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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/092021

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/28

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, 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 : Telemóveis; computadores portáteis; computadores móveis; telemóveis; assistentes pesso-

ais digitais; smartphones; dispositivos electrónicos portáteis e manuais para transmissão, 

armazenamento, manuseamento, registo e revisão de textos, imagens, áudio, vídeo e da-

dos, incluindo através de redes de comunicações globais, redes sem fios e redes de comu-

nicações electrónicas; hardware informático, software e periféricos para programação de 

televisão interactiva (TV) e redes sociais; computadores; tabletes, leitores de livros elec-

trónicos, leitores de áudio e vídeo, organizadores pessoais electrónicos, assistentes pesso-

ais digitais e dispositivos de GPS (sistema de posicionamento global) e peças e acessórios 

electrónicos e mecânicos para os mesmos; máquinas de jogos de computador equipadas 

com uma função de câmara adaptada para usar com ecrã ou monitor externo; comandos; 

conversores, nomeadamente, áudio, vídeo e receptores e descodificadores de multimédia, 

conversores de televisão por cabo, e conversores de multimédia de streaming de Ethernet; 

sintonizadores de televisão (TV); controlador sem fios para monitorizar e controlar o fun-

cionamento de outros dispositivos electrónicos; controladores de jogo electrónicos; contro-

ladores de jogos de vídeo; conversores; máquina de jogos de computador, telefones móveis, 

telemóveis, smartphone, televisores e acessórios de dispositivos electrónicos portáteis e 
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manuais, nomeadamente, monitores, ecrãs, teclados, ratos, fios, cabos, modems, unidades 

de disco, adaptadores, cartões de adaptador, conectores de cabos, conectores de ficha, 

conectores de emergia eléctrica, estações de docking, estações de carregamento, estilete, 

drivers, baterias, carregadores de bateria, pacotes de bateria, fontes de alimentação, car-

tões de memória e leitores de cartão de memória, auscultadores e auriculares, altifalantes, 

microfones, auscultadores com microfone, malas, coberturas e suportes para computadores 

e conversores; software de jogos de computador, electrónicos, telefone móvel, telemóvel e 

smartphone; trabalhos áudio, trabalhos visuais, trabalhos audiovisuais e publicações elec-

trónicas com livros, revistas, jornais, publicações periódicas, newsletters, jornais e manu-

ais, com possibilidade de efectuar download, sobre uma diversidade de tópicos; software 

de controlo parental; software de computador que disponibiliza online serviços para redes 

sociais; programas de software de informático de desenvolvimento de aplicações; kit de 

desenvolvimento de software informático composto por ferramentas de desenvolvimento 

de software informático para o desenvolvimento de conteúdos e a prestação de serviços 

através de redes informáticas globais, redes sem fios e redes de comunicações electrónicas; 

software para desenvolver e publicar aplicações para streaming de vídeo interactivo em 

qualquer dispositivo que tenha um descodificador de vídeo e um sinal a montante; software 

para utilizar em qualquer dispositivo que tenha um descodificador de vídeo e um sinal a 

montante ao interagir com uma aplicação para streaming de vídeo interactivo para o dis-

positivo; software de reconhecimento de voz; software de reconhecimento de caracteres; 

software de reconhecimento de imagem correspondente; software e hardware de compu-

tador para transmitir, partilhar, receber, descarregar, exibir, gravar, transmitir, manipular, 

transferir e optimizar conteúdo, texto, trabalhos visuais, trabalhos de áudio, trabalhos 

audiovisuais, trabalhos literários, dados, ficheiros, documentos, trabalhos electrónicos e 

programas de jogos de computador através de computadores, telefones móveis, telemóveis, 

smartphones, televisores (TVs), receptores de televisão, conversores, máquinas de jogos de 

computador ou dispositivos electrónicos portáteis; software de computador que permite 

que conteúdos, texto, trabalhos visuais, trabalhos de áudio, trabalhos audiovisuais, traba-

lhos literários, dados, ficheiros, documentos e trabalhos electrónicos sejam descarregados e 

acedidos num computador, telefone móvel, telemóvel, smartphone, televisor (TV), receptor 

de televisão, conversor, máquina de jogos de computador ou dispositivo portátil; hardwa-

re e software de computador para controlar a operação de dispositivos de áudio e vídeo e 

para visualizar, pesquisar ou apresentar áudio, vídeo, televisão, filmes, fotografias e outras 

imagens digitais, e outro conteúdo multimédia; software gráfico de interface do utilizador; 

software de computador para formatar e converter conteúdos, texto, trabalhos visuais, tra-

balhos de áudio, trabalhos audiovisuais, trabalhos literários, dados, ficheiros, documentos e 

trabalhos electrónicos para um formato compatível com computadores, telefones portáteis, 

telemóveis, smartphones, televisores (TVs), receptores de televisão, conversores, máquinas 

de jogos de computador ou dispositivos electrónicos portáteis; software de computador que 

permite que conteúdos, texto, trabalhos visuais, trabalhos de áudio, trabalhos audiovisuais, 

trabalhos literários, dados, ficheiros, documentos e trabalhos electrónicos sejam descarre-

gados e acedidos em computadores, telefones móveis, telemóveis, smartphones, televisores 

(TVs), receptores de televisão, conversores, máquinas de jogos de computador ou disposi-

tivos electrónicos portáteis; software de computador para receber, transportar, codificar, 

descodificar, desencriptar, encriptar, transmitir, multiplexar, desmultiplexar e manipular 

vídeo, áudio e texto em formato digital para fornecer programação de televisão e outra 

programação de vídeo a dispositivos de vídeo apropriados para distribuição de programa-

ção de televisão para visualizar em televisores, monitores, telefones móveis, telemóveis, 

smartphones, computadores, tabletes e dispositivos electrónicos portáteis; software de editorial; 

software operativo de tabletes, conversores, telefones móveis, telemóveis e smartphones; 
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software de aplicações para tabletes, telefones móveis, telemóveis e smartphones; software 

de computador para formatar e converter conteúdos, texto, trabalhos visuais, trabalhos de 

áudio, trabalhos audiovisuais, trabalhos literários, dados, ficheiros, documentos e trabalhos 

electrónicos para um formato compatível com dispositivos electrónicos portáteis telefones 

móveis, telemóveis, smartphones e computadores; software de computador; hardware de 

computador; dispositivo de funcionalidade electrónico portátil e manual; periféricos de 

computador que podem ser usados em vestuário; dispositivos, software, hardware e peri-

féricos de interface do utilizador; hardware, software e periféricos de computador inte-

ractivos e sensíveis ao movimento; ecrãs tácteis virtuais e holográficos; sistema e aparelho 

de projecção holográfica; hardware, software e periféricos de computador para permitir 

interacção do utilizador em tempo real com conteúdos digitais em visores e ecrãs holo-

gráficos; dispositivos periféricos de computador; acessórios de computador e dispositivo 

electrónico portátil e manual; hardware e periféricos de computador para aceder e trans-

mitir remotamente dados; hardware e periféricos de computador para exibir dados e vídeo; 

software de jogos electrónicos; periféricos de jogos electrónicos; unidade manual para 

jogar jogos electrónicos; jogos manuais com visores de cristais líquidos; jogos apresentados 

num dispositivo manual portátil; estojos para acessórios de jogar; estojos de protecção para 

transporte especialmente adaptados para sistemas de jogos de vídeo manuais; aparelhos de 

jogos manuais com visores de cristais líquidos e peças e acessórios para aparelhos de jogos 

manuais com visores de cristais líquidos, nomeadamente, alimentadores de energia, cabos 

e carregadores de bateria, todos vendidos como uma unidade; máquinas e aparelhos de jo-

gos, nomeadamente, máquinas de jogos com LCD.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/06/19 86315391 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/092022

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/28

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, 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

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação, nomeadamente, transmissão, recepção, download, streaming, 

radiodifusão, texto, imagens, áudio, vídeo e dados, através de leitores electrónicos, telefo-

nes móveis, smartphones, dispositivos electrónicos portáteis, dispositivos digitais portáteis, 

tabletes, computadores, telefones móveis, smartphones, máquinas de jogos de computador, 

televisores, receptores de televisão e conversores; streaming de material áudio, visual e au-

diovisual através da Internet ou outra rede informativa ou de comunicações; salas de chat 

online e comunidades online para a transmissão de mensagens entre utilizadores de com-

putadores, relativas a tópicos de interesse geral; fornecimento de acesso a directórios onli-

ne, bases de dados, sites e blogs de eventos da actualidade e material de referência on-line; 

prestação de acesso a dispositivos electrónicos sob a a forma de prestação de serviços de 

conectividade de telecomunicações para a transferência de imagens, mensagens, trabalhos 

de áudio, visual, audiovisual e multimédia entre leitores electrónicos, dispositivos móveis, 
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telefones móveis, smartphones, dispositivos inteligentes, dispositivos electrónicos portáteis, 

dispositivos digitais portáteis, tabletes, telefones móveis, smartphones, televisores, recep-

tores de televisão, conversores e máquinas de jogos de computador; prestação de salas de 

chat online, fóruns da internet e comunidades online para a transmissão de fotografias, 

vídeos, texto, dados, imagens e outros trabalhos electrónicos e multimédia; transmissão de 

podcasts; transmissão de webcasts; serviços de radiodifusão.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/06/27 86323279 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/092023

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/28

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, 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 streaming de vídeo sem possibilidade de download; serviços de vídeo median-

te pedido; fornecimento online de recursos interactivos sem possibilidade de download e 

guias de programação sobre filmes cinematográficos, programação de televisão, vídeos, 

vídeos musicais e música adaptados às preferências de programação dos espectadores; e 

produção e aluguer de trabalhos audiovisuais para streaming ou download, especificamen-

te, filmes cinematográficos, programas de televisão, vídeos e vídeos musicais, no campo das 

notícias, entretenimento, desporto, comédia, teatro e música; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento da utilização temporária de jogos de vídeo, música, víde-

os, televisão, fotografias, comédia, gravações de leitura em voz alta e outros conteúdos de 

multimédia relacionados com o entretenimento para utilizadores de computadores, tele-

fones móveis, smartphones, televisores (TVs), receptores de televisão, máquinas de jogos 

de computador ou dispositivos electrónicos através de redes com fios e sem fios; serviços 

de educação e entretenimento, nomeadamente, fornecimento de portais e sites on-line 

com revistas, newsletters e blogs nas áreas dos conteúdos educativos e do entretenimento, 

nomeadamente, filmes, televisão, espectáculos, trabalhos audiovisuais, música, comédia, 

gravações de leitura em voz alta, trabalhos de áudio, livros, trabalhos teatrais, trabalhos 

literários, eventos desportivos, actividades recreativas, actividades de lazer como hobbies, 

torneios, arte, dança, musicais, cultura, desportos e exposições de eventos da actualidade, 

instrução desportiva, clubes, programas de rádio, comédia, teatro, concursos, trabalhos 

de artes visuais, jogos, competições de jogos, festivais, museus, parques, eventos culturais, 

concertos, publicação electrónica, animação, eventos da actualidade, espectáculos de moda 

e apresentações multimédia; fornecimento de ambientes virtuais em que os utilizadores po-

dem interagir para efeitos recreativos, de lazer e de entretenimento; fornecimento de infor-

mação, notícias e comentários em matéria de eventos da actualidade relativos a tópicos de 

interesse geral, apresentando análises, comentários e informações no campo da televisão, 

filmes, música, comédia e gravação de leitura em voz alta sobre uma rede informática glo-

bal e outras redes de comunicações; serviços de entretenimento, nomeadamente, perfis de 

actores, músicos, artistas e bandas, mediante a apresentação de vídeos de música, comédia 
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e actuações de numa rede informática global; serviços de entretenimento, nomeadamen-

te, apresentação de recomendações de televisão, música, vídeos, televisão, jogos de vídeo, 

música, comédia e gravações de leitura em voz alta, com base em dados gerados pelo utili-

zador; organização e condução de concertos; serviços de entretenimento, nomeadamente, 

música ao vivo, comédia e espectáculos de voz; fornecimento de um portal da Internet em 

matéria de videojogos, música, vídeos, televisão, fotografia, comédia e gravação de leitu-

ra em voz alta; subscrição de sites com videojogos, música, vídeos, televisão, fotografias, 

comédia e gravações de leitura em voz alta e informações sobre os mesmos; publicação de 

livros, revistas, publicações periódicas, trabalhos literários, trabalhos visuais, trabalhos 

de áudio e trabalhos audiovisuais; publicação de trabalhos online de terceiros, com texto, 

áudio, vídeo e grafismos gerados pelo utilizador; fornecimento on-line de jogos educativos 

e de computador e histórias infantis interactivas on-line; fornecimento de ambientes vir-

tual em que os utilizadores podem interagir para efeitos recreativos, de lazer ou entreteni-

mento; publicação de livros electrónicos com vídeo, jogos, textos, fotografias e ilustrações 

através de computadores, telefones móveis, smartphones, televisores (TVs), receptores 

de televisão, conversores, máquinas de jogos de computador ou dispositivos electrónicos 

portáteis e redes de computador e de comunicações globais; fornecimento de informação, 

notícias e comentários em matéria de eventos da actualidade relativos a tópicos de interes-

se geral; fornecimento de um site com publicações online em matéria de artigos noticiosos 

para crianças; serviços educativos sob a forma de formação em sala de aula e formação de 

ensino à distância on-line em matéria de eventos da actualidade, educação, história, língua, 

profissões liberais, matemática, negócios, ciência, hobbies, tecnologia, cultura, desporto, 

artes, psicologia e filosofia; serviços educativos interactivos sob a forma de formação com 

base em computadores e assistida por computador em matéria de eventos da actualidade, 

educação, história, línguas, profissões liberais, literatura, matemática, negócios, ciência, 

hobbies, tecnologia, cultura, desporto, artes, psicologia e filosofia; serviços educativos e de 

entretenimento, nomeadamente, o fornecimento de podcasts, webcasts e programas contí-

nuos através da internet ou de outras redes informáticas ou de comunicações com notícias 

e comentário em matéria de filmes, programas de televisão, trabalhos audiovisuais, música, 

trabalhos áudio, livros, trabalhos teatrais, trabalhos literários, eventos desportivos, activi-

dades recreativas, actividades de lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições, instru-

ção desportiva, clubes, programas de rádio, comédia, teatro, concursos, trabalhos visuais, 

jogos, competições de jogos, festivais, museus, parques, eventos culturais, concertos, pu-

blicação electrónica, animação, eventos da actualidade, moda e apresentações multimédia; 

fornecimento de recursos interactivos sem possibilidade de download e guias de programa-

ção sobre imagens em movimento, programação de televisão, vídeos, vídeos musicais e mú-

sica adaptados às preferências de programação do espectador; e produção e aluguer de tra-

balhos audiovisuais para streaming ou download, especificamente, imagens em movimento, 

programas de televisão, vídeos, e vídeos musicais em matérias de notícias, entretenimento, 

desporto, comédia, teatro e música.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/06/27 86323287 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/092650

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/12
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[730] 申請人 Requerente : Exxon Mobil Corporation

 地址 Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-2298, U.S.A.

 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 : Carburantes, designadamente gasolina e gasóleo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092651

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/12

[730] 申請人 Requerente : Exxon Mobil Corporation

 地址 Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-2298, 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 : Vestuário, designadamente casacos, calças, polos, chapéus, bonés, cachecóis, camisas de 

manga comprida.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092807

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/14

[730] 申請人 Requerente : Cheung Man Wai Munford

 地址 Endereço : Rm 812 Blk. A, Ming Pao Ind Ctr, 18 Ka Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[730] 申請人 Requerente : Gan Fuk Ching Regina

 地址 Endereço : G/F, 15 Kap Pin Long Middle Lane, Sai Kung, New Territories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços a retalho e serviços grossistas em relação a variedade de bens, nomeadamente 

perfumes, água de colónia, aromas, água de toilete, loção após-barbear, preparações de 

toilete não medicadas, sabonetes, pó talco, banho de espuma, gel de banho, gel de duche, 

esfoliador corporal, anti-transpirantes e desodorizantes, depilatórios e preparações depi-

latória, preparações não medicadas em forma de óleo, cremes, loções e géis, cosméticos, 

produtos para cuidados com o cabelo, produtos de cuidados de unhas, preparações para 

uso em bronzeamento e protecção solar, aromáticos, óleos de essências, essências, incen-
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so, pomadas para fins cosméticos, potpourri, dentífricos, óculos, aros para óculos, óculos 

de sol, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, aros para óculos de sol, bolsas para 

telemóveis, estojos para aparelhos electrónicos portáteis, partes e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos, metais preciosos e suas fusões e produtos em metais preciosos ou 

revestidos pelos mesmos, joalharia, pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e crono-

métricos e as suas peças e acessórios, relógios, relógios de pulso, correntes, pulseiras e bra-

celetes, botões de punho, alfinetes de gravata, sacos, sacos para fatos, sacos de viagem, por-

ta fatos, malas e maletas de viagem, malas, estojos de toilete, caixas para chapéu, bolsas de 

mão, carteiras, bolsas, pastas, sacolas e estojos para documentos, pastas para documentos, 

porta-chaves, porta-chaves multiusos, carteiras para cartões, porta-moedas, estojos para 

artigos de toilete ou cosméticos, bengalas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, utensílios e 

recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não de metais preciosos ou revestidos 

pelos mesmos), pentes e esponjas, escovas (com excepção de pincéis), materiais para o fa-

brico de escovas, material de limpeza, palha-de-aço, vidro em bruto ou semi-acabado (com 

excepção do vidro de construção), vidraria, porcelana e faiança, tecidos e produtos têxteis, 

roupa de cama, lençóis e cobertores, mantas, roupa de casa, toalhas, coberturas para cama 

e mesa, toalhas de chá, lenços, mantas de viagem, cortinas, vestuário, calçado, chapelaria, 

roupa interior, traje de noite, meias, peúgas, cintos, suspensórios, luvas, ligas, fatos de ba-

nho, lingerie, moda masculina formal composta por ternos, blazers, casacos desportivos, 

casacos formais, calças formais, camisas formais, camisas de vestido, gravatas, cachecóis, 

casacos (não informais), impermeáveis (não informais), camisolas, coletes, permitindo aos 

clientes convenientemente ver e comprar esses produtos numa loja geral mercadorias, ou 

numa loja de departamentos, ou num catálogo de ordem de correio, sítio na Internet ou 

através de telecomunicações, todas especializadas em mercadoria geral, acessórios, roupas, 

costura, relógios, cosméticos, produtos de higiene e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092808

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/14

[730] 申請人 Requerente : Cheung Man Wai Munford

 地址 Endereço : Rm 812 Blk. A, Ming Pao Ind Ctr, 18 Ka Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[730] 申請人 Requerente : Gan Fuk Ching Regina

 地址 Endereço : G/F, 15 Kap Pin Long Middle Lane, Sai Kung, New Territories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços de orga-

nização de eventos; parques de diversões; organização e direcção de colóquios; organização 

e direcção de concertos; organização e direcção de congressos; organização e direcção de 

conferências; organização e direcção de seminários; reservas de lugares para espectácu-

los; projecção de cinema e projecção de filmes cinematográficos; circos; treino (formação); 

direcção de aulas de fitness; serviços de artistas de espectáculo; divertimentos / diversões; 

informação em matéria de entretimento; organização de espectáculos de moda para efeitos, 
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de entretenimento; serviços de clubes de saúde (health clubs) (treino da saúde e da forma 

física); serviços de campos de férias (entretenimento); agências de modelos para artistas; 

clubes nocturnos; organização de competições desportivas; organização de espectáculos 

(serviços de empresário); organização de bailes; organização de competições (educação 

ou divertimento); organização de exposições para fins culturais ou educativos; produção 

de música; produção de espectáculos; produção de programas de rádio e de televisão; for-

necimento de serviços para karaoke; exploração de publicações electrónicas on-line não 

telecarregáveis; exploração de salas de jogos; publicação de livros electrónicos e de jornais 

on-line; entretenimento radiofónico; redação de argumentos (cinema); entretenimento tele-

visivo; serviços de bilheteira (entretenimento).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093055

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/24

[730] 申請人 Requerente : Mega Treasure International Development Limited

 地址 Endereço : Unit 14, 6/F, Good Harvest Ind’l Building T.M.T.L, 9 Tsun Wen Road, Tuen Mun, N.T., 

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 : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz; cacau; café; bebidas de cacau com leite; bebidas à base de chá; adoçantes naturais; 

chocolate; «fondants» [produtos de confeitaria]; geleias de frutos [produtos de confeitaria]; 

melaço para alimentos; tostas; biscoitos/bolachas; bolos; pizzas, sushi; farinha de trigo; 

massas alimentares/massas alimentares à base de farinha; macarrão; talharim/aletria em 

fitas; talharim instantâneo; pipocas; farinha de soja; gelados; sal de cozinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093056

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/24

[730] 申請人 Requerente : Mega Treasure International Development Limited

 地址 Endereço : Unit 14, 6/F, Good Harvest Ind’l Building T.M.T.L, 9 Tsun Wen Road, Tuen Mun, N.T., 

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 : Serviços de venda a retalho, venda por grosso, distribuição e venda a retalho on-line de 

arroz, cacau, café, bebidas de cacau com leite, bebidas à base de chá, adoçantes naturais, 
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chocolate, «fondants» [produtos de confeitaria], geleias de frutos [produtos de confeitaria], 

melaço para alimentos, tostas, biscoitos/bolachas, bolos, pizzas, sushi, farinha de trigo, 

massas alimentares/massas alimentares à base de farinha, macarrão, talharim/aletria em 

fitas, talharim instantâneo, pipocas, farinha de soja, gelados, sal de cozinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093242

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/28

[730] 申請人 Requerente : 楷嵐公司

   KAPLAN, INC.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60607芝加哥範布倫西大街550號2層

   550 West Van Buren Street, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 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 : 光學數據介質；光盤；計算機；計算機外圍設備；已錄製的計算機程序（程序）；磁性數據介質；

衣裙下擺貼邊標示器；郵戳檢查裝置；口述聽寫機；搖獎機；投票機；投幣啟動設備用機械裝

置；時間記錄裝置；錢點數和分檢機；商品電子標簽；複印機（照相、靜電、熱）；衡量器具；量

具；電子公告牌；電話機；錄音載體；錄像帶；光盤（音像）；照相機（攝影）；測量器械和儀器；

光學器械和儀器；電源材料（電線、電纜）；光學纖維（光導纖維）；半導體；電導體；電動調節

裝置；遙控裝置；集成電路；熒光屏；工業遙控操作用電氣設備；避雷器；電解裝置；滅火設備；

工業用放射設備；個人用防事故裝置；報警器；眼鏡；電池充電器；電池；已曝光的電影膠片；

便攜式遙控阻車器；叫狗哨子；照蛋器；電柵欄；電暖衣服；裝飾磁鐵；電子出版物（可下載）；

計算機軟件（已錄製）；可下載的計算機應用軟件。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/11 15323068 中國 China

[210] 編號 N.º : N/093243

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/28

[730] 申請人 Requerente : 楷嵐公司

   KAPLAN, INC.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60607芝加哥範布倫西大街550號2層

   550 West Van Buren Street, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 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 : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；印刷品；皮製行李標籤；印刷出版物；雜誌（期刊）；照片（印製的）；圖畫；包裝用塑料膜；

家具除外的辦公必需品；文具；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；粉筆；模型材料；念珠；書

籍。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/11 15323067 中國 China

[210] 編號 N.º : N/093244

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/28

[730] 申請人 Requerente : 楷嵐公司

   KAPLAN, INC.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60607芝加哥範布倫西大街550號2層

   550 West Van Buren Street, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 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 : 廣告、商業管理輔助；替他人推銷；市場營銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；計算機數據庫信

息系統化；會計；尋找贊助；自動售貨機出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或

批發服務；商業管理和組織諮詢；商業專業諮詢；市場研究；組織商業或廣告展覽；商業信息；

統計資料彙編。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/11 15323066 中國 China

[210] 編號 N.º : N/093245

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/28

[730] 申請人 Requerente : 楷嵐公司

   KAPLAN, INC.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60607芝加哥範布倫西大街550號2層

   550 West Van Buren Street, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 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 : 保險；金融服務；藝術品估價；不動產管理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當；金融信息；

金融諮詢。  
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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

2014/09/11 15323065 中國 China

[210] 編號 N.º : N/093246

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/28

[730] 申請人 Requerente : 楷嵐公司

   KAPLAN, INC.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60607芝加哥範布倫西大街550號2層

   550 West Van Buren Street, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服務；計算機輔助信息和圖像傳送；提供與全球計算機網

絡的電訊聯接服務；提供全球計算機網絡用戶接入服務；無線電廣播；電視播放；信息傳送；衛

星傳送；電傳業務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/11 15323064 中國 China

[210] 編號 N.º : N/093454

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/05

[730] 申請人 Requerente : Asaleo Holdings Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Ailsa St, Box Hill, Victoria 3128, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Toalhetes higiénicos; cintos para uso com toalhetes higiénicos; tampões para uso com to-

alhetes higiénicos; pensos higiénicos; pensos para a menstruação; pensos para a higiene 

feminina; pensos absorventes para uso medicinal; suportes higiénicos (sanitary holders)

para uso com toalhetes higiénicos; tampões (higiénicos); tampões de menstruação; artigos 

absorventes para uso na menstruação; artigos de roupa interior de senhora (higiénicos ou 

para a menstruação); roupa interior de senhora (higiénica ou para a menstruação); resguar-

dos para uso pré-natal; artigos para a menstruação; cintos para a menstruação; artigos de 

vestir para a menstruação; artigos de vestir higiénicos; cuecas higiénicas; suportes para 

toalhas higiénicas; calcinhas higiénicas; toalhas higiénicas; resguardos higiénicos para 

cuecas; forros para cuecas (higiénicos); forros de proteção para cuecas; artigos absorventes 

para uso medicinal; artigos higiénicos absorventes; artigos sanitários para uso na higiene 
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menstrual; pensos adesivos para uso medicinal; pensos (medicinais); produtos para uso 

higiénico; artigos higiénicos para uso em higiene menstrual; produtos higiénicos para fins 

medicinais; produtos higiénicos para a higiene pessoal, que não produtos de higiene pes-

soal; produtos de higiene feminina; artigos de higiene feminina; lavagens de desinfecção 

(exceto sabões); toalhetes para fins higiénicos (medicinais); toalhetes para fins higiénicos 

(de limpeza), excepto os impregnados com preparações para limpeza; toalhetes (lenços) 

impregnados com loções farmacêuticas; toalhetes de papel impregnados com produtos de 

higiene; toalhetes medicinais impregnados; artigos higiénicos para incontinência; produtos 

higiénicos para a incontinência; fraldas; fraldas para bebés (fraldas); fraldas para bebés 

(descartáveis); cuecas descartáveis (fraldas) para bebés; calças de treino descartáveis (fral-

das) para bebés; fraldas absorventes de papel para bebés; produtos higiénicos para bebés; 

artigos higiénicos para bebés; produtos medicinais para os cuidados do bebé; produtos hi-

giénicos para bebés (para uso medicinal); cremes para bebés (medicinais).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093455

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/05

[730] 申請人 Requerente : Asaleo Holdings Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Ailsa St, Box Hill, Victoria 3128, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de im-

pressão; artigos de papelaria; lenços de papel; toalhetes de papel; lenços de celulose; papel 

higiénico; toalhas de papel; toalhetes para uso de toilette (que não impregnadas com pre-

parações cosméticas); toalhas de papel; papel de cozinha; papel higiénico; rolos de papel 

higiénico; lenços humedecidos; guardanapos de papel; toalhas de mesa em papel; lenços de 

mão de papel; capas de assentos de sanitas em papel ou celulose; capas de assentos de sani-

tas (em papel); guardanapos de higiénicos de papel ou celulose; materiais de embrulho de 

papel; papel encerado; papel vegetal; películas para embalar alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093499

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : Queen’s Road Travel Information Limited

 地址 Endereço : Room 141 & 146, 14/F, Somptueux Central, 52-54 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 允許用戶訪問他人零售網站的價格比較信息、地圖、產品評論、優惠券、減價和折扣信息的鏈接

以及進行旅遊相關的預訂和核對預訂的軟件和軟件應用程序；通過互聯網和其他通訊網絡實

現短信、即時消息、在線博客期刊、文本、網頁鏈接和圖像的傳輸、訪問、組織和管理的軟件和
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軟件應用程序；用於增強其他軟件和不可下載的在線軟件的功能和特點的計算機軟件；具有實

時傳送數據、信息、位置、圖片、鏈接、文本和其他相關數據的移動應用性質的可下載軟件；可

下載的有關旅遊行業的電子簡報。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093500

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : Queen’s Road Travel Information Limited

 地址 Endereço : Room 141 & 146, 14/F, Somptueux Central, 52-54 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 提供有關住所的價格比較評級的住所信息；以商業、促銷和/或廣告為目的的客戶忠誠度服務

和客戶俱樂部服務；為商業宣傳和廣告目的實施客戶忠誠度、獎勵、親和力和激勵計劃；旅遊和

旅遊規劃方面的商業諮詢服務；提供機票和酒店住宿費比較的信息；廣告服務，即通過電子通

訊網絡對他人商品和服務進行宣傳和促銷；提供可搜索的旅遊信息目錄用以通過互聯網從他

人處獲取數據和信息；通過計算機提供與各種旅遊相關商品和服務的電子零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093501

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : Queen’s Road Travel Information Limited

 地址 Endereço : Room 141 & 146, 14/F, Somptueux Central, 52-54 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 : 旅行社服務，即預訂運輸工具和遊船；通過電話、傳真；郵件、快遞或電子通迅網絡提供有關旅

遊方面的信息、新聞和評論；提供旅遊信息、地理信息、地圖、地圖圖像和旅行路線的網站和網

站鏈接；組織和安排旅遊活動，即旅行、旅遊活動和旅遊景點；旅遊活動預訂，即旅行、旅遊活

動和旅遊景點的預訂；提供旅行、旅遊活動和旅遊景點信息；組織觀光旅遊；提供觀光旅遊信

息；旅遊及旅行信息服務；旅遊及旅行機票預訂服務；安排預訂一日遊和觀光旅遊；提供對旅遊

服務提供者的評論；旅行社服務，即預訂租車、運載工具和司機服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093502

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09
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[730] 申請人 Requerente : Queen’s Road Travel Information Limited

 地址 Endereço : Room 141 & 146, 14/F, Somptueux Central, 52-54 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 提供娛樂活動信息，為演出和其他娛樂活動提供預訂服務；計算機服務，即通過電子通訊網絡

為旅遊者提供有關旅遊、旅遊規劃、旅遊和娛樂新聞、地圖、城市目錄和列表的在線簡報；提供

娛樂信息；提供娛樂活動；即為演出和其他娛樂活動安排訂票；提供用戶可以發表對娛樂領域

中的事件和活動的評級、評論和建議的網站；發表評論；提供在線期刊；即有關旅遊信息的博

客；以電子郵件形式發送的有關旅遊的在線電子簡報；提供旅遊方面的在線簡報。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093503

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : Queen’s Road Travel Information Limited

 地址 Endereço : Room 141 & 146, 14/F, Somptueux Central, 52-54 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 提供查找和比較旅行預訂服務價格和級別的互聯網搜索引擎；計算機服務，即替他人創建、維

護、設計和運行網站；用於數據庫管理軟件的軟件運營服務；照片瀏覽共享服務，即提供可使用

戶上傳；瀏覽和下載數碼照片技術的網站；提供可使用戶上傳和共享視頻、圖片、文本、圖形和

數據技術的網站；為他人創建和維護博客。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093504

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : Queen’s Road Travel Information Limited

 地址 Endereço : Room 141 & 146, 14/F, Somptueux Central, 52-54 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供住所信息，即酒店和臨時住所的評級、評論和建議；酒店和住宿服務，即通過電話、傳真、

郵件、快遞或電子通訊網絡為有關臨時住所的預訂提供和轉達信息和保證支付以及對酒店進

行評論；旅行社服務，即預訂餐館和飲食；預訂野營場地住所。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/093505

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : 楷嵐公司

   KAPLAN, INC.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60607芝加哥範布倫西大街550號2層

   550 West Van Buren Street, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60607, 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 : 就業指導（教育或培訓顧問）；培訓；教育信息；實際培訓（示範）；函授課程；教育；教育考核；

安排和組織專題研討會；組織文化或教育展覽；安排和組織培訓班；安排和組織專家討論會；

出借書籍的圖書館；文字出版（廣告宣傳材料除外）；在線電子書籍和雜誌的出版；書籍出版；

錄像帶發行；提供在線電子出版物（非下載）；玩具出租；提供體育設施；演出製作；原文稿撰

寫（廣告稿除外）；娛樂；遊戲器具出租；動物訓練；經營彩票；為藝術家提供模特服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093506

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : 楷嵐公司

   KAPLAN, INC.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60607芝加哥範布倫西大街550號2層

   550 West Van Buren Street, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 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 : 技術研究；質量控制；測量；化學分析；生物學研究；氣象信息；材料測試；物理研究；包裝設

計；建築學；服裝設計；替他人創建和維護網站；計算機軟件設計；藝術品鑒定；無形資產評

估；筆跡分析（筆跡學）；（人工降雨時）雲的催化；書畫刻印藝術設計；代替他人稱量貨物；平

臺即服務（PaaS）；應用服務提供商（ASP）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093507

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : 楷嵐公司

   KAPLAN, INC.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60607芝加哥範布倫西大街550號2層

   550 West Van Buren Street, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45
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[511] 服務 Serviços : 社交媒體服務；在線社交網絡服務；交友服務；個人背景調查；社交陪伴；服裝出租；調解；替

代性糾紛解決服務；計劃和安排婚禮服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093513

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Donald Byford & Sons Sdn. Bhd.

 地址 Endereço : No. 54B, Damai Complex, Jalan Lumut, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos correctores; óculos (ópticos); armações para óculos; armações de óculos; 

óculos de sol; estojos para óculos; estojos de óculos; lentes de contacto; recipientes para 

lentes de contacto; cordões para óculos; óculos anti-encandeantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093890

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : Hughes Associates, Inc.

 地址 Endereço : 3610 Commerce Drive, Suite 817, Baltimore, Maryland 21227, 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 de consultoria de engenharia, pesquisa e concepção para construção ambiental 

incluindo o ciclo de vida de um edifício para sistemas de concepção e análise de protecção 

contra incêndios, consultoria de códigos, avaliação de risco, comissionamento, gestão de 

emergências e sistemas de segurança e alarme.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/13 86/453,692 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/093891

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : Hughes Associates, Inc.

