司

S.D. INVESTMENT CO., LTD.

44

N/078873 2014/03/13 2014/03/13 鑫鼎投資股份有限公司

S.D. INVESTMENT CO., LTD.

43

N/078874 2014/03/13 2014/03/13 鑫鼎投資股份有限公司

S.D. INVESTMENT CO., LTD.

44

N/078875 2014/03/13 2014/03/13 鑫鼎投資股份有限公司

S.D. INVESTMENT CO., LTD.

43

N/078876 2014/03/13 2014/03/13 鑫鼎投資股份有限公司

S.D. INVESTMENT CO., LTD.

44

N/078877 2014/03/13 2014/03/13 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/078878 2014/03/13 2014/03/13 傅美仙

FU MEE SIN WINNIE

43

N/078880 2014/03/13 2014/03/13 捷偉實業有限公司 19

N/078881 2014/03/13 2014/03/13 捷偉實業有限公司 20

N/078882 2014/03/13 2014/03/13 捷偉實業有限公司 27

N/078883 2014/03/13 2014/03/13 Alibaba Group Holding Limited 09

N/078884 2014/03/13 2014/03/13 Alibaba Group Holding Limited 16

N/078885 2014/03/13 2014/03/13 Alibaba Group Holding Limited 35

N/078886 2014/03/13 2014/03/13 Alibaba Group Holding Limited 36

N/078887 2014/03/13 2014/03/13 Alibaba Group Holding Limited 41

N/078888 2014/03/13 2014/03/13 Alibaba Group Holding Limited 42

N/078889 2014/03/13 2014/03/13 Richemont International SA 14

N/078890 2014/03/13 2014/03/13 綠捷股份有限公司

GREENTRANS CORPORATION

12

N/078891 2014/03/13 2014/03/13 綠捷股份有限公司

GREENTRANS CORPORATION

12

N/078892 2014/03/13 2014/03/13 WeSC AB 25

N/078893 2014/03/13 2014/03/13 WeSC AB 25

N/078897 2014/03/13 2014/03/13 Macau Hotel Developers Limited 43
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N/078898 2014/03/13 2014/03/13 澳豐行有限公司 41

N/078899 2014/03/13 2014/03/13 澳豐行有限公司 45

N/078902 2014/03/13 2014/03/13 Green Monday Foundation Limited 36

N/078903 2014/03/13 2014/03/13 Green Monday Foundation Limited 36

N/078904 2014/03/13 2014/03/13 Green Monday Foundation Limited 36

N/078905 2014/03/13 2014/03/13 Green Monday Foundation Limited 36

N/078910 2014/03/13 2014/03/13 NEOCELL CORPORATION 05

N/078911 2014/03/13 2014/03/13 QRG Enterprises Ltd. 07

N/078912 2014/03/13 2014/03/13 QRG Enterprises Ltd. 09

N/078913 2014/03/13 2014/03/13 QRG Enterprises Ltd. 11

N/078914 2014/03/13 2014/03/13 QRG Enterprises Ltd. 07

N/078915 2014/03/13 2014/03/13 QRG Enterprises Ltd. 09

N/078916 2014/03/13 2014/03/13 QRG Enterprises Ltd. 11

N/078920 2014/03/13 2014/03/13 Fashion World, Inc.,dba Bijan 35

N/078921 2014/03/13 2014/03/13 Fashion World, Inc.,dba Bijan 35

N/078925 2014/03/13 2014/03/13 Richemont International SA 14

N/078926 2014/03/13 2014/03/13 Richemont International SA 14

N/078927 2014/03/13 2014/03/13 INAGIKU CO., LTD. 43

N/078928 2014/03/13 2014/03/13 曾憲章

CHANG HIN CHEONG

05

N/078929 2014/03/13 2014/03/13 曾憲章

CHANG HIN CHEONG

30

N/078930 2014/03/13 2014/03/13 曾憲章

CHANG HIN CHEONG

05

N/078931 2014/03/13 2014/03/13 曾憲章

CHANG HIN CHEONG

30

N/078933 2014/03/13 2014/03/13 GRAZIELLA GROUP S.P.A. 03

N/078934 2014/03/13 2014/03/13 GRAZIELLA GROUP S.P.A. 14

N/078935 2014/03/13 2014/03/13 GRAZIELLA GROUP S.P.A. 18

N/078937 2014/03/13 2014/03/13 MAXIM BESSMERTNYI 41

N/078938 2014/03/13 2014/03/13 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/078939 2014/03/13 2014/03/13 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/078940 2014/03/13 2014/03/13 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/078941 2014/03/13 2014/03/13 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/078942 2014/03/13 2014/03/13 深圳市喜德盛自行車有限公司

SHENZHEN XIDESHENG BICYCLE CO., LTD.

12
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N/078943 2014/03/13 2014/03/13 東莞市嘉祥通訊有限公司 14

N/078944 2014/03/13 2014/03/13 東莞市嘉祥通訊有限公司 35

N/078945 2014/03/13 2014/03/13 佛山市順德區華順鑄造有限公司 21

N/078950 2014/03/13 2014/03/13 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/078951 2014/03/13 2014/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/078952 2014/03/13 2014/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/078955 2014/03/13 2014/03/13 HISPALCO, S.A. 31