 地址 Endereço : 3610 Commerce Drive, Suite 817, Baltimore, Maryland 21227, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria de engenharia, pesquisa e concepção para construção ambiental 

incluindo o ciclo de vida de um edifício para sistemas de concepção e análise de protecção 

contra incêndios, consultoria de códigos, avaliação de risco, comissionamento, gestão de 

emergências e sistemas de segurança e alarme.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/13 86/453,675 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/093892

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : Hughes Associates, Inc.

 地址 Endereço : 3610 Commerce Drive, Suite 817, Baltimore, Maryland 21227, 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 de consultoria de engenharia, pesquisa e concepção para construção ambiental 

incluindo o ciclo de vida de um edifício para sistemas de concepção e análise de protecção 

contra incêndios, consultoria de códigos, avaliação de risco, comissionamento, gestão de 

emergências e sistemas de segurança e alarme.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/13 86/453,665 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/093893

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : Hughes Associates, Inc.

 地址 Endereço : 3610 Commerce Drive, Suite 817, Baltimore, Maryland 21227, 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 de consultoria de engenharia, pesquisa e concepção para construção ambiental 

incluindo o ciclo de vida de um edifício para sistemas de concepção e análise de protecção 

contra incêndios, consultoria de códigos, avaliação de risco, comissionamento, gestão de 

emergências e sistemas de segurança e alarme.
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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

2014/11/13 86/453,657 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/093938

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/17

[730] 申請人 Requerente : DELVAUX DESIGN COORDINATION ET FINANCE

 地址 Endereço : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Etterbeek, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 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; peles de animais; arcas e malas de viagem; artigos de couro ou 

imitações de couro, malas de mão, sacos de viagem, mochilas, sacos de praia, pastas (arti-

gos em couro), pastas para documentos, carteiras, bolsas para moedas, estojos para cartões 

(estojos para notas), porta-chaves (artigos em couro), caixas em couro ou lâmina de couro; 

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093939

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/17

[730] 申請人 Requerente : DELVAUX DESIGN COORDINATION ET FINANCE

 地址 Endereço : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Etterbeek, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; cintos (vestuário), luvas (vestuário), artigos de vestuário, calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093964

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Upper Bukit Timah Road, Singapore 588182

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de empresas; gestão de empresas de hotéis; gestão de empresas de suites residen-

ciais (gestão de empresas de hotéis); gestão de empresas de serviços de apartamentos de 
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manutenção completa (gestão de empresas de hotéis); serviços de secretariado fornecidos 

por hotéis; serviços de assessoria (negócio) relacionados com gestão de empresas; informa-

ções comerciais; promoção de vendas; gestão de administrativo de hotel; informações co-

merciais relacionados com franquia; assistência na gestão de empresas comerciais de fran-

quia; desenvolvimento de negócios; gestão de hotéis para terceiros; procura de contratos 

(para terceiros); publicidade; serviços de lojas de vendas a retalho e por grosso; apresenta-

ção comercial de artigos aos meios de comunicação social para fins de vendas e retalho e 

por grosso, agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permi-

tindo aos clientes a conveniente apreciação e compra desses produtos nas lojas de venda a 

retalho ou estabelecimentos comerciais, a partir de lojas de vendas por grosso, através de 

encomendas pelo correio por catálogos, ou através de meios electrónicos tais como portais 

ou programas de compras da televisão; organização de campanhas promocionais; serviços 

de informação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os serviços supra 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/23 T1415253H 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/093965

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Upper Bukit Timah Road, Singapore 588182

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Agências de alojamentos (apartamentos, propriedade imobiliária); locação e aluguer de 

alojamentos (apartamentos); avaliação de imobiliária; serviços de investimento imobiliário 

comercial; serviços de agência imobiliária comerciais; habitação permanente (fornecimen-

to de alojamento); locação de edifícios, andares, casas, terrenos, propriedade, imobiliária; 

gestão de apartamentos, edifícios, imóveis comerciais, terrenos, propriedade, imobiliária; 

gestão de carteiras imobiliárias; fornecimento de alojamento de habitação permanente; 

serviços de imobiliários; corretagem imobiliária; locação imobiliária; gestão imobiliária; 

selecção e aquisição imobiliário; avaliações imobiliárias; serviços de assessoria relaciona-

dos com direito de propriedade imobiliária; organização de propriedade compartilhada de 

imobiliária; provisão de informações relacionadas com propriedade (imobiliária); serviços 

de imobiliários relacionados com propriedade periódica e compra; cobrança de rendas; 

serviços financeiros de investimento de fundos; serviços de investimentos fiduciários; finan-

ciamento para desenvolvimento imobiliário; seguros relacionados com propriedade; vendas 

de casas comerciais; gestão da propriedade periódica; angariação de fundos para obras de 

beneficência; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com os servi-

ços atrás referidos.
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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

2014/09/23 T1415253H 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/093966

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Upper Bukit Timah Road, Singapore 588182

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento e aluguer de alojamento temporário; serviços de agência de alojamento; ser-

viços de troca de alojamento (periódica); avaliação de alojamento em hotéis; organização 

de férias e alojamento em hotéis; organização de banquetes; organização de alojamento 

temporário; pensões; aluguer de quartos; serviços de reservas de restaurante; hotéis; servi-

ços de hotel; fornecimento de alojamento em hotéis; serviços de fornecimento de refeições 

do hotel; serviços de reservas em hotéis; motéis; reservas (alojamento temporário); forne-

cimento de instalações para exposições, conferências e reuniões; fornecimento (comidas e 

bebidas); restaurantes; restaurante de sirva-se a si próprio; serviços de salas de cocktails; 

cafetarias; cafés; bares; fornecimento de aconselhamento relacionados com alojamento 

temporário; infantários (creches); serviços de informações, assessoria e consultoria relacio-

nados com todos os supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/23 T1415253H 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/093967

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 211 Upper Bukit Timah Road, Singapore 588182

 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 assessoria relacionados com tratamento de beleza; consultoria e aconselhamen-

to de beleza; cuidados de médica, higiene e beleza; serviços de aromaterapia; serviços de 
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beleza; serviços de tratamento de beleza e cosmética; salões de beleza; serviços de salões 

de cabeleireiro; serviços de consultoria relacionados com aparência pessoal (cabelo, beleza, 

cosméticos); cuidado de saúde; termas (serviços de cuidados de saúde, higiene e beleza); 

serviços de cuidado pessoal (enfermagem médica, cuidados de saúde, higiene e beleza); 

fornecimento de informação, incluído online, sobre higiene e cuidados de higiene e beleza 

para seres humanos ou animais; serviços de termas médicas; fornecimento de instalações 

para sauna; fornecimento de instalações de solário (bronzeamento); serviços de maquilha-

gem cosmética; serviços de manicure; serviços de cuidados das unhas; serviços de comple-

mentares médicos; serviços para o cuidado da pele; consultoria relacionados com cuidados 

da pele; serviços de massagens; serviços de informações, assessoria e consultoria relaciona-

dos com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/16 T1416607E 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/093968

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Upper Bukit Timah Road, Singapore 588182

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de empresas; gestão de empresas de hotéis; gestão de empresas de suites residen-

ciais (gestão de empresas de hotéis); gestão de empresas de serviços de apartamentos de 

manutenção completa (gestão de empresas de hotéis); serviços de secretariado fornecidos 

por hotéis; serviços de assessoria (negócio) relacionados com gestão de empresas; informa-

ções comerciais; promoção de vendas; gestão de administrativo de hotel; informações co-

merciais relacionados com franquia; assistência na gestão de empresas comerciais de fran-

quia; desenvolvimento de negócios; gestão de hotéis para terceiros; procura de contratos 

(para terceiros); publicidade; serviços de lojas de vendas a retalho e por grosso; apresenta-

ção comercial de artigos aos meios de comunicação social para fins de vendas e retalho e 

por grosso, agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permi-

tindo aos clientes a conveniente apreciação e compra desses produtos nas lojas de venda a 

retalho ou estabelecimentos comerciais, a partir de lojas de vendas por grosso, através de 

encomendas pelo correio por catálogos, ou através de meios electrónicos tais como portais 

ou programas de compras da televisão; organização de campanhas promocionais; serviços 

de informação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os serviços supra 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/093969

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Upper Bukit Timah Road, Singapore 588182

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Agências de alojamentos (apartamentos, propriedade imobiliária); locação e aluguer de 

alojamentos (apartamentos); avaliação de imobiliária; serviços de investimento imobiliário 

comercial; serviços de agência imobiliária comerciais; habitação permanente (fornecimen-

to de alojamento); locação de edifícios, andares, casas, terrenos, propriedade, imobiliária; 

gestão de apartamentos, edifícios, imóveis comerciais, terrenos, propriedade, imobiliária; 

gestão de carteiras imobiliárias; fornecimento de alojamento de habitação permanente; 

serviços de imobiliários; corretagem imobiliária; locação imobiliária; gestão imobiliária; 

selecção e aquisição imobiliário; avaliações imobiliárias; serviços de assessoria relaciona-

dos com direito de propriedade imobiliária; organização de propriedade compartilhada de 

imobiliária; provisão de informações relacionadas com propriedade (imobiliária); serviços 

de imobiliários relacionados com propriedade periódica e compra; cobrança de rendas; 

serviços financeiros de investimento de fundos; serviços de investimentos fiduciários; finan-

ciamento para desenvolvimento imobiliário; seguros relacionados com propriedade; vendas 

de casas comerciais; gestão da propriedade periódica; angariação de fundos para obras de 

beneficência; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com os servi-

ços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093970

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Upper Bukit Timah Road, Singapore 588182

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento e aluguer de alojamento temporário; serviços de agência de alojamento; ser-

viços de troca de alojamento (periódica); avaliação de alojamento em hotéis; organização 

de férias e alojamento em hotéis; organização de banquetes; organização de alojamento 

temporário; pensões; aluguer de quartos; serviços de reservas de restaurante; hotéis; servi-

ços de hotel; fornecimento de alojamento em hotéis; serviços de fornecimento de refeições 

do hotel; serviços de reservas em hotéis; motéis; reservas (alojamento temporário); forne-

cimento de instalações para exposições, conferências e reuniões; fornecimento (comidas e 

bebidas); restaurantes; restaurante de sirva-se a si próprio; serviços de salas de cocktails; 

cafetarias; cafés; bares; fornecimento de aconselhamento relacionados com alojamento 

temporário; infantários (creches); serviços de informações, assessoria e consultoria relacio-

nados com todos os supramencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093971

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Upper Bukit Timah Road, Singapore 588182

 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 assessoria relacionados com tratamento de beleza; consultoria e aconselhamen-

to de beleza; cuidados de médica, higiene e beleza; serviços de aromaterapia; serviços de 

beleza; serviços de tratamento de beleza e cosmética; salões de beleza; serviços de salões 

de cabeleireiro; serviços de consultoria relacionados com aparência pessoal (cabelo, beleza, 

cosméticos); cuidado de saúde; termas (serviços de cuidados de saúde, higiene e beleza); 

serviços de cuidado pessoal (enfermagem médica, cuidados de saúde, higiene e beleza); 

fornecimento de informação, incluído online, sobre higiene e cuidados de higiene e beleza 

para seres humanos ou animais; serviços de termas médicas; fornecimento de instalações 

para sauna; fornecimento de instalações de solário (bronzeamento); serviços de maquilha-

gem cosmética; serviços de manicure; serviços de cuidados das unhas; serviços de comple-

mentares médicos; serviços para o cuidado da pele; consultoria relacionados com cuidados 

da pele; serviços de massagens; serviços de informações, assessoria e consultoria relaciona-

dos com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094006

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/19

[730] 申請人 Requerente : J.B. Martin

 地址 Endereço : 6 rue Saint Joseph, 75002 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; cintos (vestuário), luvas (vestuário), artigos de vestuário, calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094034

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/19
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[730] 申請人 Requerente : FRED PARIS

 地址 Endereço : 131 avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly Sur Seine, 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 : Lojas de venda a retalho para a venda de jóias, relógios, óculos, artigos de couro.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/06/25 T14 099 29G 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/094147

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/29

[730] 申請人 Requerente : Sita Advanced Travel Solutions Limited

 地址 Endereço : Weyside Park, Godamling, Surrey, GU7 1XE, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094148

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/29

[730] 申請人 Requerente : Sita Advanced Travel Solutions Limited

 地址 Endereço : Weyside Park, Godamling, Surrey, GU7 1XE, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094291

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 上海馥群餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區茅台路553號3幢413室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，茶飲料，糖，麵包，糕點，調味料，食用冰，穀類製品，穀粉製食品，餅乾，土司，披薩，

三明治，甜食，曲奇餅乾，（意式）麵食，餡餅，冰淇淋，可可。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094292

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 上海馥群餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區茅台路553號3幢413室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，咖啡館，酒吧服務，自助餐館，飯店，自助餐廳，旅館預訂，寄宿處，住所（旅館、供膳寄宿

處），備辦宴席。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094293

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 上海馥群餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區茅台路553號3幢413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，茶飲料，糖，麵包，糕點，調味料，食用冰，穀類製品，穀粉製食品，餅乾，土司，披薩，

三明治，甜食，曲奇餅乾，（意式）麵食，餡餅，冰淇淋，可可。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094294

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 上海馥群餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區茅台路553號3幢413室 



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6105

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，咖啡館，酒吧服務，自助餐館，飯店，自助餐廳，旅館預訂，寄宿處，住所（旅館、供膳寄宿

處），備辦宴席。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094295

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 上海馥群餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區茅台路553號3幢413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，茶飲料，糖，麵包，糕點，調味料，食用冰，穀類製品，穀粉製食品，餅乾，土司，披薩，

三明治，甜食，曲奇餅乾，（意式）麵食，餡餅，冰淇淋，可可。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094296

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 上海馥群餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區茅台路553號3幢413室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，咖啡館，酒吧服務，自助餐館，飯店，自助餐廳，旅館預訂，寄宿處，住所（旅館、供膳寄宿

處），備辦宴席。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094297

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 上海馥群餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區茅台路553號3幢413室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，咖啡館，酒吧服務，自助餐館，飯店，自助餐廳，旅館預訂，寄宿處，住所（旅館、供膳寄宿

處），備辦宴席。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094394

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 澳門城市大學基金會 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心25樓 

 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動；大學教育；組織競賽（教育或娛樂）；函授課程；體育教育；

無線電文娛節目；文字出版（廣告宣傳材料除外）；培訓教學；教學；講課；電影製作；出借書籍

的圖書館；圖書出版；書籍出版；廣播和電視節目製作；音樂廳；戲劇製作；表演製作；節目製

作；提供體育設施；流動圖書館；安排和組織學術討論會；安排和組織會議；教育信息；教育考

核；組織文化或教育展覽；組織體育比賽；實際培訓（示範）；體育場設施出租；安排和組織專

家研討會；安排和組織專題研討會；寄宿學校；安排和組織培訓班；在線電子書籍和雜誌的出

版；數字成像服務；提供在線電子出版物（非下載）；攝影報導；攝影；就業指導（教育或培訓顧

問）；新聞記者服務；翻譯；錄像帶錄製；原文稿撰寫（廣告稿除外）；書法服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色（Pantone 3288C）；黑色；灰色。（如圖所示） 

[210] 編號 N.º : N/094395

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 澳門城市大學基金會 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心25樓 

 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開

發；建築學；材料測試；技術項目研究；地質勘測；工程；氣象預報；研究和開發（替他人）；城

市規劃；車輛性能檢測；替他人創建和維護網站；計算機軟件及網路服務器出租；環境保護領

域的研究；提供互聯網搜索引擎。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色（Pantone 3288C）；黑色；灰色。（如圖所示） 
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[210] 編號 N.º : N/094404

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 北京五十五度科技有限公司

   Beijing 55 degree Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 北京市密雲縣鼓樓東大街3號山水大廈3層313室-618

   Room 313-618, 3 floor, Shanshui Building, No.3 Gulou East Road, Miyun, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 食物保溫容器；飲料隔熱容器；隔熱瓶；暖水瓶；保溫瓶；隔熱容器；茶壺；杯；水瓶；茶具（餐

具）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094405

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 北京五十五度科技有限公司

   Beijing 55 degree Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 北京市密雲縣鼓樓東大街3號山水大廈3層313室-618

   Room 313-618, 3 floor, Shanshui Building, No.3 Gulou East Road, Miyun, Beijing, China

 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（腳上的穿着物）；滑雪靴；靴；拖鞋；涼鞋；鞋；跑鞋（帶金屬釘）；帽子（頭戴）；襪。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094434

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : POPULAR BOOK CO (PTE) LTD

 地址 Endereço : 20 Old Toh Tuck Road, Singapore 597655

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Materiais impressos; postais; periódicos; livros; calendários; mapas; diários; organizadores 

[artigos de papelaria]; marcadores para organizadores [artigos de papelaria]; autocolantes; 

artigos de papelaria; estojos; canetas; lápis; lapiseiras; fitas correctoras para usar em pape-

laria; afia lápis; carimbos; etiquetas autocolantes para mensagens removíveis; apagadores; 

réguas; agrafadores; agrafes; furadores de escritório; blocos para escrever; blocos de notas; 

tintas de aguarela, tintas de artista, artigos e materiais de artistas [excepto tintas, cores ou 

verniz]; papel e artigos de papel; marcadores de livros; borrachas de apagar; carimbos de 
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borracha [excepto ferramentas manuais ou peças de máquinas]; material de encadernação; 

fotografias; tipo de impressoras; blocos de impressão; manuais (impressos); moldes de cos-

tura; gráficos; decalcomanias; autocolantes; moldes para bordados; moldes de tricô; cores 

de cartazes [tudo para usar na escola]; lápis de pintar; lápis de cor; materiais para desenho 

artístico [excepto tintas]; pinceis para aplicação de tintas; pastéis [lápis]; líquidos coloridos 

para usar em trabalhos manuais infantis; materiais formativos e de ensino (excepto apa-

relhos); álbuns; aparelhos para montagem de fotografias; armários de papelaria [excepto 

mobiliário]; artigos e cartão; clipboards; clipes [artigos de papelaria]; arquivos [artigos de 

papelaria]; caixas de arquivo [pastas]; suportes de papel magnéticos; pastas de cartão; pas-

tas transparentes; pastas de colecções; pastas de arquivo; bandejas de cartas; pisa-papéis; 

material escolar (artigos de papelaria); sacos de ofertas; materiais para embalar [papel, 

plástico e cartão]; papel de embrulhos de ofertas e etiquetas de ofertas; colas para papela-

ria ou fins domésticos; artigos de escritório (excepto mobiliário); blocos e papel de esboço 

e desenho; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico para embalar; tudo incluído na 

Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/094435

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : POPULAR BOOK CO (PTE) LTD

 地址 Endereço : 20 Old Toh Tuck Road, Singapore 597655

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Artigos de couro e imitações de couro; sacos, mochilas escolares, sacos de arte, carteiras, 

carteiras de bolso, bolsas, bagagens, artigos de viagem; porta-chaves feitos de couro ou 

imitações de couro; porta-chaves, suportes na forma de carteiras para chaves, suportes na 

forma de carteiras para chaves, carteiras de bolso para chaves; sacolas, mochilas grandes, 

mochilas pequenas, sacos, bolsas de cintura, sacos de compras, bolsas de tiracolo, livros de 

bolso [carteira], porta-cartões [suportes de cartão de crédito], carteiras para cartões [na 

forma de carteiras de bolso], suportes [que não seja papelaria] na forma de porta-cartões, 

guarda-chuvas; tudo incluído na Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/094436

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : POPULAR BOOK CO (PTE) LTD

 地址 Endereço : 20 Old Toh Tuck Road, Singapore 597655

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de cozinha e para o lar (que não sejam de metal precioso ou reves-

tido com este); recipientes [que não sejam de metal] sob a forma de caixa para uso domésti-

co; serviço de mesa; utensílios de cozinha; artigos de vidro; porcelana; artigos de mesa em 

papel; artigos de mesa em cartão; artigos de mesa em plástico; mealheiros; porquinhos me-

alheiros, que não sejam de metal; garrafas de água [recipientes]; lancheiras; bandejas para 

colocar lancheiras; pentes; escovas (excepto escovas para pintar); esponjas (que não sejam 

para fins cirúrgicos); materiais incluídos na Classe 21 para limpeza; aparelhos e instrumen-

tos para lavagem; panos e materiais para limpezas [que não sejam preparações], incluindo 

panos impregnados com detergente ou desinfectante; dispensadores para limpar material; 

tudo incluído na Classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/094437

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : POPULAR BOOK CO (PTE) LTD

 地址 Endereço : 20 Old Toh Tuck Road, Singapore 597655

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : A junção, para benefício de terceiros, de uma diversidade de bens, nomeadamente material 

impresso, livros, livros de texto, periódicos, ofertas em geral, brinquedos, jogos e artigos de 

brincar, decorações para árvores de Natal, calendários, mapas, diários, autocolantes, arti-

gos de papelaria, estojos, artigos e materiais de artistas, materiais formativos e de ensino, 

álbuns, aparelhos para montagem de fotografias, armários para material de papelaria, arti-

gos em cartão, clipboards, clipes, files, bandejas de cartas, pisa-papéis, material escolar (ar-

tigos de papelaria), sacos de ofertas, materiais para embalar, papel de embrulhos de ofertas 

e etiquetas de ofertas, colas para papelaria ou fins domésticos, artigos de escritório (excepto 

mobiliário), blocos e papel de esboço e desenho, sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plás-

tico para embalar e todos os materiais escolares e de escritório e relacionados, sacos, arti-

gos de couro e imitações de couro, imanes, ferramentas e utensílios manuais, utensílios e 

recipientes para o lar e de cozinha, porquinhos mealheiros, aparelhos e instrumentos cien-

tíficos, fotográficos, ópticos, de pesagem e de medição, aparelhos para gravação, transmis-

são ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnético, discos de gravação, 

máquinas de calcular, computadores, publicações electrónicas, que permitam aos clientes 

visualizar devidamente e comprar estes bens numa estabelecimento de retalho, com base 

num catálogo de mercadorias em geral, num site de mercadorias em geral ou através de 

encomenda postal ou meios de telecomunicação; serviços de marketing e promocionais; 

serviços de exibição; serviços de informação e aconselhamento para o atrás mencionado; 

organização, operação e supervisão de sistemas de fidelização de clientes com ou sem a uti-

lização de um cartão; tudo incluído na Classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/094438

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : POPULAR BOOK COMPANY (PTE) LTD

 地址 Endereço : 20 Old Toh Tuck Road, Singapore 597655

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho de géneros alimentícios, produtos de aperitivos, petiscos, con-

feitos e bebidas; serviços de vendas por grosso de géneros alimentícios, produtos de aperiti-

vos, petiscos, confeitos e bebidas; agregação para o benefício de terceiros de uma variedade 

de produtos (excluindo o transporte dos mesmos) nomeadamente, produtos de aperitivos, 

petiscos, confeitos e bebidas, permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aqui-

sição desses produtos através de lojas de vendas a retalho, um outlet de vendas por grosso, 

um outlet de distribuição, a partir dum catálogo de mercadorias gerais por encomendas por 

correio ou por meios de telecomunicações e através de sítios de mercadorias gerais (da In-

ternet) em redes globais de comunicação; serviços de apresentação para mercadorias; ser-

viços de gestão de empresas; marketing, publicidade e serviços promocionais; serviços de 

agências de importação e exportação; serviços de aconselhamento e informação para todos 

os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco e verde.

[210] 編號 N.º : N/094439

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : The London Eye Company Limited

 地址 Endereço : 3 Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, provimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

fornecimento de instalações de lazer, entretenimento e recreação, rodas gigantes, platafor-

mas e pontos de observação; serviços de parque de diversão; serviços de parques temáticos, 

serviços de divertimento e serviços de casas de jogo electrónico; atracções a visitantes; 

rinques de patinagem no gelo; produção e apresentação de shows, espectáculos ao vivo e 

exibições; organização de competições, jogos, questionários, dias de divertimento, e even-

tos com a participação de público, serviços de planeamento festas; serviços de educação 

relacionados com entretenimento; organização e realização de exposições, seminários, 

workshops e palestras para fins culturais, educacionais ou de entretenimento; fornecimento 
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de instalações do museu (apresentação, exposições); preparação e exposição de trabalhos 

em cera; apresentações de cinema; exibições de planetário; exibições e demonstrações de 

luz lazer; centros de vida marinha; jardins zoológicos; parques e jardins para fins recreati-

vos; serviços de anfitrião; serviços de entretenimento circense; reserva de entretenimento; 

publicação de livros e textos; serviços de consultoria, informação e consultadoria relacio-

nados com todos os serviços citados anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094444

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094445

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094446

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094447

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 
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consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094448

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094449

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094450

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094451

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094452

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094453

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094454

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 



6116 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 15 期 —— 2015 年 4 月 15 日

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094455

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094456

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 
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pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094457

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094458

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094459

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094460

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094461

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06
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[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094462

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094463

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094464

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094465

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 
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leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094466

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094467

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 



6122 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 15 期 —— 2015 年 4 月 15 日

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094468

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094469

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094470

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094471

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094472

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, Central, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094473

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094474

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；
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包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094475

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094476

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 
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de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094477

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094478

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094479

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094480

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094481

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094482

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6129

[210] 編號 N.º : N/094483

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094484

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094485

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 
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leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094486

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094487

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 
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inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094488

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094489

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094490

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094491

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094492

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094493

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094494

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094495

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094496

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094497

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094498

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094499

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094500

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094501

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094502

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094503

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094504

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094505

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094506

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094507

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094508

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, Central, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094509

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094510

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；
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薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094511

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094512

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06
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[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094513

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094514

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 
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leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094515

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094516

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 
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inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094517

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094518

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094519

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094520

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094521

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094522

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6147

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094523

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094524

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094525

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094526

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094527

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094528

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094529

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094530

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094531

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；
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市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094532

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094533

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094534

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094535

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094536

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094537

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094538

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, Central, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094539

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094540

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；
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糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094541

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094542

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, Central, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094543

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094544

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094545

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094546

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 
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empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094547

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094548

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；表格（印刷品）；口袋書籍（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備

忘簿；傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印刷出版物；說明書；辦公物品；

包裝紙；產品包裝；書寫材料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板及產品；照

片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

   Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094549

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉及保存裝的肉；魚；家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，水果

醬汁；蛋，奶及乳製品；奶粉；奶油；食用油及油脂；乳酪；蛋黃醬；塗抹麵包的奶油用乳製品；

堅果仁；泡菜；乾製及保存裝的海產（魚除外）。

   Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094550

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；

薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；

糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番

茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

   Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094551

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；

企業問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管理的輔助；商業貿易的管理諮詢；

於商業組織的諮詢；商業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過直接郵寄的廣

告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商業或廣告為目的之展覽會；出入口代理；市場調查；

市場研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覽會；替他人作推銷；廣告材料的更新；為第三

者利益而展示各類食品和飲料產品。

   Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094552

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e 

serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094602

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : ZWILLING J.A. Henckels AG

 地址 Endereço : Gruenewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas manuais e instrumentos (operados manualmente); talheres; armas brancas; 

máquinas de barbear; couros para afiar; afiador de cutelaria; instrumentos para o cuidado 

do corpo e cosméticos (incluídos na classe 8); abre-ostras; máquinas de aparar a barba; 

tesouras de bolso; podadores de árvores; aparadores de ramos de árvores; abre-latas não 

eléctricos; alicates para cortar arame; aparelhos de depilação (eléctricos e não-eléctricos); 

talheres de mesa; estojos para máquinas de barbear; canivetes; limas; facas para arranjar 

peixe; facas para picar carne; aparelhos para frisar o cabelo; garfos; facas de podar; tesou-

ras de podar; ferramentas de jardinagem (manuais); tesouras para cortar aves (manuais); 

corta-legumes; máquinas de cortar cabelo para uso  pessoal (eléctricas e não eléctricas); 

cutelos; tesouras de costura; tesouras para uso doméstico; tesouras de jardinagem; tesou-

ras para “ikebana” (arte floral japonesa); facas de caça; lâminas de barbear; instrumentos 

manuais para a agricultura; colheres; conjuntos de manicura; facas (ferramentas manuais); 

facas (armas); estojos para facas; afiador de facas (manuais); sacos para facas; limas para 

unhas (eléctricas e não eléctricas); pinças para cutículas; polidores de unhas (eléctricos e 

não eléctricos); tesouras para unhas (eléctricas e não eléctricas); pinças para unhas; extrac-

tores de unhas; conjuntos de pedicure; conjuntos de barbear; quebra-nozes (excepto em 

metais preciosos); tesouras de papel; instrumento para pedicura; pinças pequenas; facas 

de plantação; ferramentas de polir; facas de barbear; enxós de tanoeiros; ferramentas para 

cortar tubos; sabres; bainhas de espadas; lâminas para tesouras; tesouras grandes (instru-

mentos manuais); instrumentos rectificadores (manuais); instrumentos para afiar lâminas 

(manuais); pedras de afiar; facas de corte; ferramentas de corte; tesouras de alfaiate; facas 

de aparar; espadas; foices; pedras para afiar foices; foicinhas; pinças para espargos; tesou-

ras para bordar; tesouras multi-usos; fuzis para afiar; cortadores de carne; pinças para açú-

car.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094603

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : ZWILLING J.A. Henckels AG

 地址 Endereço : Gruenewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(excepto pincéis para pintar); materiais para fabrico de escovas; artigos de limpeza; lã de 

aço; vidro em bruto ou semi-trabalhado (excepto vidro de construção); objectos de vidro, 

porcelana e fiança, não incluídos noutras classes; objectos de vidro para bebidas; objectos 

de cristal (vidraria); artigos decorativos feitos em vidro; copos; tigelas de vidro; vasos de vi-

dro; canecas de cerâmica; artigos de cerâmica para uso doméstico; artigos de cerâmica para 

a cozinha; serviços em cerâmica para café; vasos de cerâmica; serviços de pratos; chávenas 

de café, canecas e chávenas de chá; serviços para café; galheteiros para óleo e vinagre; 

prensas de alho (utensílios de cozinha); luvas para fins domésticos; louça em porcelana; ar-

tigos de porcelana para fins decorativos; artigos de porcelana para fins domésticos; serviços 

de chá (excepto em metais preciosos); taças (excepto em metais preciosos); recipientes com 

isolamento térmico; escovas para cuidado da beleza e do corpo; materiais para produção 

de escovas; copos de suporte para ovos (excepto em metais preciosos); baldes para gelo; 

garrafas com isolamento térmico; abre-garrafas; espremedores de fruta (excepto eléctricos) 

para uso doméstico; talheres de mesa (excepto em metais preciosos); louça e utensílios de 

cozinha; máquinas de café (excepto eléctricas); cafeteiras (excepto em metais preciosos); 

apagadores de velas (excepto em metais preciosos); suportes para velas (excepto em metais 

preciosos); utensílios para cozinhar (excepto em metais preciosos); cestos para uso domésti-

co (excepto em metais precisos); saca-rolhas; utensílios cosméticos; tachos e panelas; espá-

tulas; utensílios de apoio para facas; suportes para guardar facas; moedores manuais para 

uso doméstico; estojos de higiene; utensílios para limpeza; pincéis para a barba; suportes 

de pincéis para a barba; raladores para uso doméstico; saleiros (excepto em metais precio-

sos); raspadeiras para uso doméstico; espátulas (acessórios de mesa); batedores de claras 

(não eléctricos); tábuas para cortar; concha de sopa; coadores para uso doméstico; tampas 

para garrafas de champanhe; serviços de mesa (excepto em metais preciosos); argolas para 

guardanapos (excepto em metais preciosos); misturadores para cocktails (“shakers”); 

passadores (excepto em metais preciosos); pás para servir espargos; lã de aço para limpeza; 

tabuleiros para uso doméstico (excepto em metais preciosos); centros de mesa (excepto em 

metais preciosos); utensílios de mesa (excepto em metais preciosos); utensílios para infusão 

de chá (excepto em metais preciosos); utensílios para cortar pastelaria; rolos para pastela-

ria; pás para servir tartes; funis; misturadores (não eléctricos) para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094604

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : ZWILLING J.A. Henckels AG

 地址 Endereço : Gruenewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas manuais e instrumentos (operados manualmente); talheres; armas brancas; 

máquinas de barbear; couros para afiar; afiador de cutelaria; instrumentos para o cuidado 

do corpo e cosméticos (incluídos na classe 8); abre-ostras; máquinas de aparar a barba; 

tesouras de bolso; podadores de árvores; aparadores de ramos de árvores; abre-latas não 

eléctricos; alicates para cortar arame; aparelhos de depilação (eléctricos e não-eléctricos); 
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talheres de mesa; estojos para máquinas de barbear; canivetes; limas; facas para arranjar 

peixe; facas para picar carne; aparelhos para frisar o cabelo; garfos; facas de podar; tesou-

ras de podar; ferramentas de jardinagem (manuais); tesouras para cortar aves (manuais); 

corta-legumes; máquinas de cortar cabelo para uso  pessoal (eléctricas e não eléctricas); 

cutelos; tesouras de costura; tesouras para uso doméstico; tesouras de jardinagem; tesouras 

para “ikebana” (arte floral japonesa); facas de caça; lâminas de barbear; instrumentos ma-

nuais para a agricultura; colheres; conjuntos de manicura; facas (ferramentas manuais); 

facas (armas); estojos para facas; afiador de facas (manuais); sacos para facas; limas para 

unhas (eléctricas e não eléctricas); pinças para cutículas; polidores de unhas (eléctricos e 

não eléctricos); tesouras para unhas (eléctricas e não eléctricas); pinças para unhas; extrac-

tores de unhas; conjuntos de pedicure; conjuntos de barbear; quebra-nozes (excepto em 

metais preciosos); tesouras de papel; instrumento para pedicura; pinças pequenas; facas 

de plantação; ferramentas de polir; facas de barbear; enxós de tanoeiros; ferramentas para 

cortar tubos; sabres; bainhas de espadas; lâminas para tesouras; tesouras grandes (instru-

mentos manuais); instrumentos rectificadores (manuais); instrumentos para afiar lâminas 

(manuais); pedras de afiar; facas de corte; ferramentas de corte; tesouras de alfaiate; facas 

de aparar; espadas; foices; pedras para afiar foices; foicinhas; pinças para espargos; tesou-

ras para bordar; tesouras multi-usos; fuzis para afiar; cortadores de carne; pinças para açú-

car.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094605

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : ZWILLING J.A. Henckels AG

 地址 Endereço : Gruenewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(excepto pincéis para pintar); materiais para fabrico de escovas; artigos de limpeza; lã de 

aço; vidro em bruto ou semi-trabalhado (excepto vidro de construção); objectos de vidro, 

porcelana e fiança, não incluídos noutras classes; objectos de vidro para bebidas; objectos 

de cristal (vidraria); artigos decorativos feitos em vidro; copos; tigelas de vidro; vasos de vi-

dro; canecas de cerâmica; artigos de cerâmica para uso doméstico; artigos de cerâmica para 

a cozinha; serviços em cerâmica para café; vasos de cerâmica; serviços de pratos; chávenas 

de café, canecas e chávenas de chá; serviços para café; galheteiros para óleo e vinagre; 

prensas de alho (utensílios de cozinha); luvas para fins domésticos; louça em porcelana; ar-

tigos de porcelana para fins decorativos; artigos de porcelana para fins domésticos; serviços 

de chá (excepto em metais preciosos); taças (excepto em metais preciosos); recipientes com 

isolamento térmico; escovas para cuidado da beleza e do corpo; materiais para produção 

de escovas; copos de suporte para ovos (excepto em metais preciosos); baldes para gelo; 

garrafas com isolamento térmico; abre-garrafas; espremedores de fruta (excepto eléctricos) 

para uso doméstico; talheres de mesa (excepto em metais preciosos); louça e utensílios de 

cozinha; máquinas de café (excepto eléctricas); cafeteiras (excepto em metais preciosos); 

apagadores de velas (excepto em metais preciosos); suportes para velas (excepto em metais 

preciosos); utensílios para cozinhar (excepto em metais preciosos); cestos para uso domésti-
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co (excepto em metais precisos); saca-rolhas; utensílios cosméticos; tachos e panelas; espá-

tulas; utensílios de apoio para facas; suportes para guardar facas; moedores manuais para 

uso doméstico; estojos de higiene; utensílios para limpeza; pincéis para a barba; suportes 

de pincéis para a barba; raladores para uso doméstico; saleiros (excepto em metais precio-

sos); raspadeiras para uso doméstico; espátulas (acessórios de mesa); batedores de claras 

(não eléctricos); tábuas para cortar; concha de sopa; coadores para uso doméstico; tampas 

para garrafas de champanhe; serviços de mesa (excepto em metais preciosos); argolas para 

guardanapos (excepto em metais preciosos); misturadores para cocktails (“shakers”); pas-

sadores (excepto em metais preciosos); pás para servir espargos; lã de aço para limpeza; 

tabuleiros para uso doméstico (excepto em metais preciosos); centros de mesa (excepto em 

metais preciosos); utensílios de mesa (excepto em metais preciosos); utensílios para infusão 

de chá (excepto em metais preciosos); utensílios para cortar pastelaria; rolos para pastela-

ria; pás para servir tartes; funis; misturadores (não eléctricos) para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094606

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : ZWILLING J.A. Henckels AG

 地址 Endereço : Gruenewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(excepto pincéis para pintar); materiais para fabrico de escovas; artigos de limpeza; lã de 

aço; vidro em bruto ou semi-trabalhado (excepto vidro de construção); objectos de vidro, 

porcelana e fiança, não incluídos noutras classes; objectos de vidro para bebidas; objectos 

de cristal (vidraria); artigos decorativos feitos em vidro; copos; tigelas de vidro; vasos de vi-

dro; canecas de cerâmica; artigos de cerâmica para uso doméstico; artigos de cerâmica para 

a cozinha; serviços em cerâmica para café; vasos de cerâmica; serviços de pratos; chávenas 

de café, canecas e chávenas de chá; serviços para café; galheteiros para óleo e vinagre; 

prensas de alho (utensílios de cozinha); luvas para fins domésticos; louça em porcelana; ar-

tigos de porcelana para fins decorativos; artigos de porcelana para fins domésticos; serviços 

de chá (excepto em metais preciosos); taças (excepto em metais preciosos); recipientes com 

isolamento térmico; escovas para cuidado da beleza e do corpo; materiais para produção 

de escovas; copos de suporte para ovos (excepto em metais preciosos); baldes para gelo; 

garrafas com isolamento térmico; abre-garrafas; espremedores de fruta (excepto eléctricos) 

para uso doméstico; talheres de mesa (excepto em metais preciosos); louça e utensílios de 

cozinha; máquinas de café (excepto eléctricas); cafeteiras (excepto em metais preciosos); 

apagadores de velas (excepto em metais preciosos); suportes para velas (excepto em metais 

preciosos); utensílios para cozinhar (excepto em metais preciosos); cestos para uso domésti-

co (excepto em metais precisos); saca-rolhas; utensílios cosméticos; tachos e panelas; espá-

tulas; utensílios de apoio para facas; suportes para guardar facas; moedores manuais para 

uso doméstico; estojos de higiene; utensílios para limpeza; pincéis para a barba; suportes 

de pincéis para a barba; raladores para uso doméstico; saleiros (excepto em metais precio-

sos); raspadeiras para uso doméstico; espátulas (acessórios de mesa); batedores de claras 

(não eléctricos); tábuas para cortar; concha de sopa; coadores para uso doméstico; tampas 
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para garrafas de champanhe; serviços de mesa (excepto em metais preciosos); argolas para 

guardanapos (excepto em metais preciosos); misturadores para cocktails (“shakers”); pas-

sadores (excepto em metais preciosos); pás para servir espargos; lã de aço para limpeza; 

tabuleiros para uso doméstico (excepto em metais preciosos); centros de mesa (excepto em 

metais preciosos); utensílios de mesa (excepto em metais preciosos); utensílios para infusão 

de chá (excepto em metais preciosos); utensílios para cortar pastelaria; rolos para pastela-

ria; pás para servir tartes; funis; misturadores (não eléctricos) para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094607

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : ZWILLING J.A. Henckels AG

 地址 Endereço : Gruenewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(excepto pincéis para pintar); materiais para fabrico de escovas; artigos de limpeza; lã de 

aço; vidro em bruto ou semi-trabalhado (excepto vidro de construção); objectos de vidro, 

porcelana e fiança, não incluídos noutras classes; objectos de vidro para bebidas; objectos 

de cristal (vidraria); artigos decorativos feitos em vidro; copos; tigelas de vidro; vasos de vi-

dro; canecas de cerâmica; artigos de cerâmica para uso doméstico; artigos de cerâmica para 

a cozinha; serviços em cerâmica para café; vasos de cerâmica; serviços de pratos; chávenas 

de café, canecas e chávenas de chá; serviços para café; galheteiros para óleo e vinagre; 

prensas de alho (utensílios de cozinha); luvas para fins domésticos; louça em porcelana; ar-

tigos de porcelana para fins decorativos; artigos de porcelana para fins domésticos; serviços 

de chá (excepto em metais preciosos); taças (excepto em metais preciosos); recipientes com 

isolamento térmico; escovas para cuidado da beleza e do corpo; materiais para produção 

de escovas; copos de suporte para ovos (excepto em metais preciosos); baldes para gelo; 

garrafas com isolamento térmico; abre-garrafas; espremedores de fruta (excepto eléctricos) 

para uso doméstico; talheres de mesa (excepto em metais preciosos); louça e utensílios de 

cozinha; máquinas de café (excepto eléctricas); cafeteiras (excepto em metais preciosos); 

apagadores de velas (excepto em metais preciosos); suportes para velas (excepto em metais 

preciosos); utensílios para cozinhar (excepto em metais preciosos); cestos para uso domésti-

co (excepto em metais precisos); saca-rolhas; utensílios cosméticos; tachos e panelas; espá-

tulas; utensílios de apoio para facas; suportes para guardar facas; moedores manuais para 

uso doméstico; estojos de higiene; utensílios para limpeza; pincéis para a barba; suportes 

de pincéis para a barba; raladores para uso doméstico; saleiros (excepto em metais precio-

sos); raspadeiras para uso doméstico; espátulas (acessórios de mesa); batedores de claras 

(não eléctricos); tábuas para cortar; concha de sopa; coadores para uso doméstico; tampas 

para garrafas de champanhe; serviços de mesa (excepto em metais preciosos); argolas para 

guardanapos (excepto em metais preciosos); misturadores para cocktails (“shakers”); pas-

sadores (excepto em metais preciosos); pás para servir espargos; lã de aço para limpeza; 

tabuleiros para uso doméstico (excepto em metais preciosos); centros de mesa (excepto em 
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metais preciosos); utensílios de mesa (excepto em metais preciosos); utensílios para infusão 

de chá (excepto em metais preciosos); utensílios para cortar pastelaria; rolos para pastela-

ria; pás para servir tartes; funis; misturadores (não eléctricos) para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pássaro — preto, branco e vermelho

   Bico e patas — vermelho

   Asas — pretas

   Pescoço — branco

   “staub” — vermelho

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/094608

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : ZWILLING J.A. Henckels AG

 地址 Endereço : Gruenewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas manuais e instrumentos (operados manualmente); talheres; armas brancas; 

máquinas de barbear; couros para afiar; afiador de cutelaria; instrumentos para o cuidado 

do corpo e cosméticos (incluídos na classe 8); abre-ostras; máquinas de aparar a barba; 

tesouras de bolso; podadores de árvores; aparadores de ramos de árvores; abre-latas não 

eléctricos; alicates para cortar arame; aparelhos de depilação (eléctricos e não-eléctricos); 

talheres de mesa; estojos para máquinas de barbear; canivetes; limas; facas para arranjar 

peixe; facas para picar carne; aparelhos para frisar o cabelo; garfos; facas de podar; tesou-

ras de podar; ferramentas de jardinagem (manuais); tesouras para cortar aves (manuais); 

corta-legumes; máquinas de cortar cabelo para uso  pessoal (eléctricas e não eléctricas); 

cutelos; tesouras de costura; tesouras para uso doméstico; tesouras de jardinagem; tesou-

ras para “ikebana” (arte floral japonesa); facas de caça; lâminas de barbear; instrumentos 

manuais para a agricultura; colheres; conjuntos de manicura; facas (ferramentas manuais); 

facas (armas); estojos para facas; afiador de facas (manuais); sacos para facas; limas para 

unhas (eléctricas e não eléctricas); pinças para cutículas; polidores de unhas (eléctricos e 

não eléctricos); tesouras para unhas (eléctricas e não eléctricas); pinças para unhas; extrac-

tores de unhas; conjuntos de pedicure; conjuntos de barbear; quebra-nozes (excepto em 

metais preciosos); tesouras de papel; instrumento para pedicura; pinças pequenas; facas 

de plantação; ferramentas de polir; facas de barbear; enxós de tanoeiros; ferramentas para 

cortar tubos; sabres; bainhas de espadas; lâminas para tesouras; tesouras grandes (instru-

mentos manuais); instrumentos rectificadores (manuais); instrumentos para afiar lâminas 

(manuais); pedras de afiar; facas de corte; ferramentas de corte; tesouras de alfaiate; facas 

de aparar; espadas; foices; pedras para afiar foices; foicinhas; pinças para espargos; tesou-

ras para bordar; tesouras multi-usos; fuzis para afiar; cortadores de carne; pinças para açú-

car.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094609

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : ZWILLING J.A. Henckels AG

 地址 Endereço : Gruenewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas manuais e instrumentos (operados manualmente); talheres; armas brancas; 

máquinas de barbear; couros para afiar; afiador de cutelaria; instrumentos para o cuidado 

do corpo e cosméticos (incluídos na classe 8); abre-ostras; máquinas de aparar a barba; 

tesouras de bolso; podadores de árvores; aparadores de ramos de árvores; abre-latas não 

eléctricos; alicates para cortar arame; aparelhos de depilação (eléctricos e não-eléctricos); 

talheres de mesa; estojos para máquinas de barbear; canivetes; limas; facas para arranjar 

peixe; facas para picar carne; aparelhos para frisar o cabelo; garfos; facas de podar; tesou-

ras de podar; ferramentas de jardinagem (manuais); tesouras para cortar aves (manuais); 

corta-legumes; máquinas de cortar cabelo para uso pessoal (eléctricas e não eléctricas); 

cutelos; tesouras de costura; tesouras para uso doméstico; tesouras de jardinagem; tesou-

ras para “ikebana” (arte floral japonesa); facas de caça; lâminas de barbear; instrumentos 

manuais para a agricultura; colheres; conjuntos de manicura; facas (ferramentas manuais); 

facas (armas); estojos para facas; afiador de facas (manuais); sacos para facas; limas para 

unhas (eléctricas e não eléctricas); pinças para cutículas; polidores de unhas (eléctricos e 

não eléctricos); tesouras para unhas (eléctricas e não eléctricas); pinças para unhas; extrac-

tores de unhas; conjuntos de pedicure; conjuntos de barbear; quebra-nozes (excepto em 

metais preciosos); tesouras de papel; instrumento para pedicura; pinças pequenas; facas 

de plantação; ferramentas de polir; facas de barbear; enxós de tanoeiros; ferramentas para 

cortar tubos; sabres; bainhas de espadas; lâminas para tesouras; tesouras grandes (instru-

mentos manuais); instrumentos rectificadores (manuais); instrumentos para afiar lâminas 

(manuais); pedras de afiar; facas de corte; ferramentas de corte; tesouras de alfaiate; facas 

de aparar; espadas; foices; pedras para afiar foices; foicinhas; pinças para espargos; tesou-

ras para bordar; tesouras multi-usos; fuzis para afiar; cortadores de carne; pinças para açú-

car.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Círculo — vermelho

   Caracteres — pretos

   (tal como exemplar de marca)
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[210] 編號 N.º : N/094662

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : Branded Lifestyle International 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 : Publicidade; promoção e marketing de calçados da moda, roupas, acessórios e produtos 

estilo de vida; distribuição, venda a retalho e por grosso para fins de agregação para o be-

nefício de terceiros, calçados da moda, roupas, acessórios (excluindo transporte para os 

mesmo) permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição destes produtos; 

tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094780

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : BARTA, László

 地址 Endereço : Dózsa György u. 2, H-5502 Gyomaendröd, Hungary

 國籍 Nacionalidade : 匈牙利 Húngara 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas e software informáticos, programas e produtos de software informáticos para 

jogos a dinheiro e jogos de azar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094781

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : BARTA, László

 地址 Endereço : Dózsa György u. 2, H-5502 Gyomaendröd, Hungary

 國籍 Nacionalidade : 匈牙利 Húngara 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão, fotografias, representações gráficas, cartazes, artigos de papelaria, 

panfletos, folhetos, prospectos, cartões, artigos de escritório excepto móveis; bilhetes, car-

tões de lotaria impressos sem ser jogos; cupões de jogo, bilhetes de jogo, e cartões de jogo 

impressos em papel; cartões de pagamento e de promoção impressos em papel, cartões de 

raspadinhas impressos em papel; materiais publicitários impressos em papel, panfletos e 

folhetos de exposições para jogos de azar e jogos de promoção.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094782

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : BARTA, László

 地址 Endereço : Dózsa György u. 2, H-5502 Gyomaendröd, Hungary

 國籍 Nacionalidade : 匈牙利 Húngara 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos; máquinas de jogos a dinheiro para jogos de azar, para cartões de lota-

ria, para cartões de raspadinhas, para bilhetes de lotaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094783

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : BARTA, László

 地址 Endereço : Dózsa György u. 2, H-5502 Gyomaendröd, Hungary

 國籍 Nacionalidade : 匈牙利 Húngara 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade em relação a jogos a dinheiro e jogos de azar, publicidade, agências de publici-

dade, anúncios comerciais de rádio, distribuição de materiais publicitários, publicidade de 

rua.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094784

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : BARTA, László

 地址 Endereço : Dózsa György u. 2, H-5502 Gyomaendröd, Hungary

 國籍 Nacionalidade : 匈牙利 Húngara 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização e realização de jogos a dinheiro e de jogos de azar, serviços relacionados com 

a organização e realização de jogos a dinheiro e de jogos de azar, serviços de lazer, de en-

tretenimento, entretenimento televisivo, realização de shows e de jogos de lotaria, entrete-

nimento radiofónico, organização e realização de competições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094904

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16
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[730] 申請人 Requerente : Perrelet SA

 地址 Endereço : Rue Bubenberg 7, 2502 Biel/Bienne, 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 : Relojoaria e instrumentos cronométricos; artigos de joalharia, jóias, pedras preciosas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094948

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, roupa; vestuário pronto-a-vestir para homem, senhora e 

criança; tricôs (vestuário) e malhas, meias, roupa interior (vestuário); lingerie (roupa inte-

rior), roupa interior, pijamas, vestidos de cerimónia, roupões de banho, camisolas interio-

res, saias, vestidos, calcinhas, calças, jaquetas (casacos) (vestuário), casacos, pele (vestuá-

rio), fatos, camisas, enxovais de bebés (roupas), gravatas, xailes, cachecóis, estolas, fechos 

para vestuário, cintos (vestuário), luvas (vestuário), boinas, chapéus, bonés; peúgas, meias 

e collants; sapatos (excepto sapatos ortopédicos), chinelos, pantufas, botas; fatos de banho, 

calções de banho e roupa de banho; vestuário para chuva, equipamento para a chuva, no-

meadamente capas para a chuva e botas para a chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094949

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda grossista e a retalho a respeito de vestuário, calçado, chapelaria, roupa, 

roupa de banho, pijamas, roupa interior, meias, cintos e suspensórios, cachecóis; luvas, cha-

péus e bonés, equipamento para a chuva, capas para a chuva, botas para a chuva, jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, brinquedos, 

brinquedos de pelúcia, sacos, joalharia, acessórios para o cabelo, óculos sol, acessórios e 

equipamentos para bebés, babetes, luvas para bebé, cobertores, conjuntos de oferta, ba-

nheiras, biberões, bonecas, produtos de colchoaria para bebés, carrinhos de bebés, garrafas 

para água, toalhas, relógios, chapéus-de-chuva, artigos de papelaria; o agrupamento, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permi-
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tindo ao consumidor vê-los e comprá-los comodamente através de um sítio de Internet de 

mercadorias gerais ou por meio de telecomunicações; serviços de retalho online (comércio 

electrónico); publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; traba-

lhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095128

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/21

[730] 申請人 Requerente : AAA松下一國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門大三巴街19號國匯大廈3樓F 

 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 抽油煙機，電熱水器，電爐，電磁爐，電水瓶，電水煲，電烤箱，電飯鍋，電壓力鍋，蒸飯機，蒸

櫃，電油炸鍋，電胼擋（烘焙用），燃氣灶，燃氣熱水器，冷藏櫃，電冰箱，乾衣機，空調器，電風

扇，電暖器，電吹風，抽濕機，消毒櫃，加濕器，濾水器，照明燈。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“洗衣機，電熨斗，電插座，電插

頭，電開關”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/095129

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/21

[730] 申請人 Requerente : AAA松下一國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門大三巴街19號國匯大廈3樓F 

 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 抽油煙機，電熱水器，電爐，電磁爐，電水瓶，電水煲，電烤箱，電飯鍋，電壓力鍋，蒸飯機，蒸

櫃，電油炸鍋，電胼擋（烘焙用），燃氣灶，燃氣熱水器，冷藏櫃，電冰箱，乾衣機，空調器，電風

扇，電暖器，電吹風，抽濕機，消毒櫃，加濕器，濾水器，照明燈。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“洗衣機，電熨斗，電插座，電插

頭，電開關”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/095165

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22
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[730] 申請人 Requerente : 西武控股株式會社

   SEIBU HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 〒171-0022日本國東京都豐島區南池袋一丁目16番15號

   16-15, Minami Ikebukuro 1-chome, Toshima-ku, Tokyo 171-0022, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排遊覽，旅行安排或陪伴，旅行代理或聯絡服務（不包括住宿）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之藍色及白色。 

[210] 編號 N.º : N/095186

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/26

[730] 申請人 Requerente : PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 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 : Venda a retalho e por grosso e serviços online de venda a retalho e por grosso nas áreas 

de carnes frescas, frutas, verduras e alimentos pré-preparados, café, chá, alimentos secos 

embalados, produtos lácteos, produtos de panificação, confeitaria, bebidas alcoólicas e não 

alcoólicas, produtos de tabaco, vestuário e calçado, brinquedos, artigos desportivos, uten-

sílios e equipamentos de cozinha, roupa de casa, plantas e árvores artificiais, vidraria, por-

celana e barro, produtos para casa em papel, preparações de lavandaria, sabões e produtos 

de limpeza, cosméticos, produtos para cuidados pessoais, preparações farmacêuticas, vita-

minas, suplementos nutricionais, produtos e equipamentos de jardinagem, alimentos para 

animais de estimação e produtos para cuidados de animais de estimação, ferramentas elec-

trónicas e manuais, produtos automotivos e gasolina, utensílios domésticos e mobiliário de 

exterior, mobiliário e equipamentos de escritório, computadores e periféricos para com-

putadores, software e hardware de computadores, aparelhos pequenos e grandes, CDs e 

DVDs, produtos electrónicos de consumo, baterias multiuso, malas, jóias, relógios, bilhetes 

para espectáculos, ornamentos e decorações para datas festivas; divulgação de publicidade 

através de publicações impressas, exposição de produtos, e de comunicações electrónicas 

online, ou outros meios de comunicação; distribuição de amostras; serviços de importação 

e exportação; serviços de consultatoria relacionados com serviços de importação e exporta-

ção; serviços de encomendas e vendas para preparações farmacêuticas com receita através 

da internet ou de comunicações electrónicas online ou outros meios de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.
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[210] 編號 N.º : N/095203

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/26

[730] 申請人 Requerente : IM LLC-I

 地址 Endereço : 1761 Yardley-Langhorne Road, Yardley Pennsylvania,19067, United States

 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 restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095204

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/26

[730] 申請人 Requerente : IM LLC-I

 地址 Endereço : 1761 Yardley-Langhorne Road, Yardley Pennsylvania,19067, United States

 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 restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095247

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumes, água-de-toilette; água-de-colónia; pó de talco, para toilette; preparações 

para o banho, não para uso medicinal; sais de banho, não para uso medicinal; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; sabonetes; cremes cosméticos; leite de amêndoa para 

fins cosméticos; loções para fins cosméticos; preparações cosméticas para os cuidados da 

pele; cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos; leites, geles e óleos para 

bronzear e preparações para depois da exposição solar (cosméticos); preparações para o 

corpo e para os cuidados de beleza; produtos de maquilhagem; champôs; loções para os 

cabelos; geles, mousses e bálsamos e produtos sob a forma de aerossol para pentear e para 

os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; preparações de coloração e de descoloração 

do cabelo; preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo; óleos 

essenciais; preparações não medicinais para a aplicação, condicionamento e cuidados do 

cabelo, couro cabeludo, pele e unhas; águas de toilette; óleos essenciais e à base de ervas; 

cosméticos; produtos de toilette não medicinais; sprays para o cabelo; preparações para uso 

no banho ou duche; óleos, geles, cremes e espumas de banho e duche; máscaras para o ros-

to e para o corpo; esfoliantes para o rosto e para o corpo; produtos para a lavagem do ros-

to; produtos para a limpeza e hidratação da pele; produtos para tonificar a pele; produtos 
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hidratantes da pele; cremes e geles para as imperfeições da pele; desodorizantes; vernizes 

para as unhas; batons; delineadores para os olhos; preparações para uso antes de barbear e 

depois de barbear; sabões para barbear; cremes para barbear; geles para barbear; prepara-

ções para depois de barbear; preparações para antes de barbear; talcos; dentífricos; pastas 

para os dentes; produtos de higiene pessoal; preparações de toilette para os animais; óleos 

essenciais e extractos aromáticos; produtos abrasivos; preparações para limpar e perfumar; 

cera para alfaiates e sapateiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095248

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Lunetas e óculos; óculos de sol; óculos de correcção e óculos; óculos de protecção e óculos; 

lentes de contacto; lentes para lunetas e para óculos; armações para óculos; armações para 

óculos de correcção; estojos para óculos; estojos para óculos de sol; cordões para óculos; 

cordões, faixas, correntes para óculos e dispositivos para fixarem a posição de lunetas, 

óculos de sol e óculos; clipes para óculos de sol; «pince-nez»; estojos para «pince-nez»; cor-

rentes para «pince-nez»; cordões para «pince-nez»; correntes para lunetas; armações para 

lunetas; cordões para lunetas; lunetas; cordões para óculos de sol; armações para óculos de 

sol; correntes para óculos de sol; binóculos; óculos de protecção; óculos de protecção para 

desporto; peças e acessórios para os produtos acima mencionados; aplicações de software 

descarregáveis para computador; aplicações de software para computador, descarregáveis; 

aplicações de software descarregáveis destinadas aos dispositivos electrónicos portáteis, 

assistentes digitais pessoais (PDA), telemóveis, leitores de MP3, e computadores «laptops»; 

estojos de transporte, capas, invólucros, coberturas de protecção para dispositivos elec-

trónicos portáteis, assistentes digitais pessoais (PDA), telemóveis, leitores de MP3, e com-

putadores «laptops»; correias de pôr ao pescoço para telemóveis; bases para telemóveis; 

telefones; telemóveis; assistentes digitais pessoais (PDA); computadores; leitores de MP3; 

software para jogos de computador; software de computador; programas de computador; 

transmissores para telecomunicações;  dispositivos e aparelhos electrónicos de telecomuni-

cações para a transmissão, a exibição, a recepção, o armazenamento, o descarregamento e 

o registo das informações electrónicas e/ou dos conteúdos de multimédia, incluindo vídeos 

e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, imagens e/ou toques para 

telemóveis; conteúdos gravados; equipamento audiovisual e de tecnologia da informação; 

imanes, magnetizadores e desmagnetizadores; aparelhos, instrumentos e cabos de elec-

tricidade; dispositivos ópticos, aumentadores e correctores; dispositivos de segurança, de 

protecção, de defesa e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de navega-

ção, orientação, rastreamento, marcação e cartografia; instrumentos de medição, detecção 

e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos de investigação científica e de la-

boratório, aparelhos e simuladores de ensino; e peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, incluídos nesta classe.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095249

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados; ligas de metais preciosos; pedras semipre-

ciosas; pedras preciosas; relojoaria e outros instrumentos cronométricos; relógios, relógios 

de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria; peças e acessórios para todos os ar-

tigos atrás referidos; relógios despertadores; pulseiras; broches; colares; brincos; correntes; 

molas de gravatas; alfinetes de gravata; berloques; botões de punho; diamantes; artigos de 

joalharia de diamantes; pérolas; artigos de joalharia de pérolas; artigos de joalharia feitos 

com pedras preciosas; ornamentos de metais preciosos; alfinetes ornamentais; estojos para 

artigos de joalharia; estojos para relógios; porta-chaves; medalhas; pulseiras para relógios 

de pulso; correntes para relógios; pedras preciosas, pérolas e metais preciosos e suas imi-

tações; instrumentos de relojoaria; outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e suas imitações nomeadamente, estátuas e estatuetas, feitos ou revestidos com metais ou 

pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, ornamentos, feitos ou revesti-

dos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e 

fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas ou berloques); caixas 

para artigos de joalharia e caixas para relógios; e peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095250

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 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; malas de mão; estojos de viagem; artigos de bagagem; sacos 

multiuso; mochilas; sacos escolares; sacos de praia; sacos de viagem; malas de viagem; baús; 

mochilas de campismo; sacos de campismo; peles; peles (com pêlo); coleiras para animais; 

capas para animais; caixas de couro ou cartão-couro; pastas diplomáticas; carteiras de bol-

so; bolsas e pastas escolares; estojos para chaves; pastas para documentos; bastões; estojos 

para cartões; sacos a tiracolo de couro; chapéus-de-sol; porta-moedas; bolsas; mochilas 
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com duas alças; bolsas a tiracolo; sacos para compras; sacos de transporte; baús de viagem; 

maletas; estojos de toilette, não preenchidos; chapéus-de-chuva; capas para chapéus-de-

-chuva; guarda-sóis; bengalas; punhos para bengalas; bengalas-assento; chicotes, arreios 

e selaria; sacos para artigos de toilette; mochilas; sacos de cintura; sacos para desporto; 

sacos de lazer; porta-músicas; sacolas; estojos para produtos de beleza; porta-fatos, porta-

-camisas e porta-vestidos; estojos para gravatas; estojos para cartões de crédito e porta-

-cartões de crédito; cintos de couro; estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção de 

transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, 

telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis; correias de pescoço em couro (não 

guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3; invólucros em couro; faixas de couro; ves-

tuário para animais de estimação; correias em couro; trelas de couro; revestimentos para 

móveis em couro; caixas de couro para chapéus; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; ben-

galas; artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte; peles e couros; 

selaria, chicotes e vestuário para animais; e peças e acessórios para todos os produtos atrás 

referidos, incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095251

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado; chapelaria; botas; vestuário pronto-a-vestir; borzeguins; sapatos; tacões 

de calçado; chinelos; chinelos de banho, sandálias; sapatilhas; sapatos de praia; calçado 

para desporto; sapatos para corrida; botas para escalada; botas para desporto; peúgas; 

«hosiery»; collants; chapéus; bandanas; bonés  (chapelaria); boinas; lenços de cabeça e pes-

coço; luvas (vestuário); mitenes; cintos (como artigos de vestuário); camisas; t-shirts; pólos; 

camisas de desporto; calças; calças de ganga; calções; calções de desporto; vestuário para 

natação; calções de banho; fatos de banho; bikinis, roupa interior; lingerie; corpetes (lin-

gerie); roupões de banho; fatos de treino; artigos de vestuário exterior; casacos; jaquetas; 

parkas; casacos para esqui; vestuário impermeável; casacos e jaquetas impermeáveis e de 

protecção contra intempéries; vestuário de esqui; vestuário de praia; fatos; camisolas e car-

digãs; vestuário de malha; perneiras; gravatas; pijamas; coletes; faixas para a cabeça (vestu-

ário); faixas para os pulsos; vestuário de homem; vestuário de senhora; vestuário de crian-

ça; vestuário interior; vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés; calças largas; 

saias; charpas; «jerseys»; blusas; vestidos; batas; vestidos clássicos; vestuário para dormir; 

roupões; camisolas; bibes; meias; tapa-orelhas; gravatas; smokings; coletes; saias escocesas; 

xailes; blazers; fatos-macaco; máscaras para dormir; cintos para dinheiro; aventais; vestidos 

de casamento; vestidos de gala para casamentos; vestidos para damas de honor; vestidos 

de gala para damas de honor; punhos de vestuário; boas; estolas de pele; vestuário para 

desportos de Inverno; vestuário para corrida, caminhada; escalada, campismo e ciclismo; 

capuzes; lenços de bolso.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095252

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas relacionados com a venda de sabões, perfumes, água-de-toilette, água-

-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o banho, não para uso medicinal, 

sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregnados com loções cosméticas, sa-

bonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, leites, géis e óleos 

para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), preparações para os cui-

dados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, loções, géis, espumas e 

bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pentear e para os cuidados 

dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e preparações para descolorar o 

cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo, óleos 

essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condicionamento e cuidados 

dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, águas de toilette, óleos essenciais e à base de er-

vas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays para o cabelo, preparações 

para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espumas para o banho e duche, 

máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e para o corpo, produtos de 

lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a pele, produtos tonificantes 

para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para imperfeições da pele, de-

sodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, preparações para antes 

de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes de barbear, géis de bar-

bear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de barbear, pó de talco, 

produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos de higiene pessoal, 

preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos aromáticos, produtos 

abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e sapateiros, lunetas e 

óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos de protecção, lentes 

de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, armações de correcção, 

estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cordões, fitas, corren-

tes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e óculos, óculos de sol 

«clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, cordões para pince-

-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, óculos, cordões de 

óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, binóculos, óculos de 

protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computadores, aplicações de 

software para computadores, descarregáveis, aplicações de software descarregáveis para 

dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3 

e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção para trans-

porte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pessoais, telemóveis, lei-

tores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para telemóveis, suportes para 
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telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, computadores, leitores de 

MP3, software electrónico para jogos de computador, software de computador, programas 

de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e instrumentos de telecomu-

nicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, armazenamento, descarrega-

mento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos de média, incluindo vídeos 

e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, imagens e / ou toques de te-

lemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas de metais preciosos, pedras 

semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumentos cronométricos, relógios, 

relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, peças e acessórios para to-

dos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, broches, colares, brincos, 

correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, botões de punho, diamantes, 

artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia de pérolas, artigos de joa-

lharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais preciosos, alfinetes ornamentais, 

estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-chaves, medalhas, pulseiras 

para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras preciosas, pérolas e metais preciosos 

e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e estatuetas, feitos ou revestidos com 

metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, ornamentos, feitos 

ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, 

moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas ou berlo-

ques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, couro e imitações de couro, 

malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos multiuso, mochilas, sacos esco-

lares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, baús, mochilas de campismo, sacos 

de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para animais, capas para animais, caixas de 

couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras de bolso, bolsas e pastas escolares, 

estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, estojos para cartões, sacos a tiracolo 

de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mochilas com duas alças, bolsas a tiracolo, 

sacos para compras, sacos de transporte, baús de viagem, maletas, estojos de toilette, não 

preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para chapéus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, pu-

nhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, arreios e selaria, sacos para artigos de toi-

lette, mochilas, sacos de cintura, sacos para desporto, sacos de lazer, porta-músicas, saco-

las, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, porta-camisas e porta-vestidos, estojos 

para gravatas, estojos para cartões de crédito e porta-cartões de crédito, cintos de couro, 

estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção de transporte em couro para dispositi-

vos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3, e com-

putadores portáteis, correias de pescoço em couro (não guarnecidas) para telemóveis e lei-

tores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, vestuário para animais de estimação, 

correias em couro, trelas de couro, revestimentos para móveis em couro, caixas de couro 

para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, artigos de bagagem, sacos, 

carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, selaria, chicotes e vestuário para 

animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário pronto-a-vestir, borzeguins, sapa-

tos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandálias, sapatilhas, sapatos de praia, 

calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para escalada, botas para desporto, peú-

gas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (chapelaria), boinas, lenços de cabeça e 

pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como artigos de vestuário), camisas, t-shirts, 

pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, calções, calções de desporto, vestuário 

para natação, calções de banho, fatos de banho, bikinis, roupa interior, lingerie, corpetes 

(lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos de vestuário exterior, casacos, jaque-

tas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, casacos e jaquetas impermeáveis e 

de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, vestuário de praia, fatos, camisolas e 

cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pijamas, coletes, faixas para a cabeça 
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(vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, vestuário de senhora, vestuário de 

criança, vestuário interior, vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés, calças lar-

gas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, vestidos clássicos, vestuário para dor-

mir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, gravatas, smokings, coletes, saias esco-

cesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para dormir, cintos para dinheiro, aventais, 

vestidos de casamento, vestidos de gala para casamentos, vestidos para damas de honor, 

vestidos de gala para damas de honor, punhos de vestuário, boas, estolas de pele, vestuário 

para desportos de Inverno, vestuário para corrida, caminhada, escalada, campismo e ciclis-

mo, capuzes, lenços de bolso;  serviços de venda a retalho em linha de sabões, perfumes, 

água-de-toilette, água-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o banho, não 

para uso medicinal, sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregnados com lo-

ções cosméticas, sabonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, 

leites, géis e óleos para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), prepa-

rações para os cuidados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, loções, 

géis, espumas e bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pentear e 

para os cuidados dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e preparações 

para descolorar o cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente 

do cabelo, óleos essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condiciona-

mento e cuidados dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, águas de toilette, óleos essen-

ciais e à base de ervas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays para o cabe-

lo, preparações para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espumas para o 

banho e duche, máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e para o cor-

po, produtos de lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a pele, pro-

dutos tonificantes para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para imper-

feições da pele, desodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, prepa-

rações para antes de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes de bar-

bear, géis de barbear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de bar-

bear, pó de talco, produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos de 

higiene pessoal, preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos aro-

máticos, produtos abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e sa-

pateiros, lunetas e óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos de 

protecção, lentes de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, armações 

de correcção, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cordões, 

fitas, correntes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e óculos, ócu-

los de sol «clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, cordões 

para pince-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, óculos, cor-

dões de óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, binóculos, 

óculos de protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computadores, aplica-

ções de software para computadores, descarregáveis, aplicações de software descarregáveis 

para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de 

MP3 e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção para 

transporte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pessoais, telemóveis, 

leitores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para telemóveis, suportes 

para telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, computadores, leitores 

de MP3, software electrónico para jogos de computador, software de computador, progra-

mas de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e instrumentos de tele-

comunicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, armazenamento, des-

carregamento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos de média, incluindo 

vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, imagens e / ou to-
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ques de telemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas de metais precio-

sos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumentos cronométri-

cos, relógios, relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, broches, cola-

res, brincos, correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, botões de punho, 

diamantes, artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia de pérolas, arti-

gos de joalharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais preciosos, alfinetes or-

namentais, estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-chaves, medalhas, 

pulseiras para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras preciosas, pérolas e metais 

preciosos e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e estatuetas, feitos ou re-

vestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, orna-

mentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação 

dos mesmos, moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas 

ou berloques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, couro e imitações de 

couro, malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos multiuso, mochilas, sa-

cos escolares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, baús, mochilas de campis-

mo, sacos de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para animais, capas para animais, 

caixas de couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras de bolso, bolsas e pastas es-

colares, estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, estojos para cartões, sacos a 

tiracolo de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mochilas com duas alças, bolsas a 

tiracolo, sacos para compras, sacos de transporte, baús de viagem, maletas, estojos de toi-

lette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para chapéus-de-chuva, guarda-sóis, ben-

galas, punhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, arreios e selaria, sacos para arti-

gos de toilette, mochilas, sacos de cintura, sacos para desporto, sacos de lazer, porta-músi-

cas, sacolas, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, porta-camisas e porta-vestidos, 

estojos para gravatas, estojos para cartões de crédito e porta-cartões de crédito, cintos de 

couro, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção de transporte em couro para 

dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de 

MP3, e computadores portáteis, correias de pescoço em couro (não guarnecidas) para tele-

móveis e leitores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, vestuário para animais de 

estimação, correias em couro, trelas de couro, revestimentos para móveis em couro, caixas 

de couro para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, artigos de bagagem, 

sacos, carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, selaria, chicotes e vestuário 

para animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário pronto-a-vestir, borzeguins, 

sapatos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandálias, sapatilhas, sapatos de 

praia, calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para escalada, botas para despor-

to, peúgas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (chapelaria), boinas, lenços de ca-

beça e pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como artigos de vestuário), camisas, t-

-shirts, pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, calções, calções de desporto, 

vestuário para natação, calções de banho, fatos de banho, bikinis, roupa interior, lingerie, 

corpetes (lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos de vestuário exterior, casa-

cos, jaquetas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, casacos e jaquetas imper-

meáveis e de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, vestuário de praia, fatos, ca-

misolas e cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pijamas, coletes, faixas para a 

cabeça (vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, vestuário de senhora, vestu-

ário de criança, vestuário interior, vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés, cal-

ças largas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, vestidos clássicos, vestuário 

para dormir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, gravatas, smokings, coletes, 

saias escocesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para dormir, cintos para dinheiro, 

aventais, vestidos de casamento, vestidos de gala para casamentos, vestidos para damas de 
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honor, vestidos de gala para damas de honor, punhos de vestuário, boas, estolas de pele, 

vestuário para desportos de Inverno, vestuário para corrida, caminhada, escalada, campis-

mo e ciclismo, capuzes, lenços de bolso; serviços de armazéns de venda a retalho de sabões, 

perfumes, água-de-toilette, água-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o 

banho, não para uso medicinal, sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregna-

dos com loções cosméticas, sabonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo 

e mãos, leites, géis e óleos para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), 

preparações para os cuidados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, 

loções, géis, espumas e bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pen-

tear e para os cuidados dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e prepara-

ções para descolorar o cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação perma-

nente do cabelo, óleos essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condi-

cionamento e cuidados dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, águas de toilette, óleos 

essenciais e à base de ervas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays para o 

cabelo, preparações para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espumas 

para o banho e duche, máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e para 

o corpo, produtos de lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a pele, 

produtos tonificantes para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para im-

perfeições da pele, desodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, 

preparações para antes de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes 

de barbear, géis de barbear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de 

barbear, pó de talco, produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos 

de higiene pessoal, preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos 

aromáticos, produtos abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e 

sapateiros, lunetas e óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos 

de protecção, lentes de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, arma-

ções de correcção, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cor-

dões, fitas, correntes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e ócu-

los, óculos de sol «clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, 

cordões para pince-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, 

óculos, cordões de óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, bi-

nóculos, óculos de protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para 

todos os produtos atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computado-

res, aplicações de software para computadores, descarregáveis, aplicações de software des-

carregáveis para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemó-

veis, leitores de MP3 e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de 

protecção para transporte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pes-

soais, telemóveis, leitores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para tele-

móveis, suportes para telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, com-

putadores, leitores de MP3, software electrónico para jogos de computador, software de 

computador, programas de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, ar-

mazenamento, descarregamento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos 

de média, incluindo vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, 

imagens e / ou toques de telemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas 

de metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumen-

tos cronométricos, relógios, relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, 

peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, 

broches, colares, brincos, correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, bo-

tões de punho, diamantes, artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia 



6182 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 15 期 —— 2015 年 4 月 15 日

de pérolas, artigos de joalharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais precio-

sos, alfinetes ornamentais, estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-

-chaves, medalhas, pulseiras para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras precio-

sas, pérolas e metais preciosos e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e esta-

tuetas, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação 

dos mesmos, ornamentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipre-

ciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-

-chaves (bugigangas ou berloques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, 

couro e imitações de couro, malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos 

multiuso, mochilas, sacos escolares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, 

baús, mochilas de campismo, sacos de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para ani-

mais, capas para animais, caixas de couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras 

de bolso, bolsas e pastas escolares, estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, 

estojos para cartões, sacos a tiracolo de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mo-

chilas com duas alças, bolsas a tiracolo, sacos para compras, sacos de transporte, baús de 

viagem, maletas, estojos de toilette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para cha-

péus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, punhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, 

arreios e selaria, sacos para artigos de toilette, mochilas, sacos de cintura, sacos para des-

porto, sacos de lazer, porta-músicas, sacolas, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, 

porta-camisas e porta-vestidos, estojos para gravatas, estojos para cartões de crédito e por-

ta-cartões de crédito, cintos de couro, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção 

de transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digi-

tais, telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis, correias de pescoço em couro 

(não guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, 

vestuário para animais de estimação, correias em couro, trelas de couro, revestimentos 

para móveis em couro, caixas de couro para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, 

selaria, chicotes e vestuário para animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário 

pronto-a-vestir, borzeguins, sapatos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandá-

lias, sapatilhas, sapatos de praia, calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para 

escalada, botas para desporto, peúgas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (cha-

pelaria), boinas, lenços de cabeça e pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como arti-

gos de vestuário), camisas, t-shirts, pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, cal-

ções, calções de desporto, vestuário para natação, calções de banho, fatos de banho, biki-

nis, roupa interior, lingerie, corpetes (lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos 

de vestuário exterior, casacos, jaquetas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, 

casacos e jaquetas impermeáveis e de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, 

vestuário de praia, fatos, camisolas e cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pi-

jamas, coletes, faixas para a cabeça (vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, 

vestuário de senhora, vestuário de criança, vestuário interior, vestuário para homens, se-

nhoras, crianças e bebés, calças largas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, 

vestidos clássicos, vestuário para dormir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, 

gravatas, smokings, coletes, saias escocesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para 

dormir, cintos para dinheiro, aventais, vestidos de casamento, vestidos de gala para casa-

mentos, vestidos para damas de honor, vestidos de gala para damas de honor, punhos de 

vestuário, boas, estolas de pele, vestuário para desportos de Inverno, vestuário para corri-

da, caminhada, escalada, campismo e ciclismo, capuzes, lenços de bolso.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/095253

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumes, água-de-toilette; água-de-colónia; pó de talco, para toilette; preparações 

para o banho, não para uso medicinal; sais de banho, não para uso medicinal; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; sabonetes; cremes cosméticos; leite de amêndoa para 

fins cosméticos; loções para fins cosméticos; preparações cosméticas para os cuidados da 

pele; cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos; leites, geles e óleos para 

bronzear e preparações para depois da exposição solar (cosméticos); preparações para o 

corpo e para os cuidados de beleza; produtos de maquilhagem; champôs; loções para os 

cabelos; geles, mousses e bálsamos e produtos sob a forma de aerossol para pentear e para 

os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; preparações de coloração e de descoloração 

do cabelo; preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo; óleos 

essenciais; preparações não medicinais para a aplicação, condicionamento e cuidados do 

cabelo, couro cabeludo, pele e unhas; águas de toilette; óleos essenciais e à base de ervas; 

cosméticos; produtos de toilette não medicinais; sprays para o cabelo; preparações para uso 

no banho ou duche; óleos, geles, cremes e espumas de banho e duche; máscaras para o ros-

to e para o corpo; esfoliantes para o rosto e para o corpo; produtos para a lavagem do ros-

to; produtos para a limpeza e hidratação da pele; produtos para tonificar a pele; produtos 

hidratantes da pele; cremes e geles para as imperfeições da pele; desodorizantes; vernizes 

para as unhas; batons; delineadores para os olhos; preparações para uso antes de barbear e 

depois de barbear; sabões para barbear; cremes para barbear; geles para barbear; prepara-

ções para depois de barbear; preparações para antes de barbear; talcos; dentífricos; pastas 

para os dentes; produtos de higiene pessoal; preparações de toilette para os animais; óleos 

essenciais e extractos aromáticos; produtos abrasivos; preparações para limpar e perfumar; 

cera para alfaiates e sapateiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/12 3089040 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/095254

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Lunetas e óculos; óculos de sol; óculos de correcção e óculos; óculos de protecção e óculos; 

lentes de contacto; lentes para lunetas e para óculos; armações para óculos; armações para 
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óculos de correcção; estojos para óculos; estojos para óculos de sol; cordões para óculos; 

cordões, faixas, correntes para óculos e dispositivos para fixarem a posição de lunetas, 

óculos de sol e óculos; clipes para óculos de sol; «pince-nez»; estojos para «pince-nez»; cor-

rentes para «pince-nez»; cordões para «pince-nez»; correntes para lunetas; armações para 

lunetas; cordões para lunetas; lunetas; cordões para óculos de sol; armações para óculos de 

sol; correntes para óculos de sol; binóculos; óculos de protecção; óculos de protecção para 

desporto; peças e acessórios para os produtos acima mencionados; aplicações de software 

descarregáveis para computador; aplicações de software para computador, descarregáveis; 

aplicações de software descarregáveis destinadas aos dispositivos electrónicos portáteis, 

assistentes digitais pessoais (PDA), telemóveis, leitores de MP3, e computadores «laptops»; 

estojos de transporte, capas, invólucros, coberturas de protecção para dispositivos elec-

trónicos portáteis, assistentes digitais pessoais (PDA), telemóveis, leitores de MP3, e com-

putadores «laptops»; correias de pôr ao pescoço para telemóveis; bases para telemóveis; 

telefones; telemóveis; assistentes digitais pessoais (PDA); computadores; leitores de MP3; 

software para jogos de computador; software de computador; programas de computador; 

transmissores para telecomunicações;  dispositivos e aparelhos electrónicos de telecomuni-

cações para a transmissão, a exibição, a recepção, o armazenamento, o descarregamento e 

o registo das informações electrónicas e/ou dos conteúdos de multimédia, incluindo vídeos 

e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, imagens e/ou toques para 

telemóveis; conteúdos gravados; equipamento audiovisual e de tecnologia da informação; 

ímanes, magnetizadores e desmagnetizadores; aparelhos, instrumentos e cabos de elec-

tricidade; dispositivos ópticos, aumentadores e correctores; dispositivos de segurança, de 

protecção, de defesa e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de navega-

ção, orientação, rastreamento, marcação e cartografia; instrumentos de medição, detecção 

e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos de investigação científica e de la-

boratório, aparelhos e simuladores de ensino; e peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, 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

2015/01/12 3089040 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/095255

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados; ligas de metais preciosos; pedras semipre-

ciosas; pedras preciosas; relojoaria e outros instrumentos cronométricos; relógios, relógios 

de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria; peças e acessórios para todos os ar-

tigos atrás referidos; relógios despertadores; pulseiras; broches; colares; brincos; correntes; 

molas de gravatas; alfinetes de gravata; berloques; botões de punho; diamantes; artigos de 

joalharia de diamantes; pérolas; artigos de joalharia de pérolas; artigos de joalharia feitos 
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com pedras preciosas; ornamentos de metais preciosos; alfinetes ornamentais; estojos para 

artigos de joalharia; estojos para relógios; porta-chaves; medalhas; pulseiras para relógios 

de pulso; correntes para relógios; pedras preciosas, pérolas e metais preciosos e suas imi-

tações; instrumentos de relojoaria; outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e suas imitações nomeadamente, estátuas e estatuetas, feitos ou revestidos com metais ou 

pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, ornamentos, feitos ou revesti-

dos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e 

fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas ou berloques); caixas 

para artigos de joalharia e caixas para relógios; e peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, 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

2015/01/12 3089040 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/095256

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 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; malas de mão; estojos de viagem; artigos de bagagem; sacos 

multiuso; mochilas; sacos escolares; sacos de praia; sacos de viagem; malas de viagem; baús; 

mochilas de campismo; sacos de campismo; peles; peles (com pêlo); coleiras para animais; 

capas para animais; caixas de couro ou cartão-couro; pastas diplomáticas; carteiras de bol-

so; bolsas e pastas escolares; estojos para chaves; pastas para documentos; bastões; estojos 

para cartões; sacos a tiracolo de couro; chapéus-de-sol; porta-moedas; bolsas; mochilas 

com duas alças; bolsas a tiracolo; sacos para compras; sacos de transporte; baús de viagem; 

maletas; estojos de toilette, não preenchidos; chapéus-de-chuva; capas para chapéus-de-

-chuva; guarda-sóis; bengalas; punhos para bengalas; bengalas-assento; chicotes, arreios 

e selaria; sacos para artigos de toilette; mochilas; sacos de cintura; sacos para desporto; 

sacos de lazer; porta-músicas; sacolas; estojos para produtos de beleza; porta-fatos, porta-

-camisas e porta-vestidos; estojos para gravatas; estojos para cartões de crédito e porta-

-cartões de crédito; cintos de couro; estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção de 

transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, 

telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis; correias de pescoço em couro (não 

guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3; invólucros em couro; faixas de couro; ves-

tuário para animais de estimação; correias em couro; trelas de couro; revestimentos para 

móveis em couro; caixas de couro para chapéus; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; ben-

galas; artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte; peles e couros; 

selaria, chicotes e vestuário para animais; e peças e acessórios para todos os produtos atrás 

referidos, incluídos nesta classe.
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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

2015/01/12 3089040 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/095257

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado; chapelaria; botas; vestuário pronto-a-vestir; borzeguins; sapatos; tacões 

de calçado; chinelos; chinelos de banho, sandálias; sapatilhas; sapatos de praia; calçado 

para desporto; sapatos para corrida; botas para escalada; botas para desporto; peúgas; 

«hosiery»; collants; chapéus; bandanas; bonés  (chapelaria); boinas; lenços de cabeça e pes-

coço; luvas (vestuário); mitenes; cintos (como artigos de vestuário); camisas; t-shirts; pólos; 

camisas de desporto; calças; calças de ganga; calções; calções de desporto; vestuário para 

natação; calções de banho; fatos de banho; bikinis, roupa interior; lingerie; corpetes (lin-

gerie); roupões de banho; fatos de treino; artigos de vestuário exterior; casacos; jaquetas; 

parkas; casacos para esqui; vestuário impermeável; casacos e jaquetas impermeáveis e de 

protecção contra intempéries; vestuário de esqui; vestuário de praia; fatos; camisolas e car-

digãs; vestuário de malha; perneiras; gravatas; pijamas; coletes; faixas para a cabeça (vestu-

ário); faixas para os pulsos; vestuário de homem; vestuário de senhora; vestuário de crian-

ça; vestuário interior; vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés; calças largas; 

saias; charpas; «jerseys»; blusas; vestidos; batas; vestidos clássicos; vestuário para dormir; 

roupões; camisolas; bibes; meias; tapa-orelhas; gravatas; smokings; coletes; saias escocesas; 

xailes; blazers; fatos-macaco; máscaras para dormir; cintos para dinheiro; aventais; vestidos 

de casamento; vestidos de gala para casamentos; vestidos para damas de honor; vestidos 

de gala para damas de honor; punhos de vestuário; boas; estolas de pele; vestuário para 

desportos de Inverno; vestuário para corrida, caminhada; escalada, campismo e ciclismo; 

capuzes; lenços de bolso.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/12 3089040 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/095258

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom
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 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas relacionados com a venda de sabões, perfumes, água-de-toilette, água-

-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o banho, não para uso medicinal, 

sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregnados com loções cosméticas, sa-

bonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, leites, géis e óleos 

para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), preparações para os cui-

dados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, loções, géis, espumas e 

bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pentear e para os cuidados 

dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e preparações para descolorar o 

cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo, óleos 

essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condicionamento e cuidados 

dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, águas de toilette, óleos essenciais e à base de er-

vas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays para o cabelo, preparações 

para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espumas para o banho e duche, 

máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e para o corpo, produtos de 

lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a pele, produtos tonificantes 

para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para imperfeições da pele, de-

sodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, preparações para antes 

de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes de barbear, géis de bar-

bear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de barbear, pó de talco, 

produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos de higiene pessoal, 

preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos aromáticos, produtos 

abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e sapateiros, lunetas e 

óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos de protecção, lentes 

de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, armações de correcção, 

estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cordões, fitas, corren-

tes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e óculos, óculos de sol 

«clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, cordões para pince-

-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, óculos, cordões de 

óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, binóculos, óculos de 

protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computadores, aplicações de 

software para computadores, descarregáveis, aplicações de software descarregáveis para 

dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3 

e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção para trans-

porte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pessoais, telemóveis, lei-

tores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para telemóveis, suportes para 

telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, computadores, leitores de 

MP3, software electrónico para jogos de computador, software de computador, programas 

de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e instrumentos de telecomu-

nicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, armazenamento, descarrega-

mento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos de média, incluindo vídeos 

e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, imagens e / ou toques de te-

lemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas de metais preciosos, pedras 

semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumentos cronométricos, relógios, 

relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, peças e acessórios para to-

dos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, broches, colares, brincos, 

correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, botões de punho, diamantes, 
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artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia de pérolas, artigos de joa-

lharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais preciosos, alfinetes ornamentais, 

estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-chaves, medalhas, pulseiras 

para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras preciosas, pérolas e metais preciosos 

e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e estatuetas, feitos ou revestidos com 

metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, ornamentos, feitos 

ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, 

moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas ou berlo-

ques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, couro e imitações de couro, 

malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos multiuso, mochilas, sacos esco-

lares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, baús, mochilas de campismo, sacos 

de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para animais, capas para animais, caixas de 

couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras de bolso, bolsas e pastas escolares, 

estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, estojos para cartões, sacos a tiracolo 

de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mochilas com duas alças, bolsas a tiracolo, 

sacos para compras, sacos de transporte, baús de viagem, maletas, estojos de toilette, não 

preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para chapéus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, pu-

nhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, arreios e selaria, sacos para artigos de toi-

lette, mochilas, sacos de cintura, sacos para desporto, sacos de lazer, porta-músicas, saco-

las, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, porta-camisas e porta-vestidos, estojos 

para gravatas, estojos para cartões de crédito e porta-cartões de crédito, cintos de couro, 

estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção de transporte em couro para dispositi-

vos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3, e com-

putadores portáteis, correias de pescoço em couro (não guarnecidas) para telemóveis e lei-

tores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, vestuário para animais de estimação, 

correias em couro, trelas de couro, revestimentos para móveis em couro, caixas de couro 

para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, artigos de bagagem, sacos, 

carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, selaria, chicotes e vestuário para 

animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário pronto-a-vestir, borzeguins, sapa-

tos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandálias, sapatilhas, sapatos de praia, 

calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para escalada, botas para desporto, peú-

gas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (chapelaria), boinas, lenços de cabeça e 

pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como artigos de vestuário), camisas, t-shirts, 

pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, calções, calções de desporto, vestuário 

para natação, calções de banho, fatos de banho, bikinis, roupa interior, lingerie, corpetes 

(lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos de vestuário exterior, casacos, jaque-

tas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, casacos e jaquetas impermeáveis e 

de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, vestuário de praia, fatos, camisolas e 

cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pijamas, coletes, faixas para a cabeça 

(vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, vestuário de senhora, vestuário de 

criança, vestuário interior, vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés, calças lar-

gas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, vestidos clássicos, vestuário para dor-

mir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, gravatas, smokings, coletes, saias esco-

cesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para dormir, cintos para dinheiro, aventais, 

vestidos de casamento, vestidos de gala para casamentos, vestidos para damas de honor, 

vestidos de gala para damas de honor, punhos de vestuário, boas, estolas de pele, vestuário 

para desportos de Inverno, vestuário para corrida, caminhada, escalada, campismo e ciclis-

mo, capuzes, lenços de bolso;  serviços de venda a retalho em linha de sabões, perfumes, 

água-de-toilette, água-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o banho, não 

para uso medicinal, sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregnados com lo-
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ções cosméticas, sabonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, 

leites, géis e óleos para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), prepa-

rações para os cuidados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, loções, 

géis, espumas e bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pentear e 

para os cuidados dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e preparações 

para descolorar o cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente 

do cabelo, óleos essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condiciona-

mento e cuidados dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, águas de toilette, óleos essen-

ciais e à base de ervas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays para o cabe-

lo, preparações para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espumas para o 

banho e duche, máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e para o cor-

po, produtos de lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a pele, pro-

dutos tonificantes para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para imper-

feições da pele, desodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, prepa-

rações para antes de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes de bar-

bear, géis de barbear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de bar-

bear, pó de talco, produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos de 

higiene pessoal, preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos aro-

máticos, produtos abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e sa-

pateiros, lunetas e óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos de 

protecção, lentes de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, armações 

de correcção, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cordões, 

fitas, correntes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e óculos, ócu-

los de sol «clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, cordões 

para pince-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, óculos, cor-

dões de óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, binóculos, 

óculos de protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computadores, aplica-

ções de software para computadores, descarregáveis, aplicações de software descarregáveis 

para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de 

MP3 e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção para 

transporte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pessoais, telemóveis, 

leitores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para telemóveis, suportes 

para telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, computadores, leitores 

de MP3, software electrónico para jogos de computador, software de computador, progra-

mas de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e instrumentos de tele-

comunicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, armazenamento, des-

carregamento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos de média, incluindo 

vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, imagens e / ou to-

ques de telemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas de metais precio-

sos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumentos cronométri-

cos, relógios, relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, broches, cola-

res, brincos, correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, botões de punho, 

diamantes, artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia de pérolas, arti-

gos de joalharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais preciosos, alfinetes or-

namentais, estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-chaves, medalhas, 

pulseiras para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras preciosas, pérolas e metais 

preciosos e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e estatuetas, feitos ou re-

vestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, orna-
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mentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação 

dos mesmos, moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas 

ou berloques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, couro e imitações de 

couro, malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos multiuso, mochilas, sa-

cos escolares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, baús, mochilas de campis-

mo, sacos de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para animais, capas para animais, 

caixas de couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras de bolso, bolsas e pastas es-

colares, estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, estojos para cartões, sacos a 

tiracolo de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mochilas com duas alças, bolsas a 

tiracolo, sacos para compras, sacos de transporte, baús de viagem, maletas, estojos de toi-

lette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para chapéus-de-chuva, guarda-sóis, ben-

galas, punhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, arreios e selaria, sacos para arti-

gos de toilette, mochilas, sacos de cintura, sacos para desporto, sacos de lazer, porta-músi-

cas, sacolas, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, porta-camisas e porta-vestidos, 

estojos para gravatas, estojos para cartões de crédito e porta-cartões de crédito, cintos de 

couro, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção de transporte em couro para 

dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de 

MP3, e computadores portáteis, correias de pescoço em couro (não guarnecidas) para tele-

móveis e leitores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, vestuário para animais de 

estimação, correias em couro, trelas de couro, revestimentos para móveis em couro, caixas 

de couro para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, artigos de bagagem, 

sacos, carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, selaria, chicotes e vestuário 

para animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário pronto-a-vestir, borzeguins, 

sapatos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandálias, sapatilhas, sapatos de 

praia, calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para escalada, botas para despor-

to, peúgas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (chapelaria), boinas, lenços de ca-

beça e pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como artigos de vestuário), camisas, t-

-shirts, pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, calções, calções de desporto, 

vestuário para natação, calções de banho, fatos de banho, bikinis, roupa interior, lingerie, 

corpetes (lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos de vestuário exterior, casa-

cos, jaquetas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, casacos e jaquetas imper-

meáveis e de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, vestuário de praia, fatos, ca-

misolas e cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pijamas, coletes, faixas para a 

cabeça (vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, vestuário de senhora, vestu-

ário de criança, vestuário interior, vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés, cal-

ças largas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, vestidos clássicos, vestuário 

para dormir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, gravatas, smokings, coletes, 

saias escocesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para dormir, cintos para dinheiro, 

aventais, vestidos de casamento, vestidos de gala para casamentos, vestidos para damas de 

honor, vestidos de gala para damas de honor, punhos de vestuário, boas, estolas de pele, 

vestuário para desportos de Inverno, vestuário para corrida, caminhada, escalada, campis-

mo e ciclismo, capuzes, lenços de bolso; serviços de armazéns de venda a retalho de sabões, 

perfumes, água-de-toilette, água-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o 

banho, não para uso medicinal, sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregna-

dos com loções cosméticas, sabonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo 

e mãos, leites, géis e óleos para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), 

preparações para os cuidados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, 

loções, géis, espumas e bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pen-

tear e para os cuidados dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e prepara-

ções para descolorar o cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação perma-
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nente do cabelo, óleos essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condi-

cionamento e cuidados dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, águas de toilette, óleos 

essenciais e à base de ervas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays para o 

cabelo, preparações para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espumas 

para o banho e duche, máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e para 

o corpo, produtos de lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a pele, 

produtos tonificantes para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para im-

perfeições da pele, desodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, 

preparações para antes de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes 

de barbear, géis de barbear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de 

barbear, pó de talco, produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos 

de higiene pessoal, preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos 

aromáticos, produtos abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e 

sapateiros, lunetas e óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos 

de protecção, lentes de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, arma-

ções de correcção, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cor-

dões, fitas, correntes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e ócu-

los, óculos de sol «clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, 

cordões para pince-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, 

óculos, cordões de óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, bi-

nóculos, óculos de protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para 

todos os produtos atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computado-

res, aplicações de software para computadores, descarregáveis, aplicações de software des-

carregáveis para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemó-

veis, leitores de MP3 e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de 

protecção para transporte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pes-

soais, telemóveis, leitores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para tele-

móveis, suportes para telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, com-

putadores, leitores de MP3, software electrónico para jogos de computador, software de 

computador, programas de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, ar-

mazenamento, descarregamento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos 

de média, incluindo vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, 

imagens e / ou toques de telemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas 

de metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumen-

tos cronométricos, relógios, relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, 

peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, 

broches, colares, brincos, correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, bo-

tões de punho, diamantes, artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia 

de pérolas, artigos de joalharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais precio-

sos, alfinetes ornamentais, estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-

-chaves, medalhas, pulseiras para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras precio-

sas, pérolas e metais preciosos e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e esta-

tuetas, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação 

dos mesmos, ornamentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipre-

ciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-

-chaves (bugigangas ou berloques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, 

couro e imitações de couro, malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos 

multiuso, mochilas, sacos escolares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, 

baús, mochilas de campismo, sacos de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para ani-
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mais, capas para animais, caixas de couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras 

de bolso, bolsas e pastas escolares, estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, 

estojos para cartões, sacos a tiracolo de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mo-

chilas com duas alças, bolsas a tiracolo, sacos para compras, sacos de transporte, baús de 

viagem, maletas, estojos de toilette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para cha-

péus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, punhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, 

arreios e selaria, sacos para artigos de toilette, mochilas, sacos de cintura, sacos para des-

porto, sacos de lazer, porta-músicas, sacolas, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, 

porta-camisas e porta-vestidos, estojos para gravatas, estojos para cartões de crédito e por-

ta-cartões de crédito, cintos de couro, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção 

de transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digi-

tais, telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis, correias de pescoço em couro 

(não guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, 

vestuário para animais de estimação, correias em couro, trelas de couro, revestimentos 

para móveis em couro, caixas de couro para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, 

selaria, chicotes e vestuário para animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário 

pronto-a-vestir, borzeguins, sapatos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandá-

lias, sapatilhas, sapatos de praia, calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para 

escalada, botas para desporto, peúgas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (cha-

pelaria), boinas, lenços de cabeça e pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como arti-

gos de vestuário), camisas, t-shirts, pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, cal-

ções, calções de desporto, vestuário para natação, calções de banho, fatos de banho, biki-

nis, roupa interior, lingerie, corpetes (lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos 

de vestuário exterior, casacos, jaquetas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, 

casacos e jaquetas impermeáveis e de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, 

vestuário de praia, fatos, camisolas e cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pi-

jamas, coletes, faixas para a cabeça (vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, 

vestuário de senhora, vestuário de criança, vestuário interior, vestuário para homens, se-

nhoras, crianças e bebés, calças largas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, 

vestidos clássicos, vestuário para dormir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, 

gravatas, smokings, coletes, saias escocesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para 

dormir, cintos para dinheiro, aventais, vestidos de casamento, vestidos de gala para casa-

mentos, vestidos para damas de honor, vestidos de gala para damas de honor, punhos de 

vestuário, boas, estolas de pele, vestuário para desportos de Inverno, vestuário para corri-

da, caminhada, escalada, campismo e ciclismo, capuzes, lenços de bolso.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/12 3089040 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/095280

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : 張華鵬 

 地址 Endereço : 中國黑龍江省哈爾濱市南崗區繁榮街130號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095281

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : 張華鵬 

 地址 Endereço : 中國黑龍江省哈爾濱市南崗區繁榮街130號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095282

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde Nsw 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software, aparelhos e equipamentos electrónicos e outros componentes para uso em apa-

relhos e equipamentos de jogos relacionados com as máquinas caça-níqueis electrónicas e 

electromecânicas e dispositivos electrónicos portáteis; software para jogar jogos caça-ní-

queis e de póquer; software descarregáveis apresentando jogos e entretenimento nas áreas 

de jogos de fortuna ou azar.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/20 1669803 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/095283

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde Nsw 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e equipamentos de jogo nomeadamente máquinas de jogo para jogos de fortuna 

ou azar e jogos envolvendo jogos de fortuna ou azar; máquinas de jogos incluindo máqui-

nas caça-níqueis electrónicas e electromecânicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/20 1669803 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/095301

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : JEDIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國愛知縣小牧市大字入鹿出新田字新道900-1

   900-1, Aza-Shinmichi, Oaza-Irukade-Shinden, Komaki-shi, Aichi, 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 : Sinais luminosos; sinais publicitários eléctricos; sinais de néon publicitários; sinais de néon.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/30 2014-063952 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/095302

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : JEDIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國愛知縣小牧市大字入鹿出新田字新道900-1

   900-1, Aza-Shinmichi, Oaza-Irukade-Shinden, Komaki-shi, Aichi, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Instalações de iluminação para a decoração de interiores e exteriores; aparelhos de ilumi-

nação para decoração; lâmpadas de iluminação com díodos emissores de luz (LED); apare-

lhos de iluminação com díodos emissores de luz (LED); instalações de iluminação usando 

díodos emissores de luz (LED); lâmpadas de iluminação e aparelhos de iluminação com 

díodos emissores de luz (LED); lâmpadas fluorescentes; lustres; lâmpadas; aparelhos de 

iluminação; instalações de iluminação; lâmpadas e aparelhos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/30 2014-063952 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/095303

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : JEDIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國愛知縣小牧市大字入鹿出新田字新道900-1

   900-1, Aza-Shinmichi, Oaza-Irukade-Shinden, Komaki-shi, Aichi, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Letreiros de iluminação electroluminescentes; letreiros de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/30 2014-063952 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/095344

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : Kagawa Meat Industry Cooperative Association

 地址 Endereço : 587-197 Goto, Takamatsu, Kagawa, 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 : 牛肉。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095345

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (Sampyeong-

-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; programas de computador descarregáveis; programas de jogos de 

computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória de leitura 

apenas); memórias USB; cartuchos de vídeo jogos; ficheiros de música descarregáveis; con-

teúdos electrónicos de música pré-gravados; conteúdos electrónicos não musicais (excluindo 

programas de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzenta e preta tal como representadas na figura.