N/078961 2014/03/13 2014/03/13 李健溢

LEI, KIN IAT

05

N/078962 2014/03/13 2014/03/13 貴州永紅食品有限公司 33

N/078963 2014/03/13 2014/03/13 美國華達藥業有限公司 05

N/078964 2014/03/13 2014/03/13 美國華達藥業有限公司 05

N/078965 2014/03/13 2014/03/13 美國華達藥業有限公司 05

N/078966 2014/03/13 2014/03/13 美國華達藥業有限公司 05

N/078967 2014/03/13 2014/03/13 美國華達藥業有限公司 05

N/078968 2014/03/13 2014/03/13 美國華達藥業有限公司 05

N/078971 2014/03/13 2014/03/13 株式會社信元

SHINWON CORPORATION

18

N/078972 2014/03/13 2014/03/13 株式會社信元

SHINWON CORPORATION

25

N/078973 2014/03/13 2014/03/13 株式會社信元

SHINWON CORPORATION

18

N/078974 2014/03/13 2014/03/13 株式會社信元

SHINWON CORPORATION

25

N/078975 2014/03/13 2014/03/13 株式會社信元

SHINWON CORPORATION

18

N/078976 2014/03/13 2014/03/13 株式會社信元

SHINWON CORPORATION

25

N/078977 2014/03/13 2014/03/13 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 09

N/078978 2014/03/13 2014/03/13 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/078980 2014/03/13 2014/03/13 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/078985 2014/03/13 2014/03/13 Intel Corporation 09

N/078986 2014/03/13 2014/03/13 Intel Corporation 42

N/078987 2014/03/13 2014/03/13 One Way Sport Oy 12

N/078988 2014/03/13 2014/03/13 One Way Sport Oy 18

N/078989 2014/03/13 2014/03/13 One Way Sport Oy 25

N/078990 2014/03/13 2014/03/13 One Way Sport Oy 28
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N/078993 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 03

N/078994 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 04

N/078995 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 08

N/078996 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 12

N/078997 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 14

N/078998 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 16

N/078999 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 20

N/079000 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 21

N/079001 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 22

N/079002 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 24

N/079003 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 26

N/079004 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 27

N/079005 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 28

N/079006 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 30

N/079007 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 32

N/079008 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 33

N/079009 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 34

N/079010 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 40

N/079011 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 42

N/079012 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 43

N/079013 2014/03/13 2014/03/13 Trendy International Investment Limited 44

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/075908

註冊日期 Data de registo 2014/03/13

批示日期 Data de despacho 2014/03/13

權利人 Titular 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA

分類 Classe 29

根據第214條第2款a）項及第216條的規定，拒絕“乾貝，魚翅，魚膠，海參，臘腸，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和

蔬菜，食用油和油脂”產品的註冊，而批給“海味，乾鮑魚，罐頭鮑魚”的商標註冊申請。
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/012111 2014/03/06 The Hongkong Land Com-

pany, Limited

36 第214條第2款b）項，結合第215條第1款和第214條第2款

e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º

N/012112 2014/03/06 The Hongkong Land Com-

pany, Limited

42 第214條第2款b）項，結合第215條第1款和第214條第2款

e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º

N/071376 2014/03/06 PT PORTUGAL, SGPS, S.A. 38 第214條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第9

條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/072895 2014/03/13 Aderans Company Limited 44 第9條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第214

條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/074648 2014/03/03 厚工坊酒業有限公司 33 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/075489 2014/03/13 ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/075490 2014/03/13 ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/075491 2014/03/13 ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/075492 2014/03/13 ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/075493 2014/03/13 ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/075494 2014/03/13 ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/075495 2014/03/13 ANGEL PLAYING CARDS 
CO., LTD.

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º

N/075907 2014/03/04 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRO-
DUTOS ALIMENTARES 
KOI KEI LIMITADA

05 第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/075909 2014/03/04 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRO-
DUTOS ALIMENTARES 
KOI KEI LIMITADA

30 第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/075910 2014/03/03 梁偉明

Leong, Wai Meng
30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/075911 2014/03/03 梁偉明

Leong, Wai Meng
30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/075925 2014/03/03 佛山市順德區里仁堂生物科

技有限公司

05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 
do art.º 199.º

N/076058 2014/03/10 鄭樂雄 05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/076059 2014/03/10 鄭樂雄 30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/076060 2014/03/10 鄭樂雄 32 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/076118 2014/03/04 衍生行有限公司 30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項，以及第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 
do art.º 199.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/076119 2014/03/04 衍生行有限公司 32 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項，以及第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 
do art.º 199.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/076178 2014/03/12 Chen, Hong 36 第9條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第214

條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/076185 2014/03/03 寶潔（中國）集團有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及第214條第

2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/076186 2014/03/03 蓋天力藥業（中國）一人有

限公司

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及第214條第

2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/076187 2014/03/03 黃金搭檔（中國）集團有限

公司

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及第214條第

2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/076188 2014/03/03 沃華醫藥（中國）一人有限

公司

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及第214條第

2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/076219 2014/03/05 廣州市加優教育信息諮詢有

限公司

41 第214條第2款d）項及第6/1999號法律第4條第1款。

Alínea d) do n.º 2 do art.º 214.º e o n.º 1 do art.º 4.º da 

Lei n.º 6/1999.

N/076242 2014/03/04 劉占川 18 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及第214條第

2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/076254 2014/03/10 王巧玲

WONG HAO LENG

05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/076255 2014/03/10 王巧玲

WONG HAO LENG

05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/076299 2014/03/10 Baha Mar Ltd. 14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/076300 2014/03/10 Baha Mar Ltd. 18 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/076301 2014/03/10 Baha Mar Ltd. 25 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/076302 2014/03/10 Baha Mar Ltd. 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/076303 2014/03/10 Baha Mar Ltd. 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/076304 2014/03/10 Baha Mar Ltd. 43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/076384 2014/03/10 三千年（澳門）有限公司 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/076385 2014/03/10 三千年（澳門）有限公司 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/076490 2014/03/10 D I AG E O S I N GA P O R E 

PTE LTD

33 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/076829 2014/03/10 九州泰格電機有限公司 07 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/076851 2014/03/10 Primeyield Enterprise Ltd 16 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/076852 2014/03/10 Primeyield Enterprise Ltd 16 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/076994 2014/03/07 澳譽葡集團有限公司 

M AC T U GA L G RO U P S 

LTD.

30 第214條第1款a）項，結合第199條第1款c）項及第214條

第2款b）項，準用第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º
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編號

N.º
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despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/076995 2014/03/07 澳譽葡集團有限公司 

M AC T U GA L G RO U P S 

LTD.

35 第214條第1款a）項，結合第199條第1款c）項及第214條

第2款b）項，準用第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/076996 2014/03/07 澳譽葡集團有限公司 

M AC T U GA L G RO U P S 

LTD.

43 第214條第1款a）項，結合第199條第1款c）項及第214條

第2款b）項，準用第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/077082 2014/03/12 國酒推廣中心（澳門）有限

公司

33 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/077090 2014/03/12 Kawasaki Jukogyo Kabushi-

ki Kaisha (dba Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

12 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077129 2014/03/14 大航海時代新聞出版社有限

公司

16 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077464 2014/03/12 盛香堂股份有限公司

S H E N H S I A N G TA N G 

CO., LTD

03 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/078003 2014/03/04 Richemont International SA 14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/078051 2014/03/10 陳錫朝

CHAN SEK CHIO

05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/078055 2014/03/10 陳錫朝

CHAN SEK CHIO

05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º
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續期

Renovação

編號

N.º

P/000102

(102-M)

P/000901

(806-M)

P/004344

(4213-M)

P/004972

(4834-M)

P/005523

(5381-M)

P/007588

(7358-M)

P/010733

(10864-M)

P/015231

(15172-M)

N/003982 N/003985 N/005309 N/005310 N/005311 N/005312

N/005313 N/005314 N/005315 N/005316 N/005317 N/005318 N/005319

N/005320 N/005321 N/005322 N/005323 N/005324 N/005325 N/005326

N/005328 N/005329 N/005330 N/005331 N/005332 N/005333 N/005334

N/005335 N/005336 N/022064 N/022065 N/022066 N/022354 N/022386

N/022387 N/022574 N/023085 N/023148 N/023377 N/023511 N/023512

N/023515 N/023516 N/023517 N/023520 N/023523 N/023527 N/023546

N/023547 N/023548 N/023578 N/023603 N/023648 N/023649 N/023650

N/023651 N/023652 N/023653 N/023654 N/023655 N/023656 N/023657

N/023658 N/023659 N/024013 N/024014 N/024015 N/024016 N/024017

N/024018 N/024019 N/024020 N/024021 N/024022 N/024023 N/024024

N/024025 N/024026 N/024027 N/024028 N/024029 N/024030 N/024031

N/024032 N/024033 N/024034 N/024035 N/024036 N/024037 N/024038

N/024039 N/024052 N/024053 N/024054 N/024055 N/024056 N/024057

N/024108 N/024109 N/024110 N/024148 N/024176 N/024177 N/024178

N/024179 N/024180 N/024248 N/024264 N/024288 N/024289 N/024298

N/024299 N/024300 N/024301 N/024302 N/024303 N/024304 N/024305

N/024306 N/024353 N/024354 N/024395 N/024409 N/024410 N/024411

N/024412 N/024413 N/024414 N/024415 N/024416 N/024424 N/024425

N/024434 N/024435 N/024450 N/024451 N/024452 N/024453 N/024454

N/024455 N/024486 N/024487 N/024498 N/024501 N/024502 N/024503

N/024504 N/024505 N/024506 N/024507 N/024508 N/024509 N/024510

N/024511 N/024512 N/024513 N/024514 N/024515 N/024516 N/024517

N/024518 N/024519 N/024520 N/024692 N/024705 N/024706 N/024770

N/024771 N/024772 N/024773 N/024774 N/024775 N/024776 N/024777

N/024814 N/025152 N/025153 N/025154 N/025180 N/025181 N/025186

N/025190 N/025199 N/025200 N/025201 N/025228 N/025295 N/025296

N/025297 N/025378 N/025379 N/025380 N/025381 N/025410 N/025411

N/025555 N/025583 N/025584 N/025632 N/025633 N/025634 N/025635

N/025752 N/025757 N/025758 N/025810 N/025811 N/025812 N/025813

N/025855 N/025856 N/025886 N/025887 N/025921 N/025944 N/025945
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編號

N.º

N/025946 N/025947 N/025948 N/025949 N/026183 N/026184 N/026307

N/026308 N/026309 N/026310 N/026311 N/026405 N/026406 N/026408

N/026409 N/026422 N/026423 N/026463 N/026464 N/026465 N/026487

N/026488 N/026491 N/026492 N/026493 N/026510 N/026511 N/026515

N/026516 N/026520 N/026521 N/026525 N/026526 N/026530 N/026531

N/026535 N/026536 N/026540 N/026545 N/026546 N/026550 N/026551

N/026555 N/026556 N/026566 N/026613 N/026614 N/026615 N/026616

N/026617 N/026618 N/026619 N/026620 N/026652 N/026653 N/026654

N/026655 N/026748 N/026749 N/026763 N/026764 N/026765 N/026766

N/026805 N/026806

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/003666
(3537-M)
P/003667
(3538-M)
P/006033
(5892-M)

2014/03/10 轉讓

Transmissão
Teijin Pharma Limited TEIJIN KABUSHIKI KAISHA 

(TEIJIN LIMITED), com sede em 6-7, 
Minami-Hommachi 1-Chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan

P/006521
(6307-M)

2014/03/10 轉讓

Transmissão
BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
INC.