6196 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 15 期 —— 2015 年 4 月 15 日

[210] 編號 N.º : N/095346

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (Sampyeong-

-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Informação sobre filmes; informação sobre entretenimento; providenciar publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de competi-

ções desportivas; serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede computadores; 

providenciar informação sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzenta e preta tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/095347

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; programas de computador descarregáveis; programas de jogos de 

computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória de leitura 

apenas); memórias USB; cartuchos de vídeo jogos; ficheiros de música descarregáveis; con-

teúdos electrónicos de música pré-gravados; conteúdos electrónicos não musicais (excluindo 

programas de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzenta, preta, azul, laranja e castanha tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/095348

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Informação sobre filmes; informação sobre entretenimento; providenciar publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de competi-

ções desportivas; serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede computadores; 

providenciar informação sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzenta, preta, azul, laranja e castanha tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/095349

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; programas de computador descarregáveis; programas de jogos de 

computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória de leitura 

apenas); memórias USB; cartuchos de vídeo jogos; ficheiros de música descarregáveis; con-

teúdos electrónicos de música pré-gravados; conteúdos electrónicos não musicais (excluindo 

programas de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095350

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Informação sobre filmes; informação sobre entretenimento; providenciar publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de competi-

ções desportivas; serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede computadores; 

providenciar informação sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095351

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28
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[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; programas de computador descarregáveis; programas de jogos de 

computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória de leitura 

apenas); memórias USB; cartuchos de vídeo jogos; ficheiros de música descarregáveis; con-

teúdos electrónicos de música pré-gravados; conteúdos electrónicos não musicais (excluindo 

programas de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzenta, verde e rosa tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/095352

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Informação sobre filmes; informação sobre entretenimento; providenciar publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de competi-

ções desportivas; serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede computadores; 

providenciar informação sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzenta, verde e rosa tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/095353

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; programas de computador descarregáveis; programas de jogos de 

computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória de leitura 
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apenas); memórias USB; cartuchos de vídeo jogos; ficheiros de música descarregáveis; con-

teúdos electrónicos de música pré-gravados; conteúdos electrónicos não musicais (excluindo 

programas de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzenta, vermelha, laranja, preta e amarela tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/095354

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Informação sobre filmes; informação sobre entretenimento; providenciar publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de competi-

ções desportivas; serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede computadores; 

providenciar informação sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzenta, vermelha, laranja, preta e amarela tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/095355

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; programas de computador descarregáveis; programas de jogos de 

computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória de leitura 

apenas); memórias USB; cartuchos de vídeo jogos; ficheiros de música descarregáveis; con-

teúdos electrónicos de música pré-gravados; conteúdos electrónicos não musicais (excluindo 

programas de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/095356

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : WEBZEN, INC.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia (Sampye-

ong-dong, Pangyo Digital Contents Park B Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Informação sobre filmes; informação sobre entretenimento; providenciar publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de competi-

ções desportivas; serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede computadores; 

providenciar informação sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095357

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, roupa; vestuário pronto-a-vestir para homem, senhora e 

criança; tricôs (vestuário) e malhas, meias, roupa interior (vestuário); lingerie (roupa inte-

rior), roupa interior, pijamas, vestidos de cerimónia, roupões de banho, camisolas interio-

res, saias, vestidos, calcinhas, calças, jaquetas (casacos) (vestuário), casacos, pele (vestuá-

rio), fatos, camisas, enxovais de bebés (roupas), gravatas, xailes, cachecóis, estolas, fechos 

para vestuário, cintos (vestuário), luvas (vestuário), boinas, chapéus, bonés; peúgas, meias 

e collants; sapatos (excepto sapatos ortopédicos), chinelos, pantufas, botas; fatos de banho, 

calções de banho e roupa de banho; vestuário para chuva, equipamento para a chuva, no-

meadamente capas para a chuva e botas para a chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095358

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de mesa; conjuntos de jogo de 

damas e conjuntos de jogo de xadrez; jogos de tabuleiro para adultos e crianças; jogos de 

lotaria; jogos de fortuna, conhecimento, perícia e previsão; cartas de jogar; artigos de gi-

nástica e desporto (que não sejam vestuário, sapatos e tapetes); decorações para árvores de 

Natal (que não sejam artigos de iluminação e confeitaria), máscaras de brinquedo, bonecas, 

casas, camas, vestuário e biberões para bonecas; bonecos de peluche, ursos de peluche, bo-

necos de peluche (brinquedos) sendo objectos de transição que sejam tranquilizadores para 

crianças; bolas para jogos, balões para brincar; marionetas; piões (brinquedos); cavalos de 

baloiço (brinquedos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095359

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda grossista e a retalho a respeito de vestuário, calçado, chapelaria, roupa, 

roupa de banho, pijamas, roupa interior, meias, cintos e suspensórios, cachecóis; luvas, cha-

péus e bonés, equipamento para a chuva, capas para a chuva, botas para a chuva, jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, brinquedos, 

brinquedos de pelúcia, sacos, joalharia, acessórios para o cabelo, óculos sol, acessórios e 

equipamentos para bebés, babetes, luvas para bebé, cobertores, conjuntos de oferta, ba-

nheiras, biberões, bonecas, produtos de colchoaria para bebés, carrinhos de bebés, garrafas 

para água, toalhas, relógios, chapéus-de-chuva, artigos de papelaria; o agrupamento, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permi-

tindo ao consumidor vê-los e comprá-los comodamente através de um sítio de Internet de 

mercadorias gerais ou por meio de telecomunicações; serviços de retalho online (comércio 

electrónico); publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; traba-

lhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095360

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França
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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de mesa; conjuntos de jogo de 

damas e conjuntos de jogo de xadrez; jogos de tabuleiro para adultos e crianças; jogos de 

lotaria; jogos de fortuna, conhecimento, perícia e previsão; cartas de jogar; artigos de gi-

nástica e desporto (que não sejam vestuário, sapatos e tapetes); decorações para árvores de 

Natal (que não sejam artigos de iluminação e confeitaria), máscaras de brinquedo, bonecas, 

casas, camas, vestuário e biberões para bonecas; bonecos de peluche, ursos de peluche, bo-

necos de peluche (brinquedos) sendo objectos de transição que sejam tranquilizadores para 

crianças; bolas para jogos, balões para brincar; marionetas; piões (brinquedos); cavalos de 

baloiço (brinquedos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095361

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda grossista e a retalho a respeito de vestuário, calçado, chapelaria, roupa, 

roupa de banho, pijamas, roupa interior, meias, cintos e suspensórios, cachecóis; luvas, cha-

péus e bonés, equipamento para a chuva, capas para a chuva, botas para a chuva, jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, brinquedos, 

brinquedos de pelúcia, sacos, joalharia, acessórios para o cabelo, óculos sol, acessórios e 

equipamentos para bebés, babetes, luvas para bebé, cobertores, conjuntos de oferta, ba-

nheiras, biberões, bonecas, produtos de colchoaria para bebés, carrinhos de bebés, garrafas 

para água, toalhas, relógios, chapéus-de-chuva, artigos de papelaria; o agrupamento, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permi-

tindo ao consumidor vê-los e comprá-los comodamente através de um sítio de Internet de 

mercadorias gerais ou por meio de telecomunicações; serviços de retalho online (comércio 

electrónico); publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; traba-

lhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095362

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28
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[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, roupa; vestuário pronto-a-vestir para homem, senhora e 

criança; tricôs (vestuário) e malhas, meias, roupa interior (vestuário); lingerie (roupa inte-

rior), roupa interior, pijamas, vestidos de cerimónia, roupões de banho, camisolas interio-

res, saias, vestidos, calcinhas, calças, jaquetas (casacos) (vestuário), casacos, pele (vestuá-

rio), fatos, camisas, enxovais de bebés (roupas), gravatas, xailes, cachecóis, estolas, fechos 

para vestuário, cintos (vestuário), luvas (vestuário), boinas, chapéus, bonés; peúgas, meias 

e collants; sapatos (excepto sapatos ortopédicos), chinelos, pantufas, botas; fatos de banho, 

calções de banho e roupa de banho; vestuário para chuva, equipamento para a chuva, no-

meadamente capas para a chuva e botas para a chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095363

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, roupa; vestuário pronto-a-vestir para homem, senhora e 

criança; tricôs (vestuário) e malhas, meias, roupa interior (vestuário); lingerie (roupa inte-

rior), roupa interior, pijamas, vestidos de cerimónia, roupões de banho, camisolas interio-

res, saias, vestidos, calcinhas, calças, jaquetas (casacos) (vestuário), casacos, pele (vestuá-

rio), fatos, camisas, enxovais de bebés (roupas), gravatas, xailes, cachecóis, estolas, fechos 

para vestuário, cintos (vestuário), luvas (vestuário), boinas, chapéus, bonés; peúgas, meias 

e collants; sapatos (excepto sapatos ortopédicos), chinelos, pantufas, botas; fatos de banho, 

calções de banho e roupa de banho; vestuário para chuva, equipamento para a chuva, no-

meadamente capas para a chuva e botas para a chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095364

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU
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 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de mesa; conjuntos de jogo de 

damas e conjuntos de jogo de xadrez; jogos de tabuleiro para adultos e crianças; jogos de 

lotaria; jogos de fortuna, conhecimento, perícia e previsão; cartas de jogar; artigos de gi-

nástica e desporto (que não sejam vestuário, sapatos e tapetes); decorações para árvores de 

Natal (que não sejam artigos de iluminação e confeitaria), máscaras de brinquedo, bonecas, 

casas, camas, vestuário e biberões para bonecas; bonecos de peluche, ursos de peluche, bo-

necos de peluche (brinquedos) sendo objectos de transição que sejam tranquilizadores para 

crianças; bolas para jogos, balões para brincar; marionetas; piões (brinquedos); cavalos de 

baloiço (brinquedos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095365

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda grossista e a retalho a respeito de vestuário, calçado, chapelaria, roupa, 

roupa de banho, pijamas, roupa interior, meias, cintos e suspensórios, cachecóis; luvas, cha-

péus e bonés, equipamento para a chuva, capas para a chuva, botas para a chuva, jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, brinquedos, 

brinquedos de pelúcia, sacos, joalharia, acessórios para o cabelo, óculos sol, acessórios e 

equipamentos para bebés, babetes, luvas para bebé, cobertores, conjuntos de oferta, ba-

nheiras, biberões, bonecas, produtos de colchoaria para bebés, carrinhos de bebés, garrafas 

para água, toalhas, relógios, chapéus-de-chuva, artigos de papelaria; o agrupamento, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permi-

tindo ao consumidor vê-los e comprá-los comodamente através de um sítio de Internet de 

mercadorias gerais ou por meio de telecomunicações; serviços de retalho online (comércio 

electrónico); publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; traba-

lhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/095367

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : Guccio Gucci S. p. A.

 地址 Endereço : Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, 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 : Artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, preparados de fragrâncias para o cor-

po e tratamentos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/02 F12015C000002 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/095408

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : WTM 公司

   WTM Establishment

 地址 Endereço : 列支敦士登瓦杜茲9490,米特爾多夫1號 

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095424

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : GTECH Canada ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, New Brunswick E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095425

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30
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[730] 申請人 Requerente : GTECH Canada ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, New Brunswick E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095426

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : GTECH Canada ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, New Brunswick E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095456

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 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 : 便攜式媒體播放器；放映設備；光學器械和儀器；個人用防事故裝置；報警器；眼鏡；導航儀

器；讀出器（數據處理設備）；商品電子標纖；傳真機；電子公告牌；無綫電設備；電視機；照相

機（攝影）；教學儀器；視頻顯示屏；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095457

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 
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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 : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；視頻遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；遊戲機控制器；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲

機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095458

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 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 : 直接郵件廣告；廣告；電視廣告；廣告代理；計算機網絡上的在綫廣告；為零售目的在通訊媒體

上展示商品；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；無綫電廣

告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095459

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；電話通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；電信信息；光纖通訊；

提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；數字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095460

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30
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[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護；計算機系統設計；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；托管計算機站

（網站）；網絡服務器的出租；計算機病毒的防護服務；提供互聯網搜索引擎；軟件運營服務

[SaaS]；信息技術諮詢服務；服務器托管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095461

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 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 : 便攜式媒體播放器；放映設備；光學器械和儀器；個人用防事故裝置；報警器；眼鏡；導航儀

器；讀出器（數據處理設備）；商品電子標纖；傳真機；電子公告牌；無綫電設備；電視機；照相

機（攝影）；教學儀器；視頻顯示屏；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095462

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；視頻遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；遊戲機控制器；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲

機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095463

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30
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[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 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 : 直接郵件廣告；廣告；電視廣告；廣告代理；計算機網絡上的在綫廣告；為零售目的在通訊媒體

上展示商品；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；無綫電廣

告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095464

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；電話通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；電信信息；光纖通訊；

提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；數字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095465

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護；計算機系統設計；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；托管計算機站

（網站）；網絡服務器的出租；計算機病毒的防護服務；提供互聯網搜索引擎；軟件運營服務

[SaaS]；信息技術諮詢服務；服務器托管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095466

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30
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[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 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 : 便攜式媒體播放器；放映設備；光學器械和儀器；個人用防事故裝置；報警器；眼鏡；導航儀

器；讀出器（數據處理設備）；商品電子標纖；傳真機；電子公告牌；無綫電設備；電視機；照相

機（攝影）；教學儀器；視頻顯示屏；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095467

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；視頻遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；遊戲機控制器；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲

機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095468

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 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 : 直接郵件廣告；廣告；電視廣告；廣告代理；計算機網絡上的在綫廣告；為零售目的在通訊媒體

上展示商品；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；無綫電廣

告。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095469

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；電話通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；電信信息；光纖通訊；

提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；數字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095470

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區清林西路深圳市留學人員（龍崗）創業園一園320 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護；計算機系統設計；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；托管計算機站

（網站）；網絡服務器的出租；計算機病毒的防護服務；提供互聯網搜索引擎；軟件運營服務

[SaaS]；信息技術諮詢服務；服務器托管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095485

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : Les Marguerites Limited

 地址 Endereço : Units 1114-1116, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Kowloon, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou revestidos dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relógios e instrumentos 

cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095486

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : Les Marguerites Limited

 地址 Endereço : Units 1114-1116, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, 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 : Publicidade; pesquisa de mercado; informação comercial; promoção de vendas para tercei-

ros; agências de importação e exportação; serviços de aquisição para terceiros [compra de 

produtos e serviços para outras empresas]; serviços de vendas a retalho relacionados com 

metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou revestidos dos mesmos, arti-

gos de joalharia, pedras preciosas, relógios e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095487

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/30

[730] 申請人 Requerente : Les Marguerites Limited

 地址 Endereço : Units 1114-1116, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Tsi-

mshatsui East, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção de joalharia; concepção de joalharia e ornamentos; concepção de embalagens 

para artigos de joalharia e pedras preciosas; concepção de embalagens para artigos de 

joalharia, ornamentos e pedras preciosas ou pedras semi-preciosas, artigos de joalharia, 

metais preciosos, pedras preciosas e obras de arte autenticadas; pesquisa e analise de arti-

gos de joalharia e ornamentos, metais preciosos e pedras preciosas; pesquisa e analises de 

artigos de joalharia, metais preciosos e pedras preciosas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096004

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/11

[730] 申請人 Requerente : Rupert Sanderson Shoes Limited

 地址 Endereço : 19 Bruton Place, London, W1J 6LZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 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; pe-

les de animais, peles; baús e sacos de viagem; sacos de usar ao ombro; sacos de transporte; 

pochetes; sacos; artigos de bagagem; sacos de viagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096005

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/11

[730] 申請人 Requerente : Rupert Sanderson Shoes Limited

 地址 Endereço : 19 Bruton Place, London, W1J 6LZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; sapatos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096006

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/11

[730] 申請人 Requerente : Rupert Sanderson Shoes Limited

 地址 Endereço : 19 Bruton Place, London, W1J 6LZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; trabalhos de escritório; servi-

ços retalhistas relacionados com a venda de calçado; franchising, nomeadamente, consul-

tadoria e assistência em gestão, organização e promoção de negócios; prestação de assis-

tência de negócios no estabelecimento e operação de franchises; serviços de assessoria de 

negócios relacionados com franchising; serviços de publicidade de negócios relacionados 

com franchising.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096009

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/11

[730] 申請人 Requerente : 上海圓麗貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區楊柳青路735弄18號3幢101室 

 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；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；褲帶；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096010

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/11

[730] 申請人 Requerente : 上海圓麗貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區楊柳青路735弄18號3幢101室 

 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；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；褲帶；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096011

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/11

[730] 申請人 Requerente : 上海圓麗貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區楊柳青路735弄18號3幢101室 

 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；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；褲帶；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096039

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/11
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[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e equipamentos de jogos; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis 

electrónicas e electromecânicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, castanho e amarelo.

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

2015/01/21 1670088 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/096056

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 上海耶里夏麗實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區田林東路400號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧服務；茶館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096063

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : AccuWeather, Inc.

 地址 Endereço : 385 Science Park Road, State College, Pennsylvania 16803, USA

 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 de informações meteorológicas e previsão do tempo; fornecimento de bases de 

dados informáticos on-line apresentando informações meteorológicas e previsão do tem-

po; serviços de previsão do tempo disponibilizada via rádio, televisão, jornais, dispositivos 

móveis sem fio e telefone; serviços de informações, notícias e previsões meteorológicas 

computadorizados; serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de bases de dados 

informáticos online no sector de informações meteorológicas; fornecimento de informa-

ção de dados on-line sobre as condições meteorológicas através de uma rede informática 

global; serviços de rastreamento de tempestade por radar e de outra forma, serviços de 

reportagem meteorológica; fornecimento on-line de previsão do tempo, reportagem meteo-

rológica, e notícias meteorológicas e informações meteorológicas via Internet; fornecimen-

to de bases de dados informáticos on-line apresentado meteorológicas computadorizados 
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relacionados com gráficos, mapas, tabela, exibição, notícias e informação; serviços de in-

formação de índice de temperatura; consultoria na área de previsão do tempo; prestação 

de informações no sector da previsão do tempo; serviços de informação, especificamente, 

fornecimento de informações sobre as condições meteorológicas locais; previsão do tempo 

com apresentações gráficas; fornecimento de notícias, informação e mapas no sector de 

condições meteorológicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096064

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Carimbos; quadros de anúncios de papel ou cartão; modelos de arquitectos; sacos [envelo-

pes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagens; brochuras; livros; calendários; cartões; 

catálogos; envelopes [artigos papelaria]; ficheiros [artigos de escritório]; folhetos; formulá-

rios, impressos; cartões de felicitações; manuais [manuais]; índices; revistas [periódicos]; 

newsletters; jornais; blocos de notas; figuras; bilhetes-postais; material impresso; publica-

ções impressas; selos [correio]; artigos de papelaria; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096065

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : Publicidade; espaço publicitário (aluguer de -); avaliações (negócio -); assistência (gestão de 

negócios -); consultoria de negócios (profissional-); informações comerciais; inquéritos de 

negócios; gestão de negócios de hotéis; consultoria de organização de negócios; previsões 

económicas; agências de importação-exportação; assistência à gestão industrial (comercial 

ou -); gestão (serviços de assessoria de negócios -); estudos de mercado; relações públicas; 

aluguer de tempo de publicidade nos meios de comunicação social; investigação (negócio -); 

serviços de secretariado; feiras comerciais (organização de -) para fins comerciais ou publi-

citários; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096066

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : Agência de alojamentos [apartamentos]; análise (financeira -); gestão de edifícios de habi-

tação; apartamentos (arrendamento de -); avaliação (imobiliária -); mediação; serviços de 

liquidação de empresas, financeira; investimentos de capital; angariação de fundos de cari-

dade; câmaras de compensação, financeira; consultoria (financeira -); consultoria (seguros 

-); agências imobiliárias (imóveis-); gestão imobiliária (real-); avaliação (financeira-) [segu-

ros, banca, imobiliário]; gestão financeira; serviços de financiamento; fundo investimentos; 

garantias; empréstimos a prestações; consultoria de seguros; financiamento de compras em 

leasing; leasing imobiliário; empréstimos [financiamento]; hipoteca bancária; fundos mú-

tuos; mediadores imobiliários; arrendamento de escritórios [imobiliário]; arrendamento de 

apartamentos; corretagem de seguros; corretagem de acções e obrigações; curadoria; tudo 

incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096067

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Supervisão da construção de edifícios; isolamento de edifícios; selagem de edifícios; cons-

trução; consultoria sobre construção; informação sobre construção; demolição de edifícios; 

construção de fábrica; arrendamento de equipamento de construção; aplicação de papel de 

parede; construção e reparação de armazém; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096068

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização de cruzeiros; organização de viagens; aluguer de barco; reserva de lugares 

para viajar; transporte de autocarro; estacionamento automóvel; transporte de automóvel; 
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transporte de ferryboat; corretagem de mercadorias [transitários (am.)}; expedição de mer-

cadorias; frete [transporte de bens]; bens (armazenamento de -); transporte de barco de re-

creio; transporte ferroviário; arrendamento de armazéns; reservas (transportes -); reservas 

(viagens-); visita a pontos de interesse [turismo]; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096069

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de salão de jogos (prestação -); parques de diversões; diversões; reserva de luga-

res para espectáculos; serviços de bibliotecas itinerantes; instalações de casino [apostas] 

(prestação -); serviços de clube [entretenimento ou educação]; realização de concertos 

(organização e -); serviços de animador; entretimento; instalações de golfe (prestação -); 

serviços de health club [saúde e treino físico]; actuações ao vivo (apresentação de -); clubes 

nocturnos; organização de competições desportivas; planeamento da festa [entretenimento]; 

disponibilização de instalações desportivas; arrendamento de campos de jogos; espectácu-

los (produção de -); tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096070

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Agência de alojamentos [hotéis, pensões]; alojamentos (arrendamento de temporários -); 

serviços de bar; cafés; cafeterias; cantinas; catering (comida e bebidas -); casas (turista -); 

reservas de hotel; hotéis; motéis; arrendamento de salas de reuniões; restaurantes; restau-

rantes (self-service -); snack-bares; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096071

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12
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[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Carimbos; quadros de anúncios de papel ou cartão; modelos de arquitectos; sacos [envelo-

pes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagens; brochuras; livros; calendários; cartões; 

catálogos; envelopes [artigos papelaria]; ficheiros [artigos de escritório]; folhetos; formulá-

rios, impressos; cartões de felicitações; manuais [manuais]; índices; revistas [periódicos]; 

newsletters; jornais; blocos de notas; figuras; bilhetes-postais; material impresso; publica-

ções impressas; selos [correio]; artigos de papelaria; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096072

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : Publicidade; espaço publicitário (aluguer de -); avaliações (negócio -); assistência (gestão de 

negócios -); consultoria de negócios (profissional-); informações comerciais; inquéritos de 

negócios; gestão de negócios de hotéis; consultoria de organização de negócios; previsões 

económicas; agências de importação-exportação; assistência à gestão industrial (comercial 

ou -); gestão (serviços de assessoria de negócios -); estudos de mercado; relações públicas; 

aluguer de tempo de publicidade nos meios de comunicação social; investigação (negócio -); 

serviços de secretariado; feiras comerciais (organização de -) para fins comerciais ou publi-

citários; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096073

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : Agência de alojamentos [apartamentos]; análise (financeira -); gestão de edifícios de habi-

tação; apartamentos (arrendamento de -); avaliação (imobiliária -); mediação; serviços de 

liquidação de empresas, financeira; investimentos de capital; angariação de fundos de cari-

dade; câmaras de compensação, financeira; consultoria (financeira -); consultoria (seguros 

-); agências imobiliárias (imóveis-); gestão imobiliária (real-); avaliação (financeira-) [segu-
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ros, banca, imobiliário]; gestão financeira; serviços de financiamento; fundo investimentos; 

garantias; empréstimos a prestações; consultoria de seguros; financiamento de compras em 

leasing; leasing imobiliário; empréstimos [financiamento]; hipoteca bancária; fundos mú-

tuos; mediadores imobiliários; arrendamento de escritórios [imobiliário]; arrendamento de 

apartamentos; corretagem de seguros; corretagem de acções e obrigações; curadoria; tudo 

incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096074

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Supervisão da construção de edifícios; isolamento de edifícios; selagem de edifícios; cons-

trução; consultoria sobre construção; informação sobre construção; demolição de edifícios; 

construção de fábrica; arrendamento de equipamento de construção; aplicação de papel de 

parede; construção e reparação de armazém; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096075

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização de cruzeiros; organização de viagens; aluguer de barco; reserva de lugares 

para viajar; transporte de autocarro; estacionamento automóvel; transporte de automóvel; 

transporte de ferryboat; corretagem de mercadorias [transitários (am.)}; expedição de mer-

cadorias; frete [transporte de bens]; bens (armazenamento de -); transporte de barco de re-

creio; transporte ferroviário; arrendamento de armazéns; reservas (transportes -); reservas 

(viagens-); visita a pontos de interesse [turismo]; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096076

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12
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[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de salão de jogos (prestação -); parques de diversões; diversões; reserva de luga-

res para espectáculos; serviços de bibliotecas itinerantes; instalações de casino [apostas] 

(prestação -); serviços de clube [entretenimento ou educação]; realização de concertos 

(organização e -); serviços de animador; entretimento; instalações de golfe (prestação -); 

serviços de health club [saúde e treino físico]; actuações ao vivo (apresentação de -); clubes 

nocturnos; organização de competições desportivas; planeamento da festa [entretenimento]; 

disponibilização de instalações desportivas; arrendamento de campos de jogos; espectácu-

los (produção de -); tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096077

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Agência de alojamentos [hotéis, pensões]; alojamentos (arrendamento de temporários -); 

serviços de bar; cafés; cafeterias; cantinas; catering (comida e bebidas -); casas (turista -); 

reservas de hotel; hotéis; motéis; arrendamento de salas de reuniões; restaurantes; restau-

rantes (self-service -); snack-bares; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096078

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Carimbos; quadros de anúncios de papel ou cartão; modelos de arquitectos; sacos [envelo-

pes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagens; brochuras; livros; calendários; cartões; 

catálogos; envelopes [artigos papelaria]; ficheiros [artigos de escritório]; folhetos; formulá-

rios, impressos; cartões de felicitações; manuais [manuais]; índices; revistas [periódicos]; 

newsletters; jornais; blocos de notas; figuras; bilhetes-postais; material impresso; publica-

ções impressas; selos [correio]; artigos de papelaria; tudo incluído na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096079

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : Publicidade; espaço publicitário (aluguer de -); avaliações (negócio -); assistência (gestão de 

negócios -); consultoria de negócios (profissional-); informações comerciais; inquéritos de 

negócios; gestão de negócios de hotéis; consultoria de organização de negócios; previsões 

económicas; agências de importação-exportação; assistência à gestão industrial (comercial 

ou -); gestão (serviços de assessoria de negócios -); estudos de mercado; relações públicas; 

aluguer de tempo de publicidade nos meios de comunicação social; investigação (negócio -); 

serviços de secretariado; feiras comerciais (organização de -) para fins comerciais ou publi-

citários; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096080

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : Agência de alojamentos [apartamentos]; análise (financeira -); gestão de edifícios de habi-

tação; apartamentos (arrendamento de -); avaliação (imobiliária -); mediação; serviços de 

liquidação de empresas, financeira; investimentos de capital; angariação de fundos de cari-

dade; câmaras de compensação, financeira; consultoria (financeira -); consultoria (seguros 

-); agências imobiliárias (imóveis-); gestão imobiliária (real-); avaliação (financeira-) [segu-

ros, banca, imobiliário]; gestão financeira; serviços de financiamento; fundo investimentos; 

garantias; empréstimos a prestações; consultoria de seguros; financiamento de compras em 

leasing; leasing imobiliário; empréstimos [financiamento]; hipoteca bancária; fundos mú-

tuos; mediadores imobiliários; arrendamento de escritórios [imobiliário]; arrendamento de 

apartamentos; corretagem de seguros; corretagem de acções e obrigações; curadoria; tudo 

incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096081

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Supervisão da construção de edifícios; isolamento de edifícios; selagem de edifícios; cons-

trução; consultoria sobre construção; informação sobre construção; demolição de edifícios; 

construção de fábrica; arrendamento de equipamento de construção; aplicação de papel de 

parede; construção e reparação de armazém; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096082

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização de cruzeiros; organização de viagens; aluguer de barco; reserva de lugares 

para viajar; transporte de autocarro; estacionamento automóvel; transporte de automóvel; 

transporte de ferryboat; corretagem de mercadorias [transitários (am.)}; expedição de mer-

cadorias; frete [transporte de bens]; bens (armazenamento de -); transporte de barco de re-

creio; transporte ferroviário; arrendamento de armazéns; reservas (transportes -); reservas 

(viagens-); visita a pontos de interesse [turismo]; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096083

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12
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[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de salão de jogos (prestação -); parques de diversões; diversões; reserva de luga-

res para espectáculos; serviços de bibliotecas itinerantes; instalações de casino [apostas] 

(prestação -); serviços de clube [entretenimento ou educação]; realização de concertos 

(organização e -); serviços de animador; entretimento; instalações de golfe (prestação -); 

serviços de health club [saúde e treino físico]; actuações ao vivo (apresentação de -); clubes 

nocturnos; organização de competições desportivas; planeamento da festa [entretenimento]; 

disponibilização de instalações desportivas; arrendamento de campos de jogos; espectácu-

los (produção de -); tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096084

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : International Quarry Industry Limited

 地址 Endereço : Rua da Praia Grande, nº 815, Centro Comercial Talento, 4º andar, frequesia da Sé, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Agência de alojamentos [hotéis, pensões]; alojamentos (arrendamento de temporários -); 

serviços de bar; cafés; cafeterias; cantinas; catering (comida e bebidas -); casas (turista -); 

reservas de hotel; hotéis; motéis; arrendamento de salas de reuniões; restaurantes; restau-

rantes (self-service -); snack-bares; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096134

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓X 

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和儲藏，旅行安排。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096135

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : 盛邦集團投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門和樂坊一街71號宏泰工業大廈2座2樓DE室 

 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 : 餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096138

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : 葉惠敏

   YIP, Wai Mun Linda

 地址 Endereço : 中國香港中環皇后大道中302號北海商業大廈2樓

   2/F, CNT Commercial Building, 302 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong, China

 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育）；教育；培訓；實際培訓（示範）；就業指導（教育或培訓顧問）；組織教育或娛樂

競賽；安排和組織培訓班；組織表演（演出）；圖書出版；書籍出版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096139

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : LEONEL HUMBERTO LEONG

 地址 Endereço : Pátio do Rochedo, Edf. Choc Yuen, andar 1, Nº 5, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[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 : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096142

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 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 : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de pu-

nho; molas para gravata; anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos; ar-

golas para chaves em metais preciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; mecanismos para relógios; relógios 

de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de mesa; estojos para relógios; brace-

letes para relógios; correntes e molas para relógios ou vidros para relógios; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); armações para relógios de parede e 

mesa e relojoaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/29 60105/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/096143

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[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 : Relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/26 59914/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/096144

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16
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[730] 申請人 Requerente : 佳福股份有限公司

   CHEER FOODS ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮造船路66號

   No.66, Zaochuan Rd., Su-Ao Township, Yilan County 270, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供膳宿所【旅館、供膳住宿處】；酒吧服務；預訂膳宿處；咖啡館；自助餐廳；備辦宴席；旅館

預訂；飯店；汽車旅館；提供露營地；會議室出租；臨時住宿處出租；餐廳；自助餐廳；為旅遊提

供住處。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096146

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : Suntory Holdings Limited

 地址 Endereço : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café e cacau; café não torrado [em estado bruto]; chá; bebidas à base de chá; bebidas à base 

de chá com leite; bebidas carbonatadas à base de chá; chá verde; chá preto; chá «oolong» 

[chá chinês]; chá de arroz integral; chá de cevada torrada; chá de jasmim; chá com leite; be-

bidas à base de café; café e bebidas à base de café com leite; bebidas carbonatadas de café 

e à base de café; temperos (que não especiarias); especiarias; preparações aromáticas para 

alimentos [não a partir de “óleos essenciais”]; arroz descascado; aveia descascada; cevada 

descascada; farinha para alimentos; glúten para alimentos; preparações de cereais; boli-

nhos recheados chineses [gyoza, cozidos]; sanduíches; bolinhos cozidos no vapor chineses 

[shumai, cozidos]; sushi; hambúrgueres [sanduíches]; pizzas; almoços embalados compostos 

essencialmente de arroz com adição de carne, peixe ou legumes; cachorros-quentes [san-

duíches]; empadas de carne; ravioli; produtos de confeitaria, pão e brioches; misturas de 

cremes gelados; pasta da amêndoa; fermento em pó; arroz maltado fermentado [koji]; leve-

dura; fermento em pó; gelo para refrescar; aglutinantes para gelados alimentares; produtos 

para amaciar a carne para uso doméstico; produtos para enrijecer natas batidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096147

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : Suntory Holdings Limited

 地址 Endereço : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; bebidas gaseificadas [bebidas refrescantes]; cerveja sem álcool; bebidas não alco-

ólicas com sabor a cerveja; bebidas gaseificadas; bebidas gaseificadas com sabor de frutas; 