Lorillard Licensing Company LLC, 
com sede em 300 North Greene Street, 
Suite 1601, City of Greensboro, State of 
North Carolina 27401, United States of 
America

P/014360
(14285-M)
P/015363

(15273-M)
N/002706

2014/02/28 轉讓

Transmissão
IMPERIAL CHEMICAL 
INDUSTRIES LIMITED

PPG Architectural Finishes, Inc., com 
sede em One PPG Place, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15272, United States of 
America

P/015231
(15172-M)

2014/03/05 更改認別資料

Modificação 
de identidade

SUPER COFFEEMIX 
MANUFACTURING LTD.

SUPER GROUP LTD.

N/006649 2014/03/10 轉讓

Transmissão
Theodorus Niemeyer B.V. Turmac Tobacco Company B.V., com 

sede em Handelsweg 53A, Amstelveen 
1181 ZA, Netherlands

N/006881
N/006882
N/006883

2014/03/10 轉讓

Transmissão
TEIJIN PHARMA 
LIMITED

TEIJIN KABUSHIKI KAISHA 
(TEIJIN LIMITED), com sede em 6-7, 
Minami-Hommachi 1-Chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/007881 2014/03/10 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

UNITED AIR LINES, INC. 

uma sociedade organizada e 

existindo segundo as leis do 

Estado de Delaware

Continental Airlines, Inc., com sede em 

233 South Wacker Drive, 11th Floor, 

Chicago, IL 60606, United States of 

America

N/007881 2014/03/10 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Continental Airlines, Inc. United Airlines, Inc.

N/014068 2014/02/27 轉讓

Transmissão

Derma-Rx (Asia Pacific) 

Pte Ltd.

Derma-Rx International Aesthetics 

Pte. Ltd., com sede em 213 Henderson 

Road, #01-08, Henderson Industrial 

Park, Singapore 159553

N/016675

N/024353

N/024354

2014/03/10 更改地址

Modificação 

de sede

美億珠寶有限公司

BEST BILLION 

JEWELLERY CO., 

LIMITED

香港九龍紅磡民樂街21號富高工業中心

B座3樓326室

Rm 326, 3/F., Block B, Focal Industrial 

Centre, 21 Man Lok street, Hunghom, 

Kowloon, Hong Kong

N/017445

N/017446

N/018006

N/018007

N/024111

N/024112

N/024245

N/024246

N/026295

N/026296

2014/03/03 轉讓

Transmissão

Beverage Partners 

Worldwide S.A.

Société des Produits Nestlé S.A., com 

sede em 1800 Vevey, Switzerland

N/020075 2014/03/10 更改地址

Modificação 

de sede

Fresenius Kabi AG Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad 

Homburg, Germany

N/020146

N/020147

N/020148

N/020149

N/020154

N/020155

N/023680

2014/03/03 轉讓

Transmissão

Bristol-Myers Squibb 

Company

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 

com sede em Neuhofstrasse 6, CH-6340 

Baar, Switzerland

N/021407

N/034334

2014/02/28 更改地址

Modificação 

de sede

HIGHBOURNE 

ENTERPRISES LIMITED

Suites 3307-09, 33/F., Tower 6, The 

Gateway, 9 Canton Road, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon, Hong Kong

N/022354 2014/03/03 更改地址

Modificação 

de sede

DAWSON 

INTERNATIONAL 

HOLDINGS (UK) 

LIMITED

C/o KPMG LLP, Saltire Court, 20 

Castle Terrace, Edinburgh, EU1 2EG, 

Scotland

N/022354 2014/03/03 轉讓

Transmissão

DAWSON 

INTERNATIONAL 

HOLDINGS (UK) 

LIMITED

Barrie Knitwear Limited, com sede em 

Bourjois House, Queensway, Croydon, 

Surrey, CR9 4DL, United Kingdom

N/022574 2014/03/11 更改地址

Modificação 

de sede

統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises 

Corp.

中國台灣71001台南市永康區鹽行里中

正路301號

No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 

Dist, Tainan City 71001, Taiwan, China
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編號

N.º
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despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/024425 2014/03/06 更改地址

Modificação 

de sede

光大藥業貿易有限公司

KWONG TAI 

PHARMACOLOGICAL 

TRADING CO., LTD.

香港九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中

心16樓1602室

Room No. 2, 16/F, Laurels Industrial 

Centre, No.32 Tai Yau street, San Po 

Kong, Kowloon, Hong Kong

N/025855

N/025856

2014/03/10 更改地址

Modificação 

de sede

陳錫朝

CHAN SEK CHIO

澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣

十樓F座

N/029756 2014/03/10 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Smartwool Corporation SmartWool LLC

N/029756 2014/03/10 轉讓

Transmissão

SmartWool LLC TBL Licensing LLC, com sede em 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, United States of 

America

N/031900

N/031901

N/031902

N/031903

N/031904

N/031906

N/031907

N/031908

N/031910

N/031911

N/031912

N/031913

N/031914

N/031915

N/031916

N/031917

N/031918

N/031919

N/039101

N/064534

N/064535

N/064536

N/064537

N/064538

N/065377

N/065378

N/065379

N/065380

N/065381

N/065382

N/066054

N/069352

N/069353

N/069354

N/069355

N/069356

2014/03/05 更改地址

Modificação 

de sede

J. Choo Limited 10 Howick Place, London, SW1P 1GW, 

United Kingdom

N/032259 2014/02/28 更改地址

Modificação 

de sede

PJB HOLDING 9 Rue du Quatre Septembre – 75002 

Paris, França

N/033075 2014/03/10 更改認別資料

Modificação 

de identidade

São Paulo Alpargatas S.A. Alpargatas S.A.