águas gaseificadas; soda; água com gás; bebidas gaseificadas com café; bebidas gaseificadas 

com sabor a café; bebidas gaseificadas com chá; bebidas gaseificadas com sabor a chá; bebi-

das gaseificadas contendo sumos de frutas; bebidas gaseificadas de soro de leite; refrigeran-

tes; refrigerantes com sabor a frutas; água (bebidas); água de mesa; água engarrafada; água 

mineral (bebidas); água aromatizada com frutas; água aromatizada com chá; refrigerantes 

com café; refrigerantes com sabor a café; refrigerantes com chá; refrigerantes com sabor a 

chá; refrigerantes contendo sumos de frutas; bebidas à base de produtos lácteos; bebidas à 

base de leite; bebidas à base de produtos lácteos que contenham frutas; bebidas à base de 

leite que contenham frutas; águas funcionais; bebidas isotónicas; bebidas energéticas; be-

bidas para desporto; bebidas de soro de leite; bebidas não alcoólicas de sumos de legumes; 

bebidas não alcoólicas de sumos de frutas; sumos de frutas não alcoólicos; sumos de legu-

mes [bebidas]; bebidas de soro de leite; extractos de lúpulo para fazer cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096148

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, 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 : Máquinas de jogo, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; equipamento reconfi-

gurável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, máquinas de jogo e o respectivo 

software operativo de jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096155

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廈門駿豪投資有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖里區江頭台灣街289號301單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[730] 申請人 Requerente : 蔡昆成 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市中山區民生東路2段147巷11弄9號1樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包；糕點；三明治；咖啡飲料；比薩餅；壽司；餡餅；（墨西哥）炸玉米卷；（意式）麵食；糖果；

玉米花；茶飲料；茶；冰淇淋；糕點用粉；食鹽；醋；醬油；調味品；酵母；食用香料（不包括含醚
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香料和香精油）；食品用香料（含醚和香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；麵包乾；果子

麵包；甜食；圓麵包；麵包屑；漢堡包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096156

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設

備；網路硬體設備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096157

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面

之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提
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供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉

辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096158

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件的開發；在流動通訊設備上使用的遊戲軟件的更新；

電腦和電視遊戲軟件的設計、開發和更新；遊戲軟件測試服務；網站的設計、開發和維護；主持

電腦網站（網站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；電

腦程序編製；電腦程式系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線上資料庫的開

發；科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計

與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096159

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 京東方科技集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區酒仙橋路10號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；顯示器（電子）；計算機周邊設備；可下載的計算機應用軟件；電子圖書閱讀器；平板電

腦；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機程序（可下載軟件）；計算

機遊戲軟件；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；智能手機；3D眼鏡；

便攜計算機；計算機鍵盤；計算機軟件（已錄製）；集成電路卡；讀出器（數據處理設備）；筆記

本電腦；集成電路；集成電路塊；真空電子管（無線電）；電開關；非醫用X光管；半導體器件；
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顯示器；計算機外圍設備；照相機（攝影）；晶體管（電子）；螢光屏；電視機；液晶電視機；半導

體；電池；電子卡讀出器；用於數據管理的計算機軟件；鼠標（數據處理設備）；計算機顯示器；

電視顯示器；薄膜晶體管液晶顯示屏；液晶顯示器；個人數字助理；等離子顯示屏；有機發光二

極管顯示屏；電視螢光屏；投影銀幕；數據處理設備；導航儀器；電池充電器；蓄電池；太陽能

電池；逆變器（電）；電視機機頂盒；網絡通訊設備；電子筆記本；帶有圖書的電子發聲裝置；電

子書（手持閱讀器）；數碼相框；音頻視頻播放器；光伏逆變器；背光源（電子元件）；液晶顯示

屏背光源（電子元件）；便攜式媒體播放器；具有無線上網功能的迷你筆記本電腦。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096163

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096164

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒
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（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096165

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096166

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果

汁冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096167

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096168

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒

（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096169

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096170

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果

汁冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096171

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited
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 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096172

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒

（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096173

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；
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穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096174

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果

汁冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096175

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6237

[210] 編號 N.º : N/096176

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒

（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096177

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096178

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果汁

冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料）；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096179

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096180

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒

（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6239

[210] 編號 N.º : N/096181

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096182

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果汁

冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料）；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096183

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096184

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒

（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096185

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6241

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096186

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果汁

冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料）；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096187

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096188

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17
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[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒

（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096189

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096190

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6243

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果汁

冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料）；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096191

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096192

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒

（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  



6244 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 15 期 —— 2015 年 4 月 15 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096193

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096194

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果汁

冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料）；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096195

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；失禁用尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵

粉；醫用麥乳精飲料；乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒

奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096196

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用鳥窩；魚製食品；食用水生植物提取物；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；以果蔬為

主的零食小吃；腌製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒

（牛奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶

為主）；酸乳酪；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096197

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096198

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic of 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁奶（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果

汁冰水（飲料）；無酒精飲料；花生奶（軟飲料；果昔；汽水；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；非

奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作配

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096207

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 陳,志強

   CHAN, CHI KEUNG

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路880-A至908-A號友誼大廈9樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產管理、不動產出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096208

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 愛藝術有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省舟山市舟山港綜合保稅區企業服務中心303-2108室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告代理；進出口代理；職業介紹所；人事管理諮詢；會計；自動售貨機出租；開發票；拍

賣；藝術家演出的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096209

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 愛藝術有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省舟山市舟山港綜合保稅區企業服務中心303-2108室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 經紀；信託；典當；基金投資；古玩估價；藝術品估價；珠寶估價；錢幣估價；郵票估價；債務托

收代理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096210

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 思展（國際）商貿有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

 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 : 18
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[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，鞭及馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰藍色，香檳金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096211

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 思展（國際）商貿有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰藍色，香檳金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096212

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 思展（國際）商貿有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

 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。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰藍色，香檳金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096213

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 思展（國際）商貿有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

 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 : 26
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[511] 產品 Produtos : 花邊及刺繡，飾帶及編帶，鈕扣，領鉤扣，飾針及縫針，假花。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰藍色，香檳金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096214

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 思展（國際）商貿有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 商品包裝和貯藏。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰藍色，香檳金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096215

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 黃曉彤 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街亨達大廈第一座10F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉乾，牛肉乾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096216

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 黃曉彤 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街亨達大廈第一座10F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅，曲奇，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096224

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司 

 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 

 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；計算機網絡上的在線廣告；以零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；

商業信息；外購服務（商業輔助）；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業採購商

品或服務）；市場營銷；網絡購物商城；購物中心；商品銷售/批發服務（線上或實體店）；尋找

贊助；將信息編入計算機數據庫；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；藥用、獸醫用、衛生

用製劑和醫療用品的零售或批發服務；人事管理諮詢；銷售展示架出租；自動售貨機出租；繪製

賬單、賬目報表。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096225

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司 

 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 

 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；計算機網絡上的在線廣告；以零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；

商業信息；外購服務（商業輔助）；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業採購商

品或服務）；市場營銷；網絡購物商城；購物中心；商品銷售/批發服務（線上或實體店）；尋找

贊助；將信息編入計算機數據庫；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；藥用、獸醫用、衛生

用製劑和醫療用品的零售或批發服務；人事管理諮詢；銷售展示架出租；自動售貨機出租；繪製

賬單、賬目報表。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096226

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : GRAFF DIAMONDS LIMITED

 地址 Endereço : 29 Albemarle Street, W1S 4JA, London, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096227

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Stichting BDO

 地址 Endereço : Dr. Holtroplaan 27, NL - 5652 XR Eindhoven, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de fortunas; serviços de gestão de activos; serviços de assessoria de in-

vestimento; serviços de fusões e aquisições; serviços de assessoria financeira; serviços de 

corretagem de acções e títulos; serviços fiduciários; serviços de gestão de benefícios e de 

fundos de reforma para empregados; serviços de reestruturação financeira; serviços de re-

cuperação de empresas; serviços financeiros empresariais; serviços de assessoria em gestão 

de riscos; serviços de consultadoria em relação a todos os serviços atrás referidos; tudo na 

medida em que estes serviços não requeiram uma licença bancária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096237

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區新北大道二段217號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色，藍色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/096238

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區新北大道二段217號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用製劑；醫用衛生製劑；醫用營養食物和物質，人用和動物用膳食補充劑；膏藥。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096239

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區新北大道二段217號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽和野味；奶和奶製品；食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096240

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區新北大道二段217號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可和咖啡代用品；米；麵粉和穀類製品；糖，蜂蜜，糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096241

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17
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[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區新北大道二段217號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096242

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 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 a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos, dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096243

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 

DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; cai-

xas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, com-

putadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo; lentes de 

contacto; estojos para lentes de contacto; óculos; lentes; óculos de sol; lunetas; armações 

para lunetas; estojos para óculos e óculos de sol; estojos para lunetas; correntes para lu-

netas; cordões para lunetas; correntes para óculos e óculos de sol; armações para óculos e 

óculos de sol; lentes para óculos e óculos de sol; cordões para óculos; telemóveis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096244

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096245

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 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, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chi-

cotes e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096246

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21
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[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-

-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, por-

celana e faiança não incluídas noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096247

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama; coberturas de 

mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096248

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096249

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096250

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096251

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096252

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos, dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096253

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 

DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; cai-

xas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, com-

putadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo; lentes de 

contacto; estojos para lentes de contacto; óculos; lentes; óculos de sol; lunetas; armações 

para lunetas; estojos para óculos e óculos de sol; estojos para lunetas; correntes para lu-

netas; cordões para lunetas; correntes para óculos e óculos de sol; armações para óculos e 

óculos de sol; lentes para óculos e óculos de sol; cordões para óculos; telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096254

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096255

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo
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 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-

-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, por-

celana e faiança não incluídas noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096256

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama; coberturas de 

mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096257

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096258

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096259

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096260

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 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 a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos, dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096261

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 

DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; cai-

xas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, com-

putadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo; lentes de 

contacto; estojos para lentes de contacto; óculos; lentes; óculos de sol; lunetas; armações 

para lunetas; estojos para óculos e óculos de sol; estojos para lunetas; correntes para lu-

netas; cordões para lunetas; correntes para óculos e óculos de sol; armações para óculos e 

óculos de sol; lentes para óculos e óculos de sol; cordões para óculos; telemóveis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096262

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096263

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 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, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chi-

cotes e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096264

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-

-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, por-

celana e faiança não incluídas noutras classes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096265

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama; coberturas de 

mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096266

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096267

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096268

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096269

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096270

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS SARL

 地址 Endereço : 6, Rue Dicks, L-1417 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096272

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096273

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096274

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096275

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096276

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096277

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096278

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096279

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096280

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096281

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096282

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Shiseido (Shiseido Company, Limited)

 地址 Endereço : 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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 : Sabonetes, artigos de perfumaria, e cosméticos, incluindo produtos para cuidar da pele, 

produtos para cuidar dos cabelos, produtos para cuidar do corpo, e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096283

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 迎新科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14T 

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機器，數據處理裝置和計算機。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，黑色，紅色，暗紅色，綠色，藍色，藍灰色，淺肉色，深肉色，淺灰色，深灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096284

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 迎新科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14T 

 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096285

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 迎新科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14T 

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機器，數據處理裝置和計算機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096286

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 迎新科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14T 
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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 : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，黑色，紅色，暗紅色，綠色，藍色，藍灰色，淺肉色，深肉色，淺灰色，深灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096287

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓Ｘ 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096291

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Hero AG

 地址 Endereço : CH-5600 Lenzburg, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos para bebés; bebidas para bebés; alimentos e bebidas para crianças e lactentes; 

suplementos alimentares para bebés; fórmulas infantis; fórmulas de leite para bebés; leite 

para bebés; substitutos para o leite materno; leite de substituição para bebés; leite em pó 

para bebés; fermentos lácteos; alimentos complementares para bebés; alimentos sem glúten 

para bebés; preparações e substâncias alimentares sem glúten; aditivos alimentares e ali-

mentos sem glúten, todos adaptados para fins medicinais; alimentos dietéticos; substâncias 

dietéticas adaptadas para uso medicinal; alimentos com baixo teor de proteína adaptados 

para uso medicinal; aditivos alimentares para uso medicinal; substâncias e bebidas para 

uso medicinal; alimentos adaptados para fins medicinais para doentes e diabéticos.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, branca e verde tal como representado na figura.

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

2015/01/05 50018/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/096292

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Hero AG

 地址 Endereço : CH-5600 Lenzburg, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutos em conserva, congelados, secos e cozidos; legumes em conserva, congelados, secos e 

cozidos; alimentos de snack, barritas, sobremesas à base de frutos e legumes; fatias de fru-

tos; geleias; doces, marmeladas; compotas; pastas de frutos para barrar, polpas de frutos, 

puré de frutos; produtos lácteos contendo polpa de frutos e aromas de frutos; carne, peixe, 

aves e caça; extractos de carne; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, branca e verde tal como representado na figura.

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

2015/01/05 50018/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/096293

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Hero AG

 地址 Endereço : CH-5600 Lenzburg, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cereais; preparações de cereais; cereais para o pequeno-almoço; barras de cereais; alimen-

tos de snack à base de arroz, de cereais ou à base de milho; mel; farinha, pão; xarope de 

melaço; mostarda; molhos (condimentos).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, branca e verde tal como representado na figura.

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

2015/01/05 50018/2015 瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º : N/096318

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jebsen and Company Limited

 地址 Endereço : 28/F., Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos; bebidas alcoólicas (excepto cerveja).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096319

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096320

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : TALTECH（澳門）一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈14樓E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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096321

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28



6270 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 15 期 —— 2015 年 4 月 15 日

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bó-

nus e «feature games» para o supra citado; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096322

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Dun & Bradstreet International, Ltd.

 地址 Endereço : 103 JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078 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 : Fornecimento de vendas e relatórios de mercado segundo as encomendas e/ou as especifi-

cações concretas de terceiros; fornecimento de informações comerciais gerais sobre vendas, 

dimensão e posição das empresas; realização de estudos e levantamentos de marketing; 

prestação de serviços de informação de negócios relativos às áreas de marketing, demo-

grafia e estatística; fornecimento de informações de vendas e de marketing referentes à co-

munidade de negócios de acordo com a exigência dos clientes; serviços informatizados de 

consultadoria de marketing prestados às empresas, nomeadamente, fornecimento de infor-

mações que identificam linhas corporativas de negócios e as relações entre as empresas na-

cionais e internacionais; fornecimento de informações demográficas em tipos diferentes de 

negócios em áreas geográficas específicas, elaboração de listas de empresas para terceiros; 

avaliação de fornecedores de bens e serviços no que diz respeito ao nível global financeiro, 

operacional e de risco; serviços de consultadoria de negócios; serviços de publicidade; aná-

lise cruzada de preços; avaliações de negócios; assistência de gestão de negócios; investiga-

ção de negócios; serviços de informações comerciais e de negócios; armazenamento e re-

cuperação de informações de negócios informatizadas; serviços de marketing; compilação 

e análise de informações e de dados relacionados com a gestão de negócios; distribuição 

de materiais de publicidade, nomeadamente, folhetos, prospectos, e brochuras; serviços 

de consultoria de negócios na área de atendimento ao cliente para melhorar a eficácia dos 

vendedores; fornecimento de informações de negócios na área de perfis gerais das empre-

sas, incluindo dados financeiros, pagamentos comerciais, anos de actividade empresarial, 

dimensão da empresa, bem como informações sobre vendas e funcionários; fornecimento 

de informações comerciais de previsão sobre o futuro de uma empresa; serviços de ava-

liação de risco de negócios, nomeadamente, prestação de uma ferramenta de avaliação de 

negócios on-line sob a forma de um perfil de negócios on-line para fornecer insights sobre 

a saúde das empresas; atribuição e fornecimento de números de identificação para uso por 

empresas de negócios com o objectivo de facilitar a automatização do pagamento de contas 

e outros fins comerciais e a obtenção de dados estatísticos e informações sobre as empre-

sas; serviços de preparação de listas de endereços; serviços de conformidade comercial, 

incluindo a possibilidade das empresas cumprirem os requisitos regulamentares, como o 

conhecimento das obrigações dos clientes, identificação das partes de maior risco na inte-

gração entre cliente e fornecedor, serviços de investigação e análise («due diligence») e de 

monotorização em relação a anticorrupção e anti-suborno para terceiros, e outros serviços 

de conformidade regulatória e fiscal; recolha e divulgação de informações sobre indivídu-

os para fins de comércio em geral, vendas e marketing; fornecimento de informações de 

negócios em relação a fornecedores de negócios na área de perfis de negócios e análise de 
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fornecedores, avaliações de fornecedores, informações de gestão de fornecedores, infor-

mações sobre a disponibilidade e as ofertas de produtos e informações sobre a operação de 

fornecedores; serviços de gestão da oferta, nomeadamente, gestão de aquisições e de com-

pras na área de fornecedores, fornecimento de produtos, optimização contínua de forne-

cimentos em benefício de terceiros; serviços de negócios, nomeadamente, informações de 

negócios, assessoria e consultadoria em matéria de processos de gestão de ciclos de vida de 

abastecimentos, e de necessidades funcionais na área de gestão de risco, de conformidade, 

de diversidade e de informações dos fornecedores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096323

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Dun & Bradstreet International, Ltd.

 地址 Endereço : 103 JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078 USA

 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 : Fornecimento de informações financeiras sobre crédito e cobrança das empresas; forneci-

mento de relatórios sobre avaliação de crédito; elaboração de relatórios financeiros para 

terceiros, incluindo dados sobre cobrança e elaboração de relatórios de crédito, vendas, 

finanças e análises de crédito e análises financeiras; serviços de agências de cobrança; pres-

tação de serviços de recuperação e cobrança de créditos; fornecimento de avaliações de 

crédito e relatórios e análises financeiras; prestação de serviços de informação de histórico 

de crédito financeiro; análise de risco de crédito; serviços de crédito on-line, nomeadamen-

te, fornecimento de relatórios de crédito on-line; serviços de informação de risco de crédito 

de empresas; marketing e investigação financeira; marketing e investigação financeira.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096324

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : TONINO LAMBORGHINI S.P.A.

 地址 Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos para a construção não-metálicos; 

asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não me-

tálicos; ladrilhos não metálicos; pisos não metálicos; revestimentos não metálicos para a 

construção; superfícies não metálicas para a construção; mosaicos para a construção; pisos 

em parquet; telhado não metálico; coberturas não metálicas incorporando células solares; 

telhados não metálicos para a construção; revestimentos de paredes não metálicos para a 

construção; azulejos de parede; painéis de madeira; pavimentos de madeira; portas não me-

tálicas; portões não metálicos; janelas não metálicas; piscinas (estruturas não metálicas).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096325

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[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/096326

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Swiss Confederation represented by armasuisse, The Federal Department of Defense, Civil 

Protection and Sport

 地址 Endereço : Kasernenstrasse 19, 3003 Bern, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096327

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Swiss Confederation represented by armasuisse, The Federal Department of Defense, Civil 

Protection and Sport

 地址 Endereço : Kasernenstrasse 19, 3003 Bern, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos operados manualmente; canivetes e facas que se dobram; cute-

laria, garfos e colheres; armas brancas, excepto armas de fogo; lâminas; bainhas de couro 

para facas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096328

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Swiss Confederation represented by armasuisse, The Federal Department of Defense, Civil 

Protection and Sport

 地址 Endereço : Kasernenstrasse 19, 3003 Bern, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, 

de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; óculos de sol, 

altímetros, indicadores de altitude automáticos e aparelhos de medição de distância, baró-

metros; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; apare-

lhos telefónicos, incluindo aparelhos telefónicos móveís; suportes de registo magnético, su-

portes de registo magnético, discos acústicos, cartões de «USB», cartões de memória; CDs, 

DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados, com-

putadores; software de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096329

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Swiss Confederation represented by armasuisse, The Federal Department of Defense, Civil 

Protection and Sport

 地址 Endereço : Kasernenstrasse 19, 3003 Bern, 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 : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos, in-

cluindo relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096330

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Swiss Confederation represented by armasuisse, The Federal Department of Defense, Civil 

Protection and Sport

 地址 Endereço : Kasernenstrasse 19, 3003 Bern, Switzerland
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 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 : Artigos de couro e imitação de couro, produtos nestas matérias não incluídos em outras 

classes; pastas para documentos, malas de viagem, sacos e sacos de viagem; sacos de praia, 

sacos de campismo, sacos de compras, malas de mão, malas de viagem, mochilas escolares; 

mochilas de alpinismo; chapeús de chuva, chapeús de sol e bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096331

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Swiss Confederation represented by armasuisse, The Federal Department of Defense, Civil 

Protection and Sport

 地址 Endereço : Kasernenstrasse 19, 3003 Bern, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não em metais preciosos, 

ou em plaqué); jarros e tigelas, não em metais preciosos; vidraria, porcelana e faiança não 

incluídos noutras classes; saca-rolhas (elétricos e não elétricos); palitos para os dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096332

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : Swiss Confederation represented by armasuisse, The Federal Department of Defense, Civil 

Protection and Sport

 地址 Endereço : Kasernenstrasse 19, 3003 Bern, 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, incluindo vestuário desportivo; calçados, incluindo calçados esportivos; chape-

laria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096354

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Walgreens Boots Alliance, Inc.

 地址 Endereço : 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Loções para bebés; óleos para bebés, pós para bebés; toalhetes para bebés e crianças im-

pregnados com bálsamos, loções, pomadas não medicinais para dermatites causadas por 

fraldas; sabonete líquido; sabão em barra; sabão sob a forma de gel; produtos para a lava-

gem do corpo; gel para o banho e para o duche; espumas para o banho e para o duche; es-

foliantes com espuma; pérolas de banho; cristais de banho; sais de banho; loções de banho; 

leites de banho; óleos para o banho; pós para o banho; toalhetes descartáveis imbuídos 

com produtos ou compostos químicos de limpeza para a higiene pessoal; cremes, bálsamos, 

loções, geles para depois de barbear; cremes e loções para depois da exposição solar; hi-

dratantes para a pele de aloé vera; colutórios; anti-transpirantes; cremes, loções e óleos de 

aromaterapia; máscaras, cremes e soros de beleza; pós para o corpo; vaporizadores de pro-

dutos hidratantes para o corpo; óleos para o corpo; sprays para o corpo; produtos para re-

frescar o hálito; bolas de algodão e discos de algodão para fins cosméticos; cotonetes para 

fins cosméticos; tiras e preparações para o branqueamento dental; produtos para a limpeza 

de dentaduras; dentífricos; desodorizantes para o corpo; óleos essenciais para uso pessoal; 

cremes, soros e máscaras para os olhos; produtos de limpeza, loções, hidratantes e esfo-

liantes para o rosto; produtos esfoliantes com espuma; loções, cremes e esfoliantes para os 

pés; cremes e loções para as mãos; bálsamos para os lábios; sabão líquido para os pés; óleos 

de massagem; cremes, loções e óleos hidratantes; elixires para a lavagem da boca; produ-

tos para a remoção de verniz de unhas; bálsamos não medicinais para a pele; “douches” 

não medicinais; produtos de lavagem não medicinais para a higiene feminina; fragrâncias 

para uso pessoal, nomeadamente, perfumes, óleos de perfume, colónias, águas-de-colónia, 

águas-de-toilette; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; preparações para barbear, nomea-

damente, cremes, bálsamos, espumas, geles, sabões e loções; produtos bronzeadores para 

a pele; produtos branqueadores, condicionadores e tonificadores para a pele; protectores 

solares; loções bronzeadoras; óleos bronzeadores; pastas dentífricas; preparações para 

branqueamento dental; adesivos para a colocação de pestanas postiças; geles de aloé-vera 

para fins cosméticos; produtos cosméticos e de maquilhagem; aplicadores de cosméticos, 

nomeadamente, almofadas cosméticas; óleos cosméticos; preparações e produtos cosméti-

cos para os cuidados da pele e do corpo, nomeadamente, cremes, loções, geles, vaporiza-

dores de produtos hidratantes, esfoliantes e óleos; lixas; compressas para os olhos para fins 

cosméticos; toalhetes para o rosto, nomeadamente, toalhetes cosméticos pré-humedecidos; 

champô para a caspa; pestanas postiças; unhas postiças; almofadas de gaze para fins cos-

méticos; bálsamos para os lábios; produtos para a remoção da maquilhagem; elixires para a 

lavagem da boca; verniz para unhas; perfumes; vaselina para fins cosméticos; pedra-pomes; 

preparações para auto bronzeamento; toalhetes impregnados com loções cosméticas; sprays 

para a pele de uso tópico para fins cosméticos; produtos para o cabelo, nomeadamente, 

champô, champô seco, produtos amaciadores, loções, cremes hidratantes; soros; produtos 

para coloração e descoloração do cabelo; sprays para o cabelo; produtos para pentear o 

cabelo, nomeadamente, argilas, cremes, geles, mousses, pastas, pomadas, ceras, sprays de 

protecção contra o calor para penteados; sprays para dar brilho; preparações abrasivas; 

panos de polimento abrasivos para uso doméstico; produtos de limpeza multiuso para fins 

de uso doméstico; detergentes para máquinas automáticas de lavar a loiça; preparações de 

lixívia e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar carpetes; toalhetes de 

limpeza e toalhetes desengordurantes impregnados com uma preparação de limpeza; pro-

dutos para a lavagem da loiça; toalhetes descartáveis impregnados com produtos químicos 

de limpeza para uso doméstico; produtos para desentupir os canos; produtos amaciadores 

para tecidos; folhas amaciadoras para uso em lavandaria durante a secagem; produtos de 

polimento para móveis; produtos de limpeza para vidros; lixívia para uso em lavandaria; 
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detergentes para uso em lavandaria; produtos para remoção de nódoas para uso em lavan-

daria; goma para uso em lavandaria; preparações para polir; fluidos de limpeza para pára-

-brisas; borrachas para remoção de nódoas; produtos para remoção de nódoas; produtos de 

limpeza para sanitas; fragrâncias para perfumar o ambiente; óleos essenciais; soluções de 

limpeza de lentes de óculos; kits de limpeza de produtos de óptica compostos por fluidos de 

limpeza e um pano de limpeza seco; preparações perfumadas para o ambiente.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul, turquesa, verde e branca, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/096355

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Walgreens Boots Alliance, Inc.

 地址 Endereço : 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 : Preparações e produtos de limpeza para o tratamento de acne; ligaduras adesivas; fitas ade-

sivas para fins medicinais; fraldas para adultos com incontinência; álcool e zaragatoas com 

álcool para fins medicinais; cápsulas; medicamentos para alergias e constipações; sprays 

desinfectantes multiusos; gel de aloé-vera para fins terapêuticos; analgésicos; antiácidos; gel 

higiénico antibacteriano com álcool para a pele; produtos de lavagem antibacterianos para 

as mãos; toalhetes antibacterianos, nomeadamente, lenços higiénicos; cremes antibióticos; 

preparações antifúngicas; medicamentos anti-histamínicos e medicamentos para as aler-

gias; cremes contra a comichão; colutórios anti-sépticos contra o tártaro; ligaduras líquidas 

anti-sépticas; colutórios anti-sépticos; lágrimas artificiais, aspirina; preparações para trata-

mento do pé de atleta, nomeadamente, pós, sprays e cremes com fins anti-sépticos; fraldas 

para bebés; alimentos para bebés; fórmulas para bebés; ligaduras, nomeadamente, ligadu-

ras cirúrgicas, ligaduras para feridas na pele e ligaduras para pensos; ácido bórico em pó 

para fins medicinais; almofadas para joanetes; pensos para queimaduras; medicamentos 

para queimaduras; loção de calamina; desodorizantes para tapetes; preparações químicas 

para o diagnóstico de gravidez; medicamentos para constipações, nomeadamente, anti-

-histamínicos, descongestionantes, expectorantes, antitússicos, e combinações dos mesmos; 

preparações para o tratamento de aftas; produtos de limpeza de lentes de contacto; cremes, 

almofadas e pensos para calos e calosidades; cotonetes para fins medicinais; cera dental; 

adesivos para próteses dentárias; medicamentos para a diarreia; suplementos nutricionais 

e alimentares; gotas para ouvidos; kit para a remoção da cera dos ouvidos contendo água 

oxigenada; bebidas com electrólitos para fins medicinais; preparações de clisteres; sais de 

Epsom; medicamentos de uso externo para o alívio de sintomas de constipação; gotas para 

os olhos; almofadas para os olhos com fins medicinais; palas para os olhos, nomeadamente, 

pensos para os olhos para a sua protecção; toalhetes para o rosto, nomeadamente, toalhetes 

medicinais pré-humedecidos somente para remover a maquilhagem; produtos de higiene 

feminina, nomeadamente, pensos, toalhetes, tampões e forros de cuecas higiénicos; medi-

camentos para baixar a febre; medicamentos para o alívio da gripe; gaze e gaze para pen-



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6277

sos; desinfectantes multiusos com propriedades de limpeza e antibacterianas; suplementos 

dietéticos de glucose; supositórios de glicerina; desinfectantes para as mãos; preparações 

para o tratamento de hemorróidas; cremes de hidrocortisona; peróxido de hidrogénio para 

fins medicinais; roupas para incontinência; almofadas para incontinência; fórmulas e suple-

mentos para lactentes; xarope de ipecacuanha para fins medicinais; álcool isopropílico para 

fins medicinais; laxantes; preparações para tratamento de piolhos; protectores medicinais 

para os lábios com filtro solar; geleia lubrificante para fins medicinais; materiais para ob-

turações dentárias e para fins de vedação; fitas de teste para diagnóstico médico para uso 

em análises para infecções do tracto urinário; lubrificantes medicinais, nomeadamente, 

lubrificantes vaginais; pós medicinais para bebés; bálsamos medicinais para a pele; cremes, 

pomadas e loções medicinais para as dermatites provocadas por fraldas; «douches» medici-

nais; colutórios medicinais; pós medicinais; preparação medicinal para o alívio de dores de 

dentes e dentição; preparações medicinais para o tratamento de infecções fúngicas; prepa-

rações medicinais para os cuidados de pele, nomeadamente, cremes, loções e produtos de 

limpeza; protector solar para uso medicinal; protector solar medicado; lenços medicinais 

para tratamento da acne; preparações medicinais para estimular o crescimento capilar; 

preparações medicinais em forma de cápsula para aliviar sonolência; preparações para 

banhos de vapor de mentol para bebés; óleo mineral para fins medicinais; moleskin para 

fins medicinais; medicamentos para alívio da cinetose; pomada medicinal de primeiros-

-socorros para fins múltiplos; preparações de tratamento de fungos nas unhas; preparações 

de spray nasal; batidos de suplementos nutricionais; preparações para neutralizar odores 

para uso em várias superfícies; anti-sépticos bucais; kits de testes de ovulação; medicamen-

tos para alívio da dor; lubrificantes para uso pessoal; vaselina branca para fins medicinais; 

preparações farmacêuticas para uso como um auxílio para dormir à noite; preparações far-

macêuticas para redução de ácido estomacal; preparações farmacêuticas, nomeadamente, 

preparações contra a flatulência; soluções salinas; produtos de auxílio para parar de fumar, 

nomeadamente, goma «gum» de nicotina, pastilhas «lozenges» de nicotina e adesivos de 

nicotina; soluções salinas feitas de ingredientes secos para sinusite e irrigação nasal; pas-

tilhas para dores de garganta; preparações de uso farmacêutico para queimaduras solares; 

tiras de teste para medir os níveis de glucose no sangue; tiras de teste para medir níveis de 

acetona; tintura de iodo; preparações analgésicas de uso tópico; cremes vaginais para uso 

medicinal; hidratantes vaginais; kits de triagem pH vaginal contendo cotonetes de teste de 

pH e guias de cores para uso médico; preparações vaginais, nomeadamente, antifúngicos e 

produtos de limpeza vaginal; pomadas de vitamina A e D; vitaminas para animais domésti-

cos; preparações para remover verrugas; hamamélis; pomada de óxido de zinco.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul, turquesa, verde e branca, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/096356

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Walgreens Boots Alliance, Inc.

 地址 Endereço : 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 : 10

[511] 產品 Produtos : Suportes para o arco plantar para botas e sapatos; inserções para biberões, nomeadamente, 

forros de garrafas descartáveis; chupetas de biberões para bebés; biberões; chupetas para 

bebés; anéis de dentição para bebés; suportes medicinais para as costas; ligaduras, nomea-

damente, ligaduras elásticas, ligaduras de compressão, e ligaduras de suporte; dispositivos 

para a medição de glicose no sangue; braçadeiras para membros e articulações, para uso 

medicinal; bengalas para fins medicinais; colares cervicais; almofadas cervicais para uso 

medicinal; compressas de calor ou de frio activadas quimicamente; muletas e suas partes; 

pratos e copos adaptados para a alimentação de bebés e crianças (para fins medicinais); 

biberões descartáveis para a alimentação; capas descartáveis com sonda para termómetros; 

conta-gotas para administração de medicamentos (vendidos vazios); seringas para ouvidos; 

ligaduras elásticas; aparelhos eléctricos de massagem, nomeadamente, aparelhos de mas-

sagem vibratórios; aparelhos para enemas; dilatadores nasais externos; conta-gotas para os 

olhos; talas para dedos; luvas para uso médico; dispositivos de monitoramento de saúde, 

nomeadamente, monitores de pressão arterial, termómetros e pedómetros; monitores de 

frequência cardíaca para actividades desportivas; almofadas de aquecimento para uso me-

dicinal; humidificadores para uso medicinal; sacos de gelo para fins medicinais; dispositivos 

para limpeza interdental e estimulação das gengivas; bisturis; meias e collants de compres-

são; dispositivos médicos, nomeadamente, oxímetros de pulso; luvas médicas; tesouras mé-

dicas; seringas médicas; protectores bucais para fins médicos; aspiradores nasais; irrigado-

res nasais; ligaduras ortopédicas; inserções ortopédicas para calçado; cortadores e tritura-

dores de comprimidos e pastilhas; divisores de comprimidos para distribuir doses unitárias 

de medicamentos; máscaras higiénicas para uso medicinal; camadas de gel de silicone para 

o tratamento de cicatrizes; seringas para ouvidos de borracha e em formato de lâmpada; 

talas para fins medicinais; colheres para administração de medicamentos; estetoscópios; 

meias de suporte; termómetros para uso médico; banheiros adaptados para os doentes ou 

para o uso por pessoas com deficiência; mictórios para uso médico; vaporizadores para fins 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul, turquesa, verde e branca, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/096357

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Walgreens Boots Alliance, Inc.