N/033075 2014/03/10 更改地址

Modificação 

de sede

Alpargatas S.A. Av. Doutor Cardoso de Melo, no.1336, 

Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 

Brazil

N/035534 2014/03/03 更改認別資料

Modificação 

de identidade

佳木斯希波集團有限公司 遼寧希波集團有限公司
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/035534 2014/03/03 更改地址

Modificação 

de sede

遼寧希波集團有限公司 中國黑龍江省佳木斯市郊區（永紅）友

誼路212號

N/035534 2014/03/03 更改地址

Modificação 

de sede

遼寧希波集團有限公司 中國黑龍江省佳木斯市郊區長青鄉四合

村

N/035534 2014/03/03 更改地址

Modificação 

de sede

遼寧希波集團有限公司 中國遼寧省朝陽市開發區七道泉子北村

N/037743 2014/03/10 轉讓

Transmissão

威尼斯人路氹股份有限公司

VENETIAN COTAI, S.A., 

VENETIAN COTAI 

LIMITED

Las Vegas Sands Corp., com sede em 

3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

N/038540

N/038541

2014/03/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Orrefors Kosta Boda AB KOSTA GLASPRODUKTION AB

N/038540

N/038541

2014/03/05 轉讓

Transmissão

KOSTA 

GLASPRODUKTION AB

ORREFORS KOSTA BODA AB, com 

sede em Stora vägen 96, 360 52 Kosta, 

Suécia

N/040497 2014/03/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Thierry Mugler Parfums 

S.A.S.

Clarins Fragrance Group

N/041810 2014/03/03 轉讓

Transmissão

蕭信宏

HSIAO HSIN-HUNG

廖聖瑜, 地址為香港九龍觀塘鴻圖道1號

511室

LIU, SHING YUE, com sede em Flat/

rm 511, No.1 Hung To road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

N/046955

N/046956

N/046957

2014/03/10 轉讓

Transmissão

帝人製藥株式會社

Teijin Pharma Limited

TEIJIN KABUSHIKI KAISHA 

(TEIJIN LIMITED), com sede em 6-7, 

Minami-Hommachi 1-Chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

N/050064

N/065884

2014/03/12 更改認別資料

Modificação 

de identidade

TKS s.a. ICE SA

N/050064

N/065884

2014/03/12 轉讓

Transmissão

ICE SA ICE IP S.A., com sede em rue 

des Tilleuls 3, L-8832 Rombach, 

Luxembourg

N/050743

N/050744

2014/03/06 更改認別資料

Modificação 

de identidade

福建省盛輝物流集團有限公

司

盛輝物流集團有限公司

N/055867

N/055868

N/055869

N/055870

N/055871

N/055872

N/055873

N/055874

N/055875

N/055876

N/055877

N/055878

N/055879

N/055880

N/055881

N/055882

2014/02/28 更改地址

Modificação 

de sede

金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) 

Co., Ltd.

中國深圳市南山區科技園科技南十二路

2號金蝶軟件園A座1-8層

A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 

12th Road South, HighTech Industrial 

Park, Nanshan District, Shenzhen, 

P.R.China
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/061668

N/061669

N/061670

2014/02/27 更改認別資料

Modificação 

de identidade

康得福食品澳門股份有限公

司

康福貢膳股份有限公司

City Gourmet Company Limited / City 

Gourmet S.A.

N/061668

N/061669

N/061670

2014/02/27 轉讓

Transmissão

康福貢膳股份有限公司

City Gourmet Company 

Limited / City Gourmet S.A.

Country Foods Pte. Ltd., com sede em 

20 Airport Boulevard, Singapore 819659

N/061896 2014/03/06 轉讓

Transmissão

博利高企業國際有限公司

Polygon Enterprises 

International Ltd.

Topaz International Enterprises 

Ltd., com sede em 325 Waterfront 

Drive,Omar Hodge Building, 2nd Floor, 

Wickam's Cay 1, Road Town, Tortola, 

BVI

N/062398 2014/02/28 轉讓

Transmissão

五葉神國際有限公司 五葉神品牌集團有限公司，地址為香港

九龍紅磡德豐街18號海濱廣場寫字樓一

座15樓1509單位

N/063789

N/063790

N/063791

N/063792

N/063793

N/063794

N/063795

N/063796

2014/03/10 更改地址

Modificação 

de sede

西藏高原之寶牦牛乳業股份

有限公司

Tibet Treasure of Plateau 

Yak Diary Co., Ltd.

中國西藏自治區拉薩經濟技術開發區A

區（林瓊崗路東一路6號）

N/069896

N/069897

N/069898

N/069899

N/069901

N/069902

N/069903

N/069904

N/069905

N/069906

2014/03/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

普瑞美酒業品牌有限公司

PREMIUM WINE 

BRANDS PTY LTD

PERNOD RICARD WINEMAKERS 

PTY LTD

N/075967

N/075968

N/075969

2014/03/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

PREMIUM WINE 

BRANDS PTY LTD

PERNOD RICARD WINEMAKERS 

PTY LTD

N/076176

N/076177

2014/03/11 轉讓

Transmissão

CLEAN THE WORLD 

COMPANY LIMITED

Clean the World Global LLC, com sede 

em 400A Pittman street, Orlando, FL 

32801, United States of America

合議庭裁判

Decisões por acórdão

編號

N.º

生效日期

Data de 

vigência

權利人

Titular

類別

Classe

N/037754 2014/02/17 威尼斯人路氹股份有限公司

VENETIAN COTAI, S.A., VENETIAN COTAI LIMITED

21

 根據中級法院2014年1月23日之合議庭裁判，並於2014年2月17日已轉為確定裁決，裁定上訴理由不成立，維持上訴所針對

之判決，並命令拒絕有關商標之註冊。

  Por acórdão de 23 de Janeiro de 2014, do Tribunal de Segunda Instância, que transitou em julgado no dia 17 de Fevereiro de 

2014, o Tribunal decidiu negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida e determinando-se a recusa do registo 

da marca em causa.
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放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/071823 2014/03/06 ICE IP S.A. 14

N/076503 2014/02/28 Melco Crown Entertainment Limited 41

N/076504 2014/02/28 Melco Crown Entertainment Limited 41

N/076505 2014/02/28 Melco Crown Entertainment Limited 41

聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de 

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/078917 2014/02/05 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) Skins International Trading AG

N/080414 2014/02/28 廣州周百福珠寶有限公司 周大福珠寶金行有限公司

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de 

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/076340 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076341 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076342 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076343 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076344 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076345 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076346 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº
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編號

N.º

提交日期

Data de 

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/076347 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076348 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076349 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076350 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/076351 2014/01/27 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & Cº

N/078396 2014/03/05 溫州高慕科技有限公司 Apple Inc.

N/078743 2014/03/11 李小娟 TESLA MOTORS, Inc.

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

D/000897 2014/03/12 2014/03/12 We-ef Lighting Co Ltd.

D/000898 2014/03/12 2014/03/12 We-ef Lighting Co Ltd.

D/000989 2014/03/12 2014/03/12 Montblanc-Simplo GmbH

D/000990 2014/03/12 2014/03/12 Montblanc-Simplo GmbH

D/000991 2014/03/12 2014/03/12 Montblanc-Simplo GmbH

D/000999 2014/03/12 2014/03/12 深圳市泉佳寶飲水設備有限公司

SHENZHEN COCABO WATER EQUIPMENT CO., LTD.

D/001003 2014/03/12 2014/03/12 陳小鳳

Chen Xiaofeng
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

D/001018 2014/03/12 2014/03/12 Fredrica V. Coates

D/001020 2014/03/12 2014/03/12 Proceq AG

D/001067 2014/03/12 2014/03/12 Vertu Corporation Limited

D/001070 2014/03/12 2014/03/12 日本金錢機械株式會社

JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

D/001078 2014/03/12 2014/03/12 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

D/001081 2014/03/12 2014/03/12 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/001298

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 蒙泰西托生物科學有限公司

   MONTECITO BIOSCIENCES, LTD.

 地址 Endereço  : 521 Toro Canyon Road, Montecito, California 93108, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 愛德華．W．威思羅三世 WITHROW, Edward, W., III., 約恩．格拉赫 GORLACH, Jorn 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200780039901.X 2007/10/25 CN 101558302B 2013/11/06

[51] 分類 Classificação  : G01N33/53

[54] 標題 Título  : 用於改進的取樣分析的便携設備。

   Aparelhos portáteis destinados à análise de amostra melhorada.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是用於取樣分析的改進的設備。所述設備使用化驗部件，所述化驗部件包括：薄膜，附

有一種或多種被分析物特異性結合劑；用於吸收液體的裝置；以及活塞裝置，用於將被分析物
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通過所述薄膜吸到所述用於吸收液體的裝置內。所述設備被配置為便携的，並且提供：檢測

器，用於檢測與被分析物特異性結合劑的被分析物特異性結合；多個數據獲取部件；以及計算

機，用於整合、分析和存儲所檢測的被分析物特異性結合和所獲取的數據。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2006/10/27 60/863,241 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001305

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 因塞特公司

   Incyte Corporation

 地址 Endereço  : Experimental Station, Route 141 and Henry Clay Road, Wilmington, Delaware 19880, 

United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．D．羅杰斯, H．-Y．李

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880102903.3 2008/06/12 CN 101932582B 2013/09/25

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04, A61K31/519

[54] 標題 Título  : 詹納斯激酶抑制劑(R)-3-(4-(7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)-3-環戊基丙腈的

鹽。

   Sais de «(r)-3-(4-(7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1h-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropane-

nitrile» que servem como inibidores de «janus kinase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供(R)-3-(4-(7H-吡咯并[2，3-d]嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)-3-環戊基丙腈的鹽形式，

其有用於調節詹納斯激酶活性，並有用於治療與詹納斯激酶活性相關的疾病，包括例如免疫相

關疾病、皮膚病、骨髓增生性病症、癌症以及其他疾病。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2007/06/13 60/943705 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001306

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 籐森修一

   Shuichi FUJIMORI

 地址 Endereço  : 2137, Konami, Suwa-shi, Nagano 392-0131 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 藤森修一 Shuichi FUJIMORI 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080012907.X 2010/05/27 CN 102361805B 2013/11/13

[51] 分類 Classificação  : B65D65/26, A23L1/10, B65D65/10, B65D75/66, B65D85/50

[54] 標題 Título  : 飯包裝材料和飯包裝體。

   Invólucro de arroz e arroz embrulhado.
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[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種飯包裝材料，在飯包裝材料中，分割成兩部分的外膜能被容易地移除。當外膜