 地址 Endereço : 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 : Apresentação de produtos incluindo preparações farmacêuticas em meios de comunicação 

para venda a retalho; demonstração de produtos incluindo preparações farmacêuticas; pro-

moções de vendas (para terceiros); assistência em gestão de negócios; compilação de infor-

mação em bases de dados de computador; serviços de venda a retalho ou por grosso para 
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medicamentos; serviços de venda a retalho ou por grosso para preparações farmacêuticas; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para preparações higiénicas; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para suplementos médicos; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para medicamentos de veterinária; serviços de venda a retalho ou por grosso para prepara-

ções veterinárias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul, turquesa, verde e branca, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/096358

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Walgreens Boots Alliance, Inc.

 地址 Endereço : 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 : Processamento de materiais de medicina; processamento de preparações químicas; impres-

são fotográfica; revelação de filmes fotográficos; e preservação de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul, turquesa, verde e branca, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/096359

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Walgreens Boots Alliance, Inc.

 地址 Endereço : 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 de química; serviços de design de embalagem; pesquisa e desenvolvimento de pro-

dutos farmacêuticos de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul, turquesa, verde e branca, tal como representadas na figura.
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[210] 編號 N.º : N/096360

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Walgreens Boots Alliance, Inc.

 地址 Endereço : 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Realização de avaliações médicas sobre a condição física; fornecimento de informação mé-

dica; fornecimento de informação sobre higiene; fornecimento de informação de estética; 

serviços de consulta farmacêutica; serviços de oculista.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul, turquesa, verde e branca, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/096361

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : L.K. Bennett Limited

 地址 Endereço : 3 Cavendish Square, London, W1G 0LB, England

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096362

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : L.K. Bennett Limited

 地址 Endereço : 3 Cavendish Square, London, W1G 0LB, England

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, malas de mão, sacos para compras, sacos para compras com rodas, sacos de viagem; 

malas de viagem; pastas diplomáticas, pastas para documentos, estojos para artigos de 

toilette; sacolas, sacos para campismo, mochilas; baús de viagem; carteiras, porta-moedas, 

porta-cartões de crédito; estojos para chaves; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096363

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : L.K. Bennett Limited

 地址 Endereço : 3 Cavendish Square, London, W1G 0LB, England

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçados; chapelaria; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096364

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : L.K. Bennett Limited

 地址 Endereço : 3 Cavendish Square, London, W1G 0LB, England

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : A reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes ver e comprar comodamente esses produtos num ponto de venda a retalho de 

produtos generalizados, ou a partir de um catálogo de produtos generalizados através de 

encomenda por correspondência ou a partir de um website de produtos generalizados na 

internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096365

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : MERCIAN CORPORATION

 地址 Endereço : 4-10-2 Nakano, Nakano-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, exceto cerveja; vinhos de frutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096412

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)
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 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e suas partes estruturantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096413

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : 順利旅遊有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心6樓L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 : 39

[511] 服務 Serviços : 旅行安排，運輸。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096414

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : 中澳直通巴士服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街200號海洋工業中心第2座12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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096415

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : 盛澳國際旅遊有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街200號海洋工業中心第2座12樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅行安排，運輸。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096416

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED, MACAU BRANCH

 地址 Endereço : Ala. Dr. Carlos D’Assumpção No. 322, Fu Tat Fa Yuen, r/c AP to AW, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : 銀行服務及電話銀行業務；投資服務；債券及基金業務；基金的電子轉帳服務；付款中介；外幣

及黃金交易；提供財經資訊；財務服務；提供貸款；證券交易所業務；投資及保險服務；由電腦

數據庫及/或互聯網在線提供銀行及金融服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 871C（金色），Pantone 208C（深紅色），Pantone 485C（紅色），Pantone 144C（橙

色），Pantone 109C（黃色），如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/096417

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : 蔡凱琳

   CHOI HOI LAM

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第一座33樓A 

 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 : 傳統中成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍底，白字，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096418

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26
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[730] 申請人 Requerente : KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；電動機車；速克達；電動速克達；自行車；電動自行車及上述商品之零組件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096419

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, 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 : Sacos para compras; malas de mão; malas de viagem; sacos de viagem; mochilas; chapéus-

-de-chuva; chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096420

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Materiais para acolchoamento e enchimento; materiais de enchimento de penugem, penas 

e fibras sintéticas; materiais de enchimento para edredons, travesseiros, colchas almofada-

das, sacos de dormir (sacos-cama) e vestuário, sem ser de borracha ou matérias plásticas; 

fibras de algodão para acolchoamento; fibras têxteis e fibras de algodão como materiais de 

enchimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096421

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Anoraques; fatos; roupões de banho; blazers; blusões; luvas; camisas; calças; jaquetas; casa-

cos; macacões; parkas; pulôveres; «pullunders»; xales; camisolas; «sweatshirts»; «T-shirts»; 

coletes; botins (botas); calçado; botas; bonés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096422

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : GRUPPO COIN S.p.A.

 地址 Endereço : Via Terraglio 17, I-30174 Venezia Mestre (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; serviços de venda 

a retalho e serviços de venda a retalho online de produtos de perfumaria, cosméticos, lo-

ções e preparações para o cuidado e tratamento do corpo e cabelo, perfumes de ambiente, 

óleos essenciais, incensos, velas perfumadas, velas, mesa de talheres, utensílios de cozinha 

manuais e utensílios, lâmpadas e aparelhos de iluminação, equipamentos electrónicos, apa-

relhos fotográficos, aparelhos cinematográficos, aparelhos ópticos, óculos, óculos de sol, 

joalharia, bijutaria, relojoaria e instrumentos cronométricos, artigos de papelaria, material 

para artistas, artigos de escritório (com excepção de mobiliário), material de instrução e 

de ensino (com excepção de aparelhos), mobiliário, espelhos, molduras, produtos em ma-

deira, cortiça, cana (material para entrançar), vime, madrepérola, utensílios e recipientes 

para uso doméstico e de cozinha, pentes e esponjas, material para fins de limpeza, artigos 

de vidro, porcelana e faiança, cortinas, produtos têxteis, roupa de banho, artigos de tecido 

para cozinha, roupa de casa, cobertas de cama e de mesa, artigos em couro e imitações de 

couro, baús e malas de viagem, chapéus-de-chuva, sombrinhas, bengalas, selaria, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, fitas e tranças, botões, ganchos e ilhós, alfinetes e 

agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros materiais 

para revestimento de soalhos, tapeçarias murais (não têxteis), jogos e brinquedos, artigos 

de ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, cartas de jogar, tabaco, artigos 

para fumadores, fósforos; organização, implementação, gestão e supervisão de sistemas de 

fidelização de clientes, sistemas de recompensa de clientes, sistemas de incentivos aos clien-

tes, incluindo através da Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096423

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : GRUPPO COIN S.p.A.

 地址 Endereço : Via Terraglio 17, I-30174 Venezia Mestre (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



6286 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 15 期 —— 2015 年 4 月 15 日

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; serviços de venda 

a retalho e serviços de venda a retalho online de produtos de perfumaria, cosméticos, lo-

ções e preparações para o cuidado e tratamento do corpo e cabelo, perfumes de ambiente, 

óleos essenciais, incensos, velas perfumadas, velas, mesa de talheres, utensílios de cozinha 

manuais e utensílios, lâmpadas e aparelhos de iluminação, equipamentos electrónicos, apa-

relhos fotográficos, aparelhos cinematográficos, aparelhos ópticos, óculos, óculos de sol, 

joalharia, bijutaria, relojoaria e instrumentos cronométricos, artigos de papelaria, material 

para artistas, artigos de escritório (com excepção de mobiliário), material de instrução e 

de ensino (com excepção de aparelhos), mobiliário, espelhos, molduras, produtos em ma-

deira, cortiça, cana (material para entrançar), vime, madrepérola, utensílios e recipientes 

para uso doméstico e de cozinha, pentes e esponjas, material para fins de limpeza, artigos 

de vidro, porcelana e faiança, cortinas, produtos têxteis, roupa de banho, artigos de tecido 

para cozinha, roupa de casa, cobertas de cama e de mesa, artigos em couro e imitações de 

couro, baús e malas de viagem, chapéus-de-chuva, sombrinhas, bengalas, selaria, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, fitas e tranças, botões, ganchos e ilhós, alfinetes e 

agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros materiais 

para revestimento de soalhos, tapeçarias murais (não têxteis), jogos e brinquedos, artigos 

de ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, cartas de jogar, tabaco, artigos 

para fumadores, fósforos; organização, implementação, gestão e supervisão de sistemas de 

fidelização de clientes, sistemas de recompensa de clientes, sistemas de incentivos aos clien-

tes, incluindo através da Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096424

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : GRUPPO COIN S.p.A.

 地址 Endereço : Via Terraglio 17, I-30174 Venezia Mestre (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; serviços de venda 

a retalho e serviços de venda a retalho online de produtos de perfumaria, cosméticos, lo-

ções e preparações para o cuidado e tratamento do corpo e cabelo, perfumes de ambiente, 

óleos essenciais, incensos, velas perfumadas, velas, mesa de talheres, utensílios de cozinha 

manuais e utensílios, lâmpadas e aparelhos de iluminação, equipamentos electrónicos, apa-

relhos fotográficos, aparelhos cinematográficos, aparelhos ópticos, óculos, óculos de sol, 

joalharia, bijutaria, relojoaria e instrumentos cronométricos, artigos de papelaria, material 

para artistas, artigos de escritório (com excepção de mobiliário), material de instrução e 

de ensino (com excepção de aparelhos), mobiliário, espelhos, molduras, produtos em ma-

deira, cortiça, cana (material para entrançar), vime, madrepérola, utensílios e recipientes 

para uso doméstico e de cozinha, pentes e esponjas, material para fins de limpeza, artigos 

de vidro, porcelana e faiança, cortinas, produtos têxteis, roupa de banho, artigos de tecido 
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para cozinha, roupa de casa, cobertas de cama e de mesa, artigos em couro e imitações de 

couro, baús e malas de viagem, chapéus-de-chuva, sombrinhas, bengalas, selaria, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, fitas e tranças, botões, ganchos e ilhós, alfinetes e 

agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros materiais 

para revestimento de soalhos, tapeçarias murais (não têxteis), jogos e brinquedos, artigos 

de ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, cartas de jogar, tabaco, artigos 

para fumadores, fósforos; organização, implementação, gestão e supervisão de sistemas de 

fidelização de clientes, sistemas de recompensa de clientes, sistemas de incentivos aos clien-

tes, incluindo através da Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096432

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : The H.D. Lee Company, Inc.

 地址 Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, USA

 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 e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096433

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : The H.D. Lee Company, Inc.

 地址 Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, USA

 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 e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096434

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : The H.D. Lee Company, Inc.
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 地址 Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, 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 : Serviços de lojas de venda a retalho; serviços de catálogo de encomendas por correio; servi-

ços de lojas de venda a retalho online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096437

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : 蔡淑嫻個人企業主 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士巷58號南嶺工業大廈地下B舖 

 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 : 實業經營。  

[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/096626

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : Cole Haan LLC

 地址 Endereço : 150 Ocean Road, Greenland NH 03840, 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 : Pastas, carteiras, malas, baús, sacos de viagem, mochilas, sacos de couro, malas de mão, 

porta-moedas, sacos para compras em couro, estojos para chaves de couro, porta-cartões 

de visita, porta-cartões de crédito, molas para dinheiro, porta-chaves, sacos de ombro, ma-

las de viagem, pochetes, sacos para atletismo multiusos, sacos para desporto, sacos para a 

praia, sacos a tiracolo; carteiras de bolso; chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096627

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : Cole Haan LLC
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 地址 Endereço : 150 Ocean Road, Greenland NH 03840, 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 para homem, senhora e criança; calças de ganga, calças, vestuário para a parte 

inferior do corpo, camisas, t-shirts, tops, blusas de alças, saias, peúgas, jaquetas, casacos, 

calções, blusas, camisolas, coletes, vestidos, lenços de cabeça e pescoço, luvas, xales, maca-

cões, capas, vestuário impermeável, vestuário para esqui, vestuário para natação, roupa in-

terior, camisolas interiores, «hosiery»; gravatas; calçado; botas, sapatos, sapatilhas, sapatos 

de salto alto, sandálias e chinelos; chapelaria, bonés, chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096628

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : SEGA CORPORATION

 地址 Endereço : 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-Ku, Tokyo, 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 : Máquinas de jogos de vídeo; máquinas de entretenimento accionadas por moedas; jogos 

portáteis com ecrãs de cristal líquido; máquinas jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; 

brinquedos; bonecas; brinquedos de pelúcia; figuras de brinquedo; fichas para jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096629

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : SEGA CORPORATION

 地址 Endereço : 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios ou operação de instalações para diversão; fornecimento de informa-

ções relativas à gestão de negócios ou operação de instalações para diversão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096630

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27
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[730] 申請人 Requerente : SEGA CORPORATION

 地址 Endereço : 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-Ku, Tokyo, 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 instalações para diversão; fornecimento de serviços de jogos de salão de 

arcadas; fornecimento de informação relativa a instalações para diversão; fornecimento de 

parques de diversão; fornecimento de informação relativa ao fornecimento de parques de 

diversão; fornecimento de jogos on-line; fornecimento de informação relativa ao forneci-

mento de jogos on-line; aluguer de máquinas e aparelhos de diversão; aluguer de máquinas 

de jogos de vídeo de arcadas; aluguer de máquinas e aparelhos de jogos; serviços de foto-

grafia; planeamento ou organização da exibição de filmes, de espectáculos ao vivo, peças 

de teatro ou actuações musicais; fornecimento de entretenimento em forma de imagens 

on-line, filmes, imagens em movimento e gráficos; apresentação de espectáculos ao vivo; 

direcção e apresentação de peças; apresentação de actuações musicais; organização, gestão 

ou arranjo de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096631

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : SEGA CORPORATION

 地址 Endereço : 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas; cafetarias; restaurantes; snack-bares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096632

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : MAISON D. PORTHAULT

 地址 Endereço : 18, rue Marbeuf, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa de casa; roupa de cama; cobertores de cama; colchas; capas de colchão; fronhas; 

marca-pratos, não em papel; guardanapos de mesa em matérias têxteis; toalhas de mesa, 

não em papel; roupa de banho, excepto vestuário; toalhas de rosto em matérias têxteis; lu-

vas de lavar roupa.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096634

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria, relógios; instru-

mentos cronométricos; cronógrafos (relógios), cronómetros, aparelhos para cronometragem 

de provas desportivas (cronómetros); relógios de mesa e de parede; pulseiras e relógios 

combinados; mecanismos para relógios e relógios de mesa e de parede; componentes para 

relógios e relógios de mesa e de parede; correias para relógios; pulseiras para relógios; five-

las para pulseiras de relógios; coroas para relógios; caixas para relógios (componentes); es-

tojos de relógios (guarnecidos), molas de relógios, mostradores para relógios de mesa e de 

parede e relojoaria, ponteiros para relógios, vidros para relógios; peças e acessórios para 

relógios; estojos para relógios e relógios de mesa e de parede; estojos para a exibição de re-

lógios (apresentação); caixas para relógios; caixas para relógios de mesa e de parede; cofres 

para relógios em metais preciosos; pedras preciosas; pedras semipreciosas; imitações de 

pedras preciosas; diamantes; camafeus; jóias; artigos de joalharia; ornamentos de joalharia; 

artigos de bijuteria semipreciosos; artigos de bijutaria; estojos para jóias [cofres]; caixas de 

joalharia; estojos de joalharia em metais preciosos; estojos para a exibição de jóias (apre-

sentação); alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves; caixas para botões de pu-

nho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); caixas de apresen-

tação e estojos de transporte para relógios; estojos de apresentação e estojos de transporte 

para jóias; estojos de apresentação e estojos de transporte para botões de punho, alfinetes 

de gravata e porta-chaves.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096635

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : SEMK PRODUCTS LIMITED

 地址 Endereço : Room 1&5, 15/F, Block B2, Hang Wai Industrial Centre, Kin Tai Street, Tuen Mun, New 

Territories, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes; serviços de restaurante, refeições e catering; serviços de restaurante temáti-

cos; serviços de catering e de «takeaway» de alimentos e bebidas; cafés; serviços de cantina 

e de cafeteria; fornecimento de serviços de catering por telefone, fax ou por uma rede in-

formática online; serviços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços su-

pracitados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096636

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : SEMK PRODUCTS LIMITED

 地址 Endereço : Room 1&5, 15/F, Block B2, Hang Wai Industrial Centre, Kin Tai Street, Tuen Mun, New 

Territories, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes; serviços de restaurante, refeições e catering; serviços de restaurante temáti-

cos; serviços de catering e de «takeaway» de alimentos e bebidas; cafés; serviços de cantina 

e de cafeteria; fornecimento de serviços de catering por telefone, fax ou por uma rede in-

formática online; serviços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços su-

pracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096641

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : 賴子宜

   Lai Chi Yee

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路29號華榕大廈15樓B 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096644

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : Tiffany and Company

 地址 Endereço : 727 Fifth Avenue, New York, New York, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (inspecção), de salvamento e 

de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, transformação, acumu-

lação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 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 activados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para processamento 

de dados e computadores; software informático; aparelhos extintores de incêndios; cartões 

de felicitações electrónicos; cartões - prenda magnéticos codificados; suportes para cartões 

de oferta magnéticos codificados; óculos; óculos de sol; armações para óculos; estojos para 

óculos e óculos de sol; correntes e cordões para óculos e óculos de sol; viseiras anti-reflexo; 

recipientes para lentes de contacto; lupas; binóculos; monóculos; compassos; câmaras; 

rádios; telefones e telemóveis; correias para telemóveis; acessórios para telemóveis; capas 

e acessórios para telemóveis; fitas métricas; relógios de ponto (dispositivos de registo do 

tempo); magnetos; equipamentos audiovisuais; gravações audiovisuais; gravações audiovi-

suais descarregáveis; computadores; computadores tablete; estojos, capas e acessórios para 

artigos electrónicos, telemóveis, leitores de média portáteis, assistentes pessoais digitais, 

computadores e computadores - tablete; software informático descarregável para dispositi-

vos portáteis sem fios, computadores e tabletes para distribuição de conteúdos multimédia 

contendo texto, gráficos, imagens, áudio e vídeo; publicações electrónicas, livros, brochu-

ras, catálogos e livretos descarregáveis; apitos de sinalização.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096645

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : MEGAFORT PHARMA S.L.

 地址 Endereço : Av. Diagonal 549, 08029 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos nutracêuticos para aumento de energia e bem-estar e para perda de peso; produ-

tos nutracêuticos para uso como suplemento dietético; ambos contendo ácidos gordos óme-

ga-3.

[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 os 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.
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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/080816 2015/03/27 2015/03/27 HI LIMITED PARTNERSHIP 30

N/080817 2015/03/27 2015/03/27 HI LIMITED PARTNERSHIP 43

N/080820 2015/03/27 2015/03/27 HI LIMITED PARTNERSHIP 30

N/080821 2015/03/27 2015/03/27 HI LIMITED PARTNERSHIP 43

N/082184 2015/03/27 2015/03/27 Royalty Bugaboo GmbH 18

N/082185 2015/03/27 2015/03/27 Royalty Bugaboo GmbH 24

N/084828 2015/03/27 2015/03/27 P.T. Sari Incofood Corporation 30

N/084829 2015/03/27 2015/03/27 P.T. Sari Incofood Corporation 30

N/085652 2015/03/27 2015/03/27 南光（集團）有限公司 35

N/085654 2015/03/27 2015/03/27 南光（集團）有限公司 35

N/086685 2015/03/27 2015/03/27 港達科技有限公司

HARBOUR RICH TECHNOLOGY LIMITED

35

N/086688 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司   

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

29

N/086689 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司   

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

30

N/086690 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司   

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

43

N/086691 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA 

29

N/086692 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA 

30

N/086693 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA 

43

N/086694 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

29
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N/086695 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

30

N/086696 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

43

N/086697 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

29

N/086698 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

30

N/086699 2015/03/27 2015/03/27 御朝國際餐飲有限公司  

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em Português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

43

N/086857 2015/03/27 2015/03/27 Uni-Charm Corporation 05

N/087641 2015/03/27 2015/03/27 澳門歐美藥業有限公司 35

N/087644 2015/03/27 2015/03/27 澳門歐美藥業有限公司 35

N/088022 2015/03/27 2015/03/27 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/088263 2015/03/27 2015/03/27 中航通用飛機有限責任公司 41

N/088340 2015/03/27 2015/03/27 Richemont Holdings AG 14

N/088341 2015/03/27 2015/03/27 Richemont Holdings AG 35

N/088345 2015/03/27 2015/03/27 Jack Wills Limited 09

N/088346 2015/03/27 2015/03/27 Jack Wills Limited 14

N/088347 2015/03/27 2015/03/27 Jack Wills Limited 18

N/088348 2015/03/27 2015/03/27 Jack Wills Limited 25

N/088349 2015/03/27 2015/03/27 Jack Wills Limited 35

N/088458 2015/03/27 2015/03/27 Rimowa GmbH 18

N/088650 2015/03/27 2015/03/27 優健寶有限公司

Ucan Genomics Limited

35

N/088861 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 05

N/088862 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 05

N/088863 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 29

N/088864 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 29
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N/088865 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 29

N/088866 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 05

N/088867 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 05

N/088868 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 29

N/089423 2015/03/27 2015/03/27 華裕藥業有限公司 05

N/089424 2015/03/27 2015/03/27 華裕藥業有限公司 29

N/089544 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 05

N/089545 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 29

N/089546 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 05

N/089547 2015/03/27 2015/03/27 YIOTIS S.A 29

N/089828 2015/03/27 2015/03/27 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 07

N/089829 2015/03/27 2015/03/27 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 09

N/089830 2015/03/27 2015/03/27 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 11

N/089831 2015/03/27 2015/03/27 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 37

N/090094 2015/03/27 2015/03/27 Cristiana Ribeiro Soares de Figueiredo 43

N/090491 2015/03/27 2015/03/27 李玉芬

Lei Iok Fan

35

N/090542 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 03

N/090543 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 09

N/090544 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 14

N/090545 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 18

N/090546 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 25

N/090547 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 28

N/090548 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 30

N/090549 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 32

N/090550 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 35

N/090551 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 36

N/090552 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 41

N/090553 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 43

N/090554 2015/03/27 2015/03/27 Hard Rock Holdings Limited 44

N/090754 2015/03/27 2015/03/27 KTS Properties Holdings Limited 25

N/090755 2015/03/27 2015/03/27 KTS Properties Holdings Limited 35

N/090813 2015/03/27 2015/03/27 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION 16

N/090814 2015/03/27 2015/03/27 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION 21

N/090815 2015/03/27 2015/03/27 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION 29
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N/090816 2015/03/27 2015/03/27 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION 30

N/090817 2015/03/27 2015/03/27 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION 35

N/090818 2015/03/27 2015/03/27 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION 43

N/090873 2015/03/27 2015/03/27 Brien Holden Vision Institute 41

N/090874 2015/03/27 2015/03/27 Brien Holden Vision Institute 42

N/090875 2015/03/27 2015/03/27 Brien Holden Vision Institute 44

N/090876 2015/03/27 2015/03/27 Brien Holden Vision Institute 41

N/090877 2015/03/27 2015/03/27 Brien Holden Vision Institute 42

N/090878 2015/03/27 2015/03/27 Brien Holden Vision Institute 44

N/091057 2015/03/27 2015/03/27 Kabushiki Kaisha Marvelous (d/b/a Marvelous Inc.) 09

N/091058 2015/03/27 2015/03/27 Kabushiki Kaisha Marvelous (d/b/a Marvelous Inc.) 41

N/091086 2015/03/27 2015/03/27 Standard Chartered PLC 09

N/091188 2015/03/27 2015/03/27 艾莉娜國際有限公司

ELEANOR INTERNATIONAL LIMITED

03

N/091189 2015/03/27 2015/03/27 艾莉娜國際有限公司

ELEANOR INTERNATIONAL LIMITED

05

N/091190 2015/03/27 2015/03/27 艾莉娜國際有限公司

ELEANOR INTERNATIONAL LIMITED

25

N/091191 2015/03/27 2015/03/27 艾莉娜國際有限公司

ELEANOR INTERNATIONAL LIMITED

35

N/091192 2015/03/27 2015/03/27 艾莉娜國際有限公司

ELEANOR INTERNATIONAL LIMITED

03

N/091193 2015/03/27 2015/03/27 艾莉娜國際有限公司

ELEANOR INTERNATIONAL LIMITED

05

N/091194 2015/03/27 2015/03/27 艾莉娜國際有限公司

ELEANOR INTERNATIONAL LIMITED

25

N/091195 2015/03/27 2015/03/27 艾莉娜國際有限公司

ELEANOR INTERNATIONAL LIMITED

35

N/091261 2015/03/27 2015/03/27 御峯國際貿易有限公司 30

N/091262 2015/03/27 2015/03/27 御峯國際貿易有限公司 35

N/091263 2015/03/27 2015/03/27 楊柳姿

IEONG LAO CHI

16

N/091264 2015/03/27 2015/03/27 楊柳姿

IEONG LAO CHI

29

N/091304 2015/03/27 2015/03/27 NUTRIBIO 05

N/091305 2015/03/27 2015/03/27 NUTRIBIO 29

N/091306 2015/03/27 2015/03/27 NUTRIBIO 05
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N/091307 2015/03/27 2015/03/27 NUTRIBIO 29

N/091338 2015/03/27 2015/03/27 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/091341 2015/03/27 2015/03/27 TASAKI & Co., Ltd. 14

N/091342 2015/03/27 2015/03/27 A L L E G R I N I S O C I ETÀ AG R I C O LA S E M P L I C E D I 

ALLEGRINI FRANCO, ALLEGRINI MARIA & C.

33

N/091347 2015/03/27 2015/03/27 H O K U R E N N O G YO K YO D O K U M I A I R E N G O K A I 

(H O K U R E N F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVES)

29

N/091348 2015/03/27 2015/03/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/091349 2015/03/27 2015/03/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/091350 2015/03/27 2015/03/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/091351 2015/03/27 2015/03/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/091352 2015/03/27 2015/03/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/091353 2015/03/27 2015/03/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/091354 2015/03/27 2015/03/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/091355 2015/03/27 2015/03/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/091356 2015/03/27 2015/03/27 Marriott International, Inc. 35

N/091357 2015/03/27 2015/03/27 Marriott International, Inc. 43

N/091358 2015/03/27 2015/03/27 Universal Entertainment Corporation 09

N/091359 2015/03/27 2015/03/27 Universal Entertainment Corporation 09

N/091360 2015/03/27 2015/03/27 Bally Gaming, Inc. 41

N/091361 2015/03/27 2015/03/27 Bally Gaming, Inc. 28

N/091362 2015/03/27 2015/03/27 Bally Gaming, Inc. 41

N/091363 2015/03/27 2015/03/27 Bally Gaming, Inc. 09

N/091364 2015/03/27 2015/03/27 Bally Gaming, Inc. 28

N/091366 2015/03/27 2015/03/27 華裕藥業有限公司 29

N/091367 2015/03/27 2015/03/27 華裕藥業有限公司 29

N/091371 2015/03/27 2015/03/27 Abbott Laboratories 05

N/091372 2015/03/27 2015/03/27 Abbott Laboratories 29

N/091373 2015/03/27 2015/03/27 Abbott Laboratories 05

N/091374 2015/03/27 2015/03/27 Abbott Laboratories 29

N/091376 2015/03/27 2015/03/27 De Beers Intangibles Limited 14

N/091377 2015/03/27 2015/03/27 De Beers Intangibles Limited 35

N/091380 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 09

N/091381 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 14
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N/091382 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 16

N/091383 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 18

N/091384 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 20

N/091385 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 25

N/091386 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 28

N/091387 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 35

N/091388 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 41

N/091389 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 09

N/091390 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 14

N/091391 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 16

N/091392 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 18

N/091393 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 20

N/091394 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 25

N/091395 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 28

N/091396 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 35

N/091397 2015/03/27 2015/03/27 深圳博林集團有限公司 41

N/091398 2015/03/27 2015/03/27 深圳聯合金融服務集團有限公司 36

N/091399 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 09

N/091400 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 35

N/091401 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 38

N/091402 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 41

N/091403 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 42

N/091404 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 09

N/091405 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 35

N/091406 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 38

N/091407 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 41

N/091408 2015/03/27 2015/03/27 全球播科技（北京）有限公司 42

N/091415 2015/03/27 2015/03/27 浙江華之毅時尚集團有限公司 18

N/091416 2015/03/27 2015/03/27 浙江華之毅時尚集團有限公司 25

N/091417 2015/03/27 2015/03/27 浙江華之毅時尚集團有限公司 26

N/091418 2015/03/27 2015/03/27 浙江華之毅時尚集團有限公司 35

N/091419 2015/03/27 2015/03/27 浙江華之毅時尚集團有限公司 18

N/091420 2015/03/27 2015/03/27 浙江華之毅時尚集團有限公司 25

N/091421 2015/03/27 2015/03/27 浙江華之毅時尚集團有限公司 26
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N/091422 2015/03/27 2015/03/27 浙江華之毅時尚集團有限公司 35

N/091423 2015/03/27 2015/03/27 梁錦強

LEONG KAM KEONG

05

N/091424 2015/03/27 2015/03/27 梁錦強

LEONG KAM KEONG

05

N/091425 2015/03/27 2015/03/27 梁錦強

LEONG KAM KEONG

05

N/091426 2015/03/27 2015/03/27 TMF Group B.V. 35

N/091427 2015/03/27 2015/03/27 TMF Group B.V. 36

N/091428 2015/03/27 2015/03/27 TMF Group B.V. 45

N/091430 2015/03/27 2015/03/27 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 12

N/091431 2015/03/27 2015/03/27 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/091432 2015/03/27 2015/03/27 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/091433 2015/03/27 2015/03/27 KABUSHIKI KAISHA RENOWN (RENOWN INCORPORATED) 09

N/091434 2015/03/27 2015/03/27 Celgene Corporation 05

N/091437 2015/03/27 2015/03/27 WU KA IAN 03

N/091438 2015/03/27 2015/03/27 WU KA IAN 03

N/091440 2015/03/27 2015/03/27 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)

12

N/091441 2015/03/27 2015/03/27 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)

36

N/091442 2015/03/27 2015/03/27 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)

37

N/091443 2015/03/27 2015/03/27 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)

12

N/091444 2015/03/27 2015/03/27 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)

36

N/091445 2015/03/27 2015/03/27 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)

37

N/091447 2015/03/27 2015/03/27 力達資訊服務有限公司

NETEL INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, LIMITADA

35

N/091448 2015/03/27 2015/03/27 力達資訊服務有限公司

NETEL INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, LIMITADA

35

N/091449 2015/03/27 2015/03/27 力達資訊服務有限公司

NETEL INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, LIMITADA

36

N/091461 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 35

N/091462 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 36
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N/091463 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 37

N/091464 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 38

N/091465 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 39

N/091466 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 40

N/091467 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 41

N/091468 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 42

N/091469 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 43

N/091470 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 44

N/091471 2015/03/27 2015/03/27 獅帆國際集團有限公司 45

N/091477 2015/03/27 2015/03/27 澳門歐美藥業有限公司 30

N/091478 2015/03/27 2015/03/27 澳門歐美藥業有限公司 30

N/091479 2015/03/27 2015/03/27 PayPal, Inc. 09

N/091480 2015/03/27 2015/03/27 PayPal, Inc. 35

N/091481 2015/03/27 2015/03/27 PayPal, Inc. 36

N/091482 2015/03/27 2015/03/27 PayPal, Inc. 42

N/091483 2015/03/27 2015/03/27 PayPal, Inc. 09

N/091484 2015/03/27 2015/03/27 PayPal, Inc. 35

N/091485 2015/03/27 2015/03/27 PayPal, Inc. 36

N/091486 2015/03/27 2015/03/27 PayPal, Inc. 42

N/091490 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 30

N/091491 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 05

N/091492 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 30

N/091493 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 05

N/091494 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 30

N/091495 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 05

N/091496 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 30

N/091497 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 05

N/091498 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 30

N/091499 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 05

N/091500 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 30

N/091501 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 05

N/091502 2015/03/27 2015/03/27 Hong Kong Ching On Tong Medicine Factory Limited 30

N/091507 2015/03/27 2015/03/27 施維炳 14

N/091508 2015/03/27 2015/03/27 施維炳 18
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N/091509 2015/03/27 2015/03/27 Mundo Pequeno – Entretenimento, Limitada 39

N/091510 2015/03/27 2015/03/27 Mundo Pequeno – Entretenimento, Limitada 41

N/091511 2015/03/27 2015/03/27 Mundo Pequeno – Entretenimento, Limitada 43

N/091512 2015/03/27 2015/03/27 Gordon Ramsay Holdings Limited 43

N/091516 2015/03/27 2015/03/27 DD IP Holder LLC 30

N/091517 2015/03/27 2015/03/27 DD IP Holder LLC 43

N/091519 2015/03/27 2015/03/27 JOHNSON & JOHNSON 05

N/091520 2015/03/27 2015/03/27 JOHNSON & JOHNSON 05

N/091521 2015/03/27 2015/03/27 JOHNSON & JOHNSON 05

N/091522 2015/03/27 2015/03/27 JOHNSON & JOHNSON 05

N/091534 2015/03/27 2015/03/27 Fraser and Neave, Limited 32

N/091535 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

29

N/091536 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

05

N/091537 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

29

N/091538 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

05

N/091576 2015/03/27 2015/03/27 RICARDO JORGE FONSECA DE ALMEIDA PINTO 16

N/091577 2015/03/27 2015/03/27 RICARDO JORGE FONSECA DE ALMEIDA PINTO 16

N/091578 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

09

N/091579 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

35

N/091580 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

42

N/091581 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

09

N/091582 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

35

N/091583 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

42

N/091584 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

09

N/091585 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

35
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N/091586 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

42

N/091587 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

09

N/091588 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

35

N/091589 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

42

N/091590 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

09

N/091591 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

35

N/091592 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

42

N/091593 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

09

N/091594 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

35

N/091595 2015/03/27 2015/03/27 廸萬有限公司

MAX TALENT CORPORATION LIMITED 

42

N/091596 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

05

N/091597 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

29

N/091598 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

05

N/091599 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

29

N/091608 2015/03/27 2015/03/27 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/091612 2015/03/27 2015/03/27 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/091613 2015/03/27 2015/03/27 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/091614 2015/03/27 2015/03/27 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/091615 2015/03/27 2015/03/27 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/091616 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

05

N/091617 2015/03/27 2015/03/27 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC

29

N/091622 2015/03/27 2015/03/27 順天堂藥廠股份有限公司 05

N/091623 2015/03/27 2015/03/27 順天堂藥廠股份有限公司 05
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N/091625 2015/03/27 2015/03/27 百德堂藥業集團有限公司 05

N/091628 2015/03/27 2015/03/27 DE RIGO S.P.A. 03

N/091629 2015/03/27 2015/03/27 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 18

N/091630 2015/03/27 2015/03/27 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 25

N/091631 2015/03/27 2015/03/27 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 35

N/091632 2015/03/27 2015/03/27 Fratelli Branca Distillerie S.r.l. 33

N/091633 2015/03/27 2015/03/27 Fratelli Branca Distillerie S.r.l. 33

N/091634 2015/03/27 2015/03/27 Fratelli Branca Distillerie S.r.l. 33

N/091635 2015/03/27 2015/03/27 Fratelli Branca Distillerie S.r.l. 33

N/091636 2015/03/27 2015/03/27 Fratelli Branca Distillerie S.r.l. 33

N/091637 2015/03/27 2015/03/27 Fratelli Branca Distillerie S.r.l. 33

N/091638 2015/03/27 2015/03/27 Fratelli Branca Distillerie S.r.l. 33

N/091652 2015/03/27 2015/03/27 中國北京同仁堂（集團）有限責任公司

China Beijing Tong Ren Tang Group Co., Ltd

35

N/091653 2015/03/27 2015/03/27 中國北京同仁堂（集團）有限責任公司

China Beijing Tong Ren Tang Group Co., Ltd

44

N/091661 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 18

N/091662 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 25

N/091663 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 28

N/091664 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 18

N/091665 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 25

N/091666 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 28

N/091667 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 18

N/091668 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 25

N/091669 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 28

N/091670 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 18

N/091671 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 25

N/091672 2015/03/27 2015/03/27 Miki Shoko Co., Ltd. 28

N/091675 2015/03/27 2015/03/27 MDSUN SKIN CARE, INC. 03

N/091676 2015/03/27 2015/03/27 深圳蔓莎美詩化妝品有限公司 03

N/091677 2015/03/27 2015/03/27 北京本草方源藥業有限公司 05

N/091678 2015/03/27 2015/03/27 北京金豐餐飲有限公司 35

N/091679 2015/03/27 2015/03/27 北京金豐餐飲有限公司 43

N/091680 2015/03/27 2015/03/27 重慶市千目眼鏡有限公司 44

N/091685 2015/03/27 2015/03/27 The Hong Kong Aviation Club Limited 25
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N/091686 2015/03/27 2015/03/27 The Hong Kong Aviation Club Limited 41

N/091687 2015/03/27 2015/03/27 中徽旺集團有限公司 30

N/091689 2015/03/27 2015/03/27 新嶺南生物科技發展有限公司 03

N/091701 2015/03/27 2015/03/27 Bulgari S.p.A. 14

N/091703 2015/03/27 2015/03/27 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/091704 2015/03/27 2015/03/27 Watson Enterprises Limited 29

N/091705 2015/03/27 2015/03/27 Watson Enterprises Limited 30

N/091706 2015/03/27 2015/03/27 Watson Enterprises Limited 32

N/091707 2015/03/27 2015/03/27 Watson Enterprises Limited 31

N/091708 2015/03/27 2015/03/27 Watson Enterprises Limited 35

拒絕

Recusa

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/063141 2015/03/30 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA 

MAXIM’S LIMITADA

43 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/073055 2015/03/30 HOLLYWOOD CASINOS, 

LLC

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16/2001

號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》第2條第2款。

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 o n.º 2 do art.º 2.º da Lei 

n.º 16/2001 (Regime jurídico da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino).