（14）沿著可分割部（12）被分割時，飯包裝材料（10）的一側部能够與飯包裝材料的另一側

部分離，該一側部包括沿著可分割部被分割的外膜的一部分和與外膜的該一部分連接的內膜

（16a），飯包裝材料（10）的另一側部包括被分割的外膜的另一部分和與外膜的該另一部分連

接的內膜（16b），可分割部的一部分連接到該一側部，能够通過拉可分割部（12）這一個動作使

該一側部與該另一側部分離。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/08/27 2009-197264 日本 Japão

2009/11/06 2009-255338 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001307

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 浙江養生堂天然藥物研究所有限公司 

 地址 Endereço  : 中國浙江省杭州市曙光路148號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 胡柳, 藍紅英 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201010264502.7 2010/08/25 CN 102258528B 2013/10/23

[51] 分類 Classificação  : A61K31/7048, A61P17/00, A61K8/60, A61Q19/00

[54] 標題 Título  : 新橙皮苷的新用途。

   Aplicação de nova hesperidina.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及新橙皮苷的新用途。具體地說，本發明涉及新橙皮苷或包含新橙皮苷的植物提取物

在製備用於改善和/或促進皮膚微循環，或者消除和/或緩解與皮膚微循環不良有關的病症或狀

態的產品中的用途。本發明還涉及包含有效量的新橙皮苷或包含新橙皮苷的植物提取物的組合

物，以及使用新橙皮苷改善和/或促進皮膚微循環，或者消除和/或緩解與皮膚微循環不良有關

的病症或狀態的方法。本發明發現新橙皮苷可以有益於皮膚微循環特別是眼部皮膚微循環。 

[21] 編號 N.º  : J/001308

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Centre, Indianapolis, IN 46285, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．K．布什, M．M．漢森, 李仁華, T．E．馬布里, N．J．斯奈德, 歐文．布倫丹．華萊士, 徐彥平
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente
申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 
concessão

授權公告日

Data de anúncio da 
concessão

ZL200780014909.0 2007/04/23 CN 101432275B 2013/10/30

[51] 分類 Classificação  : C07D401/12, C07D207/26, A61K31/4015, A61K31/4025, A61P3/10, C07D207/50

[54] 標題 Título  : 11-β-羥類固醇脫氫酶1的抑制劑。

   Inibidores de «11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了新穎的式I化合物：其具有1型11β-HSD拮拮抗劑活性，以及製備此類化合物的方

法。在另一實施方案中，本發明公開了包含式I化合物的藥物組合物，以及使用所述化合物和組

合物治療糖尿病、高血糖症、肥胖症、高血壓、高脂血症、代謝綜合征、以及與1型11β-HSD活性

相關的其它病症的方法。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2006/04/24 60/745,475 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001309

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 餐飲技術公司

   RESTAURANT TECHNOLOGY, INC.

 地址 Endereço  : 2111 Mcdonald’s Drive, Oak Brook, Illinois 60532, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : R．多爾斯滕, B．G．范伯格, J．C．珀加托里奧

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente
申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 
concessão

授權公告日

Data de anúncio da 
concessão

ZL200780022030.0 2007/04/16 CN 101467486B 2013/11/20

[51] 分類 Classificação  : H05B6/68

[54] 標題 Título  : 散裝食品的儲存和包裝及方法。

   Método de armazenamento e embalagem dos alimentos a granel.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種將食品分配、儲存和包裝在合適的容器中的半自動化的食品加工操作臺、系統

和方法，這些容器可以是單個的份量固定的容器用於提供給顧客。在一實施例中，系統包括自

動化的加鹽裝置，並且可以包括自動地將食品轉移到一個或多個儲存箱的可樞轉的食品接收

托盤，在箱中，由紅外綫加熱器發出的紅外輻射使食品保持一定的溫度。在優選的實施例中，

紅外輻射穿過過濾器，該過濾器濾除可能使操作者不適的紅外輻射的波長。 

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2006/04/28 11/413,233 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001310

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田泰 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200910225090.3 2009/11/26 CN 101745219B 2013/11/13

[51] 分類 Classificação  : A63F1/02, A63F1/06, A63F1/00

[54] 標題 Título  : 撲克牌以及桌面遊戲系統。

   Cartas de jogar e sistema de jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種撲克牌，能够可靠地從以各種速度放出的牌中讀取代碼。撲克牌（1）具有在可

見光的照明條件下不能讀取、而在紫外光的照明條件下能够讀取的代碼（2）。代碼（2）由被配

置成兩行兩列的四個代碼要素（3）構成，表示撲克牌（1）的花色以及牌等級的信息。在代碼要

素（3）中，含有與代碼（2）的讀取方向對應的列方向的長度不同的至少兩種標記。並列地配置

在與代碼讀取方向相交的行方向上的代碼要素（3）的每行的組合能够唯一地特定，基於該代碼

要素（3）的每行的組合，代碼（2）所表示的撲克牌（1）的花色以及牌等級的信息被特定。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2008/11/28 2008-304551 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001311

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 三菱重工業株式會社

   MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

 地址 Endereço  : 日本國東京都港區港南二丁目16番5號1088215

   16-5, Konan 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, 1088215, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 牟田研二 MUTA, Kenji, 田浦昌純 TANOURA, Masazumi, 瀧田篤史 TAKITA, Atsushi, 上

野大司 UENO, Daishi, 青木直志 AOKI, Tadashi, 關谷光伸 SEKIYA, Mitsunobu, 塚越照 

TSUKAKOSHI, Hikaru, 峯清士 MINE, Kiyoshi 
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880127026.5 2008/12/03 CN 101946162B 2013/10/30

[51] 分類 Classificação  : G01F1/712

[54] 標題 Título  : 流體測量裝置、流體測量方法。

   Dispositivo de medição de fluidos e método de medição de fluidos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供可詳細測量流體流速的流體測量裝置等。流體測量裝置（10）包括如下結構：發生

器側檢測部（30），檢測隨流體的發生狀態而變化的表示流體發生器（20）的運轉狀態的參數；

管路側檢測部（40），設置於包含所述流體發生器產生的流體的流體所通過管路（22）的途中，

檢測隨所述流體發生器的運轉狀態而變化的與通過該管路內的所述流體相關的參數；運算部

（50），基於所述發生器側檢測部檢測出的參數變化與所述管路側檢測部檢測出的參數變化的

時間差以及與所述流體發生器相關的參數的檢測位置和所述管路側檢測部沿著所述管路的距

離（L）來計算所述流體的流速。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2008/02/29 2008-050034 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001312

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/03/12

[73] 權利人 Titular : 克廸斯藥品有限公司

   KYDES PHARMACEUTICALS, LLC

 地址 Endereço  : University of Maryland Baltimore County, Research & Technology Park, 1450 South 

Rolling Road, Baltimore, MD 21227, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 斯蒂芬．K．多爾杜努 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080005504.2 2010/01/22 CN 102292068B 2013/10/09

[51] 分類 Classificação  : A61K31/195, A61K31/155, A61K31/415, A61K9/08, A61K9/06, A61P17/00

[54] 標題 Título  : 雙氯芬酸、卡馬西平和苄達明的透皮遞送。

   Distribuição transdérmica de «diclofénac», de «carbamazépine» e de «benzydamine».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了在治療期望的濃度下的雙氯芬酸、卡馬西平和苄達明的溶液以及在室溫下穩定

延長時間段的溶液。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/01/30 61/206,399 美國 Estados Unidos da América
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附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/000900 2014/03/11 轉讓

Transmissão

IN 2 集團公司

IN 2 Group AS

茲皮爾普因特公司

ZpearPoint AS, com sede em Lillen-

gveien 9A, 1358 JAR, Norway

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/000313 2014/03/04 2014/03/04 IGT

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º
更正項目

Item da rectificação
原文

Onde se lê
應改為

Deve ler-se

N/079574 商標類別（2013年12月18日第51期
第二組《澳門特別行政區公報》）

Classe da marca (B.O. da RAEM 
n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro 
de 2013)

類別 25
Classe 25

類別 26
Classe 26

N/081138
N/081157
N/081176
N/081195
N/081214
N/081233
N/081251
N/081271
N/081290

產品名單（2014年2月19日第8期第
二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 
n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro de 
2014)

…… impressos; materiais para en-
cadrenação; fotografias; …… ; car-
tões de convite; cartões de felcita-
ções; cartão notificação (artigos de 
papelaria); …… , política, cultura, 
educação, ……

…… impressos; materiais para en-
cadernação; fotografias; …… ; car-
tões de convite; cartões de felicita-
ções; cartão notificação (artigos de 
papelaria); …… , política, cultural, 
educação, ……
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程序編號

Processo n.º
更正項目

Item da rectificação
原文

Onde se lê
應改為

Deve ler-se

N/081145

N/081164

N/081183

N/081202

N/081221

N/081240

N/081259

N/081278

N/081297

產品名單（2014年2月19日第8期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro de 

2014)

……, alfinetes e agulhas; floras ar-

tificiais; emblemas para vestuário, 

……

……, alfinetes e agulhas; flores ar-

tificiais; emblemas para vestuário, 

……

N/081150

N/081169

N/081188

N/081207

N/081226

N/081245

N/081264

N/081283

N/081302

服務名單（2014年2月19日第8期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM 

n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro de 

2014)

 …… , palestras, seminários ou sim-

póios; organização de exposições 

para fins culturais ou educacionais; 

……

…… , palestras, seminários ou sim-

pósios; organização de exposições 

para fins culturais ou educacionais; 

……

N/081151

N/081171

N/081189

N/081208

N/081227

N/081246

N/081265

N/081284

N/081303

服務名單（2014年2月19日第8期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM 

n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro de 

2014)

……, e envolver em redes sociais, 

negócios e comuriidades; serviços 

informáticos, ……

……, e envolver em redes sociais, 

negócios e comunidades; serviços 

informáticos, ……

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º
更正項目

Item da rectificação
原文

Onde se lê
應改為

Deve ler-se

N/018881
N/018882
N/018883
N/018884
N/019394
N/019395
N/022275
N/022276

轉讓（授轉讓方）（2008年8月6日
第32期第二組《澳門特別行政區公
報》）

Transmissão (Cessionária) (B.O. 
da RAEM n.º 32, II Série, de 6 de 
Agosto de 2008)

M E N G N I U A R LA ( I N N E R 
M O N G O L I A ) DA I RY P R O -
DUCTS CO, LTD., com sede em 
Shengle Economy District, Helin-
geer, Hohhot, Inner Mongolia, Chi-
na, postal code: 011500

內蒙古歐世蒙牛乳製品有限責任公

司，地址為中國內蒙古自治區呼

和浩特巿盛樂經濟園區成長大道南

（管委會對面），郵編：011500

N/078730 產品名單（2013年11月20日第47期
第二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 
n.º 47, II Série, de 20 de Novembro 
de 2013)

…… discos (magnéticos), aparelhos 
de processamento de dados, ……

…… discos (magnéticos), placas-
-mãe, aparelhos de processamento 
de dados, ……

二零一四年三月十三日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 13 de Março de 2014. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $475,080.00）
(Custo desta publicação $ 475 080,00)
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