N/073056 2015/03/30 HOLLYWOOD CASINOS, 

LLC

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16/2001

號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》第2條第2款。

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 o n.º 2 do art.º 2.º da Lei 

n.º 16/2001 (Regime jurídico da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino).

N/073057 2015/03/30 HOLLYWOOD CASINOS, 

LLC

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16/2001

號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》第2條第2款。

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 o n.º 2 do art.º 2.º da Lei 

n.º 16/2001 (Regime jurídico da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino).
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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/082951 2015/03/27 HANSKIN CO., LTD. 03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214條

第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/082952 2015/03/27 HANSKIN CO., LTD. 35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214條

第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º.

N/083991 2015/03/27 ISABELLA THOMAS 

HOLDINGS LIMITED

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214條

第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/084597 2015/03/27 Travelodge (IP) Pty Limited 35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1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 a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/084598 2015/03/27 Travelodge (IP) Pty Limited 43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1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 a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/086458 2015/03/27 楊俊熹

Ieong Chon Hei

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1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 a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/087446 2015/03/27 全方數碼有限公司 35 第214條第1款b）項及第2款b）項，結合第215條第1款，

以及第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com 

o n.º 1 do art.º 215.º e a 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

N/087782 2015/03/31 巨燊科技有限公司

Companhia de Tecnologias 

Smartled Lda.

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/089209 2015/03/19 Jade Tiger Abalone Pty Ltd 29 第199條第1款a）項，結合第214條第1款a）項，適用於

第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a 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
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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/089210 2015/03/19 Jade Tiger Abalone Pty Ltd 31 第199條第1款a）項，結合第214條第1款a）項，適用於

第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a 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

N/089876 2015/03/19 VIEWRAY 

INCORPORATED 

09 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/089877 2015/03/19 VIEWRAY 

INCORPORATED 

10 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/089878 2015/03/19 VIEWRAY 

INCORPORATED 

44 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/090163 2015/03/19 ELMIRA PET PRODUCTS 

LTD.

31 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/090315 2015/03/19 Citizen Holdings Kabushiki 

Kaisha also trading as Citizen 

Holdings Co., Ltd.

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/090600 2015/03/19 Project Orbis International, 

Inc.

09 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/090667 2015/03/19 Magnolia Intellectual 

Property, LLC 

30 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/090668 2015/03/19 Magnolia Intellectual 

Property, LLC 

35 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/090669 2015/03/19 Magnolia Intellectual 

Property, LLC 

43 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/091080 2015/03/19  BALLY TECHNOLOGIES 

ANZ PTY LTD

28 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/091618 2015/03/31 澳門好運來財酒業有限公司 33 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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續期

Renovação

編號

N.º

P/003137

(3032-M)

P/005020

(4882-M)

P/005021

(4883-M)

P/005023

(4885-M)

P/005027

(4889-M)

P/005028

(4890-M)

P/005029

(4891-M)

P/005030

(4892-M)

P/005031

(4893-M)

P/009457

(9334-M)

P/009820

(9644-M)

P/009821

(9645-M)

P/009822

(9646-M)

P/009823

(9647-M)

P/009824

(9648-M)

P/009825

(9649-M)

P/009946

(10074-M)

P/009960

(10069-M)

P/010126

(10019-M)

P/010127

(10020-M)

N/005624

N/005625 N/005626 N/005627 N/005828 N/006864 N/006865 N/007276

N/007286 N/007801 N/007805 N/007806 N/007807 N/007808 N/007809

N/007810 N/007811 N/007812 N/007813 N/007814 N/007815 N/007817

N/022980 N/022981 N/022984 N/022985 N/026851 N/026852 N/026853

N/026857 N/026858 N/026859 N/027647 N/027648 N/027649 N/027650

N/027651 N/027652 N/027653 N/027654 N/027655 N/027656 N/027657

N/027658 N/027659 N/027660 N/027661 N/027662 N/027663 N/027664

N/027665 N/027666 N/028491 N/028786 N/028787 N/028788 N/028789

N/028790 N/028791 N/028792 N/028793 N/028794 N/028795 N/028796

N/028797 N/028798 N/028799 N/028800 N/028801 N/028802 N/028803

N/028804 N/028805 N/028806 N/028807 N/028808 N/028809 N/028810

N/028954 N/028955 N/029398 N/029399 N/029400 N/029401 N/029402

N/029403 N/029404 N/029405 N/029406 N/029407 N/029408 N/029409

N/029490 N/029723 N/030277 N/030278 N/030279 N/030337 N/030374

N/030375 N/030737 N/030781 N/030782 N/030783 N/030784 N/030785

N/030855 N/030856 N/030857 N/030858 N/030859 N/030860 N/030861

N/030862 N/030900 N/030901 N/030968 N/030969 N/030970 N/030971

N/031124 N/031360 N/031429 N/031430 N/031431 N/031432 N/031433

N/031434 N/031435 N/031436 N/031437 N/031438 N/031439 N/031440

N/031467 N/031507 N/031508 N/031509 N/031796 N/031797 N/031798

N/031811 N/031812 N/031924 N/031925 N/031926 N/031927 N/031928

N/031945 N/031946 N/031947 N/031948 N/031949 N/031950 N/032089

N/032091 N/032092 N/032093 N/032094 N/032203 N/032204 N/032205

N/032206 N/032223 N/032224 N/032452 N/032453 N/032454 N/032455

N/032483 N/032484 N/032485 N/032486 N/032487 N/032488 N/032635

N/032755 N/032756 N/032760 N/032941 N/033153 N/033158 N/033159

N/033160 N/033406 N/033407 N/033408 N/033409 N/033747 N/034220

N/034221 N/034222 N/034223 N/034224 N/034225 N/034226 N/034227
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編號

N.º

N/034228 N/034229 N/034230 N/034231 N/034232 N/034233 N/034234

N/034235 N/034236 N/034237 N/034238 N/034239 N/034240 N/034241

N/034242 N/034243 N/034244 N/034245 N/034246 N/034247 N/034248

N/034249 N/034250 N/034251 N/034252 N/034253 N/034254 N/034255

N/034256 N/034257 N/034258 N/034259 N/034260 N/034261 N/034262

N/034263 N/034394 N/034395 N/034396 N/034397 N/034398 N/034470

N/034471 N/034472 N/034473 N/034474 N/034475 N/034476 N/034477

N/034478 N/034479 N/034480 N/034481 N/034482 N/034483 N/034484

N/034485 N/034486 N/034487 N/034488 N/034489 N/034490 N/034491

N/034492 N/034493 N/034494 N/034495 N/034496 N/034497 N/034498

N/034499 N/034500 N/034501 N/034502 N/034503 N/034504 N/034505

N/034506 N/034507 N/034508 N/034509 N/034543 N/034544 N/034545

N/034546 N/034547 N/034548 N/034654 N/034655 N/034656 N/034657

N/034827 N/034866 N/034867

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/000172

(172-M)

P/001336

(1241-M)

2015/03/18 使用許可

Licença de 

exploração

ALLIED DOMECQ 

SPIRITS & WINE 

LIMITED

CHIVAS BROTHERS LIMITED, com 

sede em 111-113 Renfrew Road, Paisley 

PA3 4DY, Scotland, United Kingdom

P/002090

(1993-M)

2015/03/16 更改地址

Modificação de 

sede

Ellekaer 1, DK-3600, 

Frederikssund, 

Dinamarca

Holmensvej 11, DK-3600 Frederikssund, 

Denmark

2015/03/16 更改認別資料

Modificação de 

identidade

CO-RO A/S CO-RO A/S

P/006257

(6082-M)

2015/03/18 使用許可

Licença de 

exploração

Hill, Thomson & Co., 

Limited

Chivas Brothers Limited, com sede em 

111-113 Renfrew Road, Paisley, Ren-

frewshire, PA3 4DY, Scotland, United 

Kingdom

P/009457

(9334-M)

2015/03/18 更改地址

Modificação de 

sede

Viacom Overseas 

Holdings C.V.

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beau-

jon z/n, Curacao, Netherlands Antilles
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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

P/010820

(10649-M)

P/010821

(10650-M)

2015/03/16 更改地址

Modificação de 

sede

Achilles Sports Pte. Ltd. 8余東璇街，15 - 9 8  中央城，新加坡

059818

8 Eu Tong Sen Street, #15-98 The Cen-

tral, Singapore 059818

N/003736 2015/03/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

NEC Infrontia 

Corporation

NEC PLATFORMS, LTD.

N/004874

N/005447

2015/03/20 更改地址

Modificação de 

sede

Lange Uhren GmbH Ferdinand-A.-Lange-Plalz 1, 0 1768 

Glashüette, Alemanha

N/010663

N/010664

N/010665

N/010666

2015/03/16 更改地址

Modificação de 

sede

Achilles Sports Pte. Ltd. 8余東璇街，15 - 9 8  中央城，新加坡

059818

8 Eu Tong Sen Street, #15-98 The Cen-

tral, Singapore 059818

N/022027 2015/03/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Zumtobel 

Aktiengesellschaft

Zumtobel Group AG

N/024159

N/024160

2015/03/16 轉讓

Transmissão

Wealth Access Holdings 

Limited

P E R F E C T AS S ET S, F O M E N TO 

PREDIAL LIMITADA, com sede em 

Alameda Dr. Carlos D' Assumpção, N.os 

181-187, Centro Comercial do Grupo Bri-

lhantismo, 5.º andar, Macau

N/024486

N/024487

2015/03/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Zumtobel 

Aktiengesellschaft

Zumtobel Group AG

N/028786

N/028787

N/028788

N/028789

N/028790

N/028791

N/028792

N/028793

N/028794

N/028795

N/028796

N/028797

N/028798

N/028799

N/028800

N/028801

N/028802

N/028803

N/028804

N/028805

N/028806

N/028807

N/028808

N/028809

N/028810

2015/03/16 更改地址

Modificação de 

sede

阿喀琉斯體育有限公司

ACHILLES SPORTS 

PTE.LTD.

8余東璇街，15 - 9 8  中央城，新加坡

059818

8 Eu Tong Sen Street, #15-98 The Cen-

tral, Singapore 059818

N/029490 2015/03/26 更改地址

Modificação de 

sede

龍島食品有限公司

Lucullus Food & Wines 

Company, Limited

20/F, Block A, Vita Tower, 29 Wong Chuk 

Hang Road, Aberdeen, Hong Kong

N/031429

N/031430

N/031431

N/031432

N/031433

N/031434

N/031435

N/031436

2015/03/26 更改地址

Modificação de 

sede

AVON PRODUCTS, 

INC.

777 Third Avenue, New York, NY 10017, 

U.S.A.
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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/031467 2015/03/26 更改地址

Modificação de 

sede

BINDA 

INTERNATIONAL 

S.A.

5, Rue Du Plébiscite L-2341 Luxembur-

go

N/031507

N/031508

N/031509

2015/03/24 更改地址

Modificação de 

sede

中國平安保險（集團） 

股份有限公司

PING AN 

INSURANCE 

(GROUP) COMPANY 

OF CHINA, LTD.

中國廣東省深圳市福田中心區福華三路

星河發展中心辦公15、16、17、18層

15/16/17/18F, Galaxy Center, Fuhua 

Road, Futian District, Shenzhen, People’s 

Republic of China

N/032225

N/032226

N/032227

2015/03/16 更改地址

Modificação de 

sede

CPFILMS INC. 575 Maryville Centre Drive, St. Louis, 

Missouri 63141, United States of Ameri-

ca

N/045601

N/048019

2015/03/20 更改地址

Modificação de 

sede

LANGE UHREN 

GMBH

Ferdinand-A.-Lange-Plalz 1, 0 1768 

Glashüette, Alemanha

N/049201 2015/03/16 轉讓

Transmissão

Casa Noble Spirits, LLC CB Spirits S.à.r.l., com sede em 75, Parc 

d’ Activité, L-8308 Capellen, Grand Du-

chy of Luxembourg

N/058516

N/058517

N/058518

N/058519

2015/03/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Zumtobel 

Aktiengesellschaft

Zumtobel Group AG

N/059803

N/059804

N/059805

N/059806

N/059807

N/059808

N/059809

N/059810

N/059811

2015/03/26 更改地址

Modificação de 

sede

甘特有限公司

GANT AB

P.O. Box 27021, 102 51 Stockholm, Sweden

N/060706

N/060707

N/060708

N/060709

N/061793

N/061794

N/061795

N/061796

2015/03/26 更改地址

Modificação de 

sede

COEN CO., LTD. 日本國東京都港區南青山5丁目10番5號

5-10-5, Minami-aoyama, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

N/064595 2015/03/23 轉讓

Transmissão

穩滎國際行銷有限公司

WOEN YING 

INTERNATIONAL 

MARKETING CO., 

LTD.

1. 焯晟環球集團有限公司，地址為香港

新界葵涌打磚坪街63-75號冠和大廈3樓

B16

2. 穩滎國際行銷有限公司，地址為中國

台灣高雄市鼓山區青海路597號

WOEN YING INTERNATIONAL 

MARKETING CO., LTD., com sede 

em NO.597, Qinghai Rd., Gushan Dist., 

Kaohsiung City 804, Taiwan, China

N/065533 2015/03/20 更改地址

Modificação de 

sede

LANGE UHREN 

GMBH

Ferdinand-A.-Lange-Plalz 1, 0 1768 

Glashüette, Alemanha

N/069413

N/069414

N/069415

2015/03/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

回頭客食品（福建）有

限公司

回頭客食品集團股份有限公司
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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/073647 2015/03/20 更改地址

Modificação de 

sede

Lange Uhren GmbH Ferdinand-A.-Lange-Plalz 1, 0 1768 

Glashüette, Alemanha

N/077295

N/077296

N/077297

N/077298

N/077299

N/077300

2015/03/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

VALFIDUS 

BUILDING SYSTEMS 

S.A.

ALUK S.A.

2015/03/17 更改地址

Modificação de 

sede

ALUK S.A. 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxem-

bourg

N/083147

N/083148

N/083149

2015/03/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

回頭客食品（福建）有

限公司

回頭客食品集團股份有限公司

N/083399

N/083400

N/083401

2015/03/20 更改地址

Modificação de 

sede

澳動傳科控股有限公司

MOME GESTÃO DE 

PARTICIPAÇÕES, 

LIMITADA

澳門黑沙環慕拉士大馬路221號南方工

業大廈第2期4樓G座

2015/03/20 轉讓

Transmissão

澳動傳科控股有限公司

MOME GESTÃO DE 

PARTICIPAÇÕES, 

LIMITADA

PERFECT ALLIANCE VENTURES 

LIMITED, com sede em NovaSage 

Chambers, Caixa Postal 4389, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

N/084517

N/084518

N/084519

2015/03/17 更改地址

Modificação de 

sede

G.HOUSE-

INVESTIMENTOS, 

S.A.

Avenida Comercial de Macau, Quartei-

rão 5, Lote A, Finance and IT Centre of 

Macau Building, 19.º andar K, Macau

N/090819

N/090820

N/090821

N/090822

N/090823

N/090824

N/090825

2015/03/17 轉讓

Transmissão

Walgreen Co. Walgreens Boots Alliance, Inc., com sede 

em 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 

60015, United States of America

N/091821

N/091822

N/091823

N/091824

N/091825

2015/03/23 轉讓

Transmissão

豐誠顧問及管理有限公

司

Fongs Consultancy and 

Management Limited

好時光有限公司，地址為澳門蘇亞利斯

博士大馬路25號互助會大廈5樓48室

Courseday Limited, com sede em Aveni-

da Doutor Mário Soares, n.º 25, Edifício 

Montepio, 5.º Piso, 48, Macau

司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente / Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito em 

julgado

1 N/67554 IP一人有限公司

IP Sociedade Unipessoal Limitada

初級法院

TJB 

CV1-14-0007-CRJ 2015/03/04
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編號

N.º

申請人/權利人

Requerente / Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito em 

julgado

2 N/49886 Maxim’s Caterers Limited 中級法院

TSI 

Ac. de 29/05/2014 

Proc. n.º 261/2012

(CV3-11-0038-CAO)

2014/06/19

1 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
2 中級法院維持初級法院的判決撤銷第N/49886商標之註冊。
1 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
2 O TSI manteve a decisão recorrida que anulou o registo de marca N/49886.

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/037476 2015/02/04 蔡英

Choi Ieng

PROENZA SCHOULER, LLC

宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

失效日期

Data de  

caducidade

申請人

Requerente

類號

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

P/008302 2015/03/27 Parfums Rochas S.A.S. 03 第231條第1款b）項，結合第232條第1款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 232.º

1N/035747 2015/03/27 Maxim’s Caterers Limited 30 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

1N/035751 2015/03/27 Maxim’s Caterers Limited 30 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

1 宣佈以下產品失效：“茶葉及茶的衍生產品；米”
  Caducidade para os seguintes produtos: «folhas de chá e produtos derivados do chá; arroz»

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/085676 2015/02/17 Swissgear Sàrl Wenger S.A.
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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/085677 2015/02/17 Swissgear Sàrl FEDERATION OF THE SWISS WATCH 

INDUSTRY FH

N/085677 2015/02/17 Swissgear Sàrl Wenger S.A.

N/085678 2015/02/17 Swissgear Sàrl Wenger S.A.

N/092003 2015/02/17 林金灶 L’Oreal

N/092262 2015/03/20 澳門永安製藥廠有限公司 廣東五葉神實業發展有限公司

N/093211 2015/03/23 符文周 Twitter, Inc.

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/090291 2015/02/18 Kerzner International Limited The London Eye Company Limited

N/090292 2015/02/18 Kerzner International Limited The London Eye Company Limited

N/091907 2015/03/24 占記有限公司

CHIM KEE COMPANY LIMITED

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

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、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.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 desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : D/001184

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/16

[71] 申請人 Requerente : Kelsen Group A/S

 地址 Endereço  : Bredgade 27, Norre Snede 8766, Denmark

 國籍 Nacionalidade  : 丹麥 Dinamarquesa 
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[72] 創作人 Criador : Ulla Vinum Thorup

[51] 分類 Classificação  : 9 - 03

[54] 標題 Título  : 包裝盒。(“Kjeldsens Cappuccino & Chocolate Cookies”)

   Caixa para empacotamento. (“Kjeldsens Cappuccino & Chocolate Cookies”)

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são o padrão e o or-

namento do artigo conforme se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001188

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/30

[71] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço  : Lungotevere Marzio 11, 00186 Rome, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Lucia Silvestri

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 指環。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo, tal como mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001189

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/30

[71] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço  : Lungotevere Marzio 11, 00186 Rome, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Lucia Silvestri

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 指環。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo, tal como mostrado nas representações.
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001190

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/21

[71] 申請人 Requerente : 古珀行珠寶有限公司

   Aaron Shum Jewelry Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍紅磡鶴園東街四號恒藝珠寶大廈8-12室

   Units 8-12, 1/F Heng Ngai Jewelry Centre, 4 Hok Yuen Street East, Hung Hom, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 創作人 Criador : 沈運龍  Shum Wan Lung 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 鑽飾組件（四圍一）。

   Componentes de ornamentos de diamantes (quatro à volta de um).

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種鑽石裝飾的珠寶組件，如圖所示，其設計要點在於組件的形狀和結構。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001191

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/21

[71] 申請人 Requerente : 古珀行珠寶有限公司

   Aaron Shum Jewelry Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍紅磡鶴園東街四號恒藝珠寶大廈8-12室

   Units 8-12, 1/F Heng Ngai Jewelry Centre, 4 Hok Yuen Street East, Hung Hom, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 創作人 Criador : 沈運龍  Shum Wan Lung 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 鑽飾組件（六圍一）。

   Componentes de ornamentos de diamantes (seis à volta de um).

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種鑽石裝飾的珠寶組件，如圖所示，其設計要點在於組件的形狀和結構。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001195

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/06

[71] 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 

[72] 創作人 Criador : Michel PARMIGIANI

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 用於固定手鐲的棒子。

   Hastes para fixação de pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e configu-

ração do artigo conforme se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001196

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/06

[71] 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 

[72] 創作人 Criador : Michel PARMIGIANI

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 用於固定手鐲的棒子。

   Hastes para fixação de pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e configu-

ração do artigo conforme se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001197

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/06

[71] 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 

[72] 創作人 Criador : Michel PARMIGIANI

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e configu-

ração do artigo conforme se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001198

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/06

[71] 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 

[72] 創作人 Criador : Michel PARMIGIANI

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶帶扣。

   Fivela para pulseira de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e configu-

ração do artigo conforme se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001199

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/06

[71] 申請人 Requerente : Vertu Corporation Limited

 地址 Endereço  : Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Joel Bridge, Richard Nicholas, Ignacio Germade

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03
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[54] 標題 Título  : 電話設備。

   Aparelho de telefone.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside na forma e configuração do aparelho de telefone conforme mostrado.

 附圖 Figura : 

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

2014/02/24 002410571 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001200

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/07

[71] 申請人 Requerente : Vertu Corporation Limited

 地址 Endereço  : Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Nathan Bates, Ignacio Germade

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03

[54] 標題 Título  : 電話設備。

   Aparelho de telefone.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside na forma e configuração do aparelho de telefone conforme mostrado.

 附圖 Figura : 

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

2014/03/03 002416230 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001201

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/10

[71] 申請人 Requerente : 嘉盈珠寶有限公司

   Charming Jewellery Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍紅磡民樂街21號富高工業中心B座3樓327室

   Rm 327, 3/F., Block B, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok Street, Hunghom, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 創作人 Criador : 雷素娥 LUI So Ngo 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01
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[54] 標題 Título  : 吊咀。

   Pingente.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種吊咀，如圖所示，其設計要點在於吊咀的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001214

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/27

[71] 申請人 Requerente : CJ 第一製糖株式會社

   CJ CHEILJEDANG CORP.

 地址 Endereço  : 大韓民國100-400首爾市中區東湖路330（雙林洞）

   (Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400 Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade  : 南韓 Sul-Coreana 

[72] 創作人 Criador : 金Arin KIM, Arin, 裴文粲 BAE, Moon Chan, 李康國 LEE, Kang Kook 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 飲料罐。

   Lata de bebida.

[57] 摘要 Resumo  : Lata de bebida de 500ml contendo (i) título «Hangover», (ii) várias figuras (diferentes po-

sições e adereços) da mesma personagem, (iii) 6 estrelas e (iv) em cima ocm frase «fill up 

with fun» e em baixo «Drink it / Mix it» e «Always Party Responsibly!».

 附圖 Figura : 

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

2014/02/13 29/482,069 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001222

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 腕錶。

   Relógio de pulso.
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[57] 摘要 Resumo  : O relógio é montado sobre uma pulseira pespontada, cujo fecho é na forma de uma fivela 

curva. A caixa do relógio tem uma forma geral em curvas, incluindo uma tira do estojo 

protuberante, tendo cada vareta um lado exterior côncavo, um lado superior convexo e 

uma concavidade inferior, uma cobertura traseira da zona periférica que é curva. A caixa 

do relógio tem um bisel com dois níveis concêntricos, cada um tendo um perfil curvo; o 

nível inferior do bisel é estriado, tal como a borda estriada da tampa traseira. O bisel tem 

uma cúpula de cristal da safira. O pino de dar corda tem um perfil arredondado e estriado. 

O mostrador é lacado e tem ponteiros mostradores na forma de apliques em relevo, bem 

como algarismos romanos alongados e estilizados. Os ponteiros mostradores são alongados 

e divididos no meio pelo aro mostrador do minuto/segundo. Este aro mostrador é alinhado 

a partir da borda do mostrador para uma posição do meio em relação aos ponteiros. Os 

ponteiros são em forma de espadas, as faces superiores dos ponteiros da hora e minuto es-

tão decorados por facetas.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001223

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 腕錶。

   Relógio de pulso.

[57] 摘要 Resumo  : O relógio é montado sobre uma pulseira pespontada, cujo fecho é na forma de uma fivela 

curva. A caixa do relógio tem uma forma geral em curvas, incluindo uma tira do estojo 

protuberante, tendo cada vareta um lado exterior côncavo, um lado superior convexo e 

uma concavidade inferior, uma cobertura traseira da zona periférica que é curva. A caixa 

do relógio tem um bisel com dois níveis concêntricos, cada um tendo um perfil curvo; o 

nível inferior do bisel é estriado, tal como a borda estriada da tampa traseira. O bisel tem 

uma cúpula de cristal da safira. O pino de dar corda tem um perfil arredondado e estria-

do. O mostrador é ornamentado radialmente num padrão «raio de labaredas de glória». O 

mostrador tem ponteiros mostradores aplicados em relevo; estes ponteiros mostradores são 

alongados e divididos no meio pela passagem do aro mostrador do minuto/segundo. Este 

aro mostrador é alinhado a partir da borda do mostrador para uma posição do meio em re-

lação aos ponteiros. O mostrador tem uma caixa nas 6 horas com duas agulhas, cuja parte 

central está ornamentada de acordo com um padrão «raio de labaredas de glória». A caixa 

tem uma janela permitindo ver um corpo celestial. Os ponteiros são em forma de espadas, 

as faces superiores dos ponteiros da hora e minuto estão decorados por facetas.
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 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001224

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 腕錶。

   Relógio de pulso.

[57] 摘要 Resumo  : O relógio é montado sobre uma pulseira pespontada, cujo fecho é na forma de uma fivela 

curva. A caixa do relógio tem uma forma geral em curvas, incluindo uma tira do estojo 

protuberante, tendo cada vareta um lado exterior côncavo, um lado superior convexo e 

uma concavidade inferior, uma cobertura traseira da zona periférica que é curva. A caixa 

do relógio tem um bisel com dois níveis concêntricos, cada um tendo um perfil curvo; o 

nível inferior do bisel é estriado, tal como a borda estriada da tampa traseira. O bisel tem 

uma cúpula de cristal da safira. O pino de dar corda tem um perfil arredondado e estria-

do. O mostrador é ornamentado radialmente num padrão «raio de labaredas de glória». O 

mostrador tem ponteiros mostradores aplicados em relevo; estes ponteiros mostradores são 

alongados e divididos no meio pela passagem do aro mostrador do minuto/segundo. Este 

aro mostrador é alinhado a partir da borda do mostrador para uma posição do meio em 

relação aos ponteiros. O mostrador tem uma caixa nas 3 horas com uma agulha, cuja parte 

central está ornamentada de acordo com um padrão «raio de labaredas de glória». A caixa 

mostra na sua circunferência uma sucessão de datas.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001225

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 
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[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa do relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A caixa do relógio tem uma forma em curvaturas, incluindo

   - um estojo convexo,

   - vareta tendo cada uma delas um lado exterior côncavo, um lado superior convexo e uma 

concavidade inferior,

   - uma cobertura traseira da zona periférica que é curva,

   - um bisel com dois níveis concêntricos, cada um tendo um perfil curvo; o nível inferior do 

bisel é estriado, tal como a borda estriada da tampa traseira.

   O pino tem um perfil arredondado e estriado.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001226

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa do relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A caixa do relógio tem uma forma em curvaturas, incluindo

   - um estojo convexo,

   - vareta tendo cada uma delas um lado exterior côncavo, um lado superior convexo e uma 

concavidade inferior,

   - uma cobertura traseira da zona periférica que é curva,

   - um bisel com dois níveis concêntricos, cada um tendo um perfil curvo; o nível inferior do 

bisel é estriado, tal como a borda estriada da tampa traseira.

   O pino tem um perfil arredondado e estriado.

 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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001227

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Mostrador de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : O mostrador é lacado e tem ponteiros mostradores na forma de apliques em relevo, bem 

como algarismos romanos alongados e estilizados. Os ponteiros mostradores são alongados 

e divididos no meio pelo aro mostrador do minuto/segundo. Este aro mostrador é alinhado 

a partir da borda do mostrador para uma posição do meio em relação aos ponteiros.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001228

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Mostrador de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : O mostrador é ornamentado radialmente num padrão «raio de labaredas de glória».

   O mostrador tem ponteiros mostradores aplicados em relevo; estes ponteiros mostradores 

são alongados e divididos no meio pela passagem do aro mostrador do minuto/segundo. 

Este aro mostrador é alinhado a partir da borda do mostrador para uma posição do meio 

em relação aos ponteiros.

   O mostrador tem uma caixa nas 3 horas, cuja parte central está ornamentada de acordo 

com um padrão «raio de labaredas de glória». A caixa mostra na sua circunferência uma 

sucessão de datas.
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 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001229

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Mostrador de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : O mostrador é ornamentado radialmente num padrão «raio de labaredas de glória».

   O mostrador tem ponteiros mostradores aplicados em relevo; estes ponteiros mostradores 

são alongados e divididos no meio pela passagem do aro mostrador do minuto/segundo. 

Este aro mostrador é alinhado a partir da borda do mostrador para uma posição do meio 

em relação aos ponteiros.

   O mostrador tem uma caixa nas 6 horas, cuja parte central está ornamentada de acordo 

com um padrão «raio de labaredas de glória». A caixa tem uma janela permitindo ver um 

corpo celestial.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001230

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Mostrador de relógio.
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[57] 摘要 Resumo  : O mostrador tem ponteiros mostradores aplicados em relevo; estes ponteiros mostradores 

são alongados e divididos no meio pela passagem do aro mostrador do minuto/segundo. 

Este aro mostrador é alinhado a partir da borda do mostrador para uma posição do meio 

em relação aos ponteiros. O mostrador tem uma caixa montada.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001231

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 螺栓。

   Pino.

[57] 摘要 Resumo  : O pino tem um perfil arredondado e estriado.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001232

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 外圈。

   Bisel.

[57] 摘要 Resumo  : Um bisel com dois níveis concêntricos, cada um tendo um perfil curvo; o nível inferior do 

bisel é estriado.
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 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001233

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 指針。

   Ponteiros.

[57] 摘要 Resumo  : Os ponteiros são em forma de espadas, as faces superiores dos ponteiros da hora e minuto 

estão decorados por facetas. Os ponteiros estão montados em coaxial.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001234

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 指針。

   Ponteiros.

[57] 摘要 Resumo  : Os ponteiros são em forma de espadas, as faces superiores dos ponteiros da hora e minuto 

e os dois ponteiros mais curtos estão decorados por facetas. Os ponteiros da hora, minuto e 

segundos estão montados coaxialmente; as duas agulhas pequenas estão montadas em coa-

xial e relativamente às três anteriores.
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 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001235

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/19

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Emmanuel GUEIT

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 手錶錶扣。

   Fecho de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : O fecho é na forma de uma fivela com contornos curvos; um topo arredondado convexa-

mente, uma base côncava arredondada com um recesso central. Vista por cima, a fivela tem 

um contorno arredondado. Tem uma coroa estilizada gravada em relevo.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/20 140343 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001236

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/25

[71] 申請人 Requerente : MTG CO., LTD.

 地址 Endereço  : 32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 453-0041 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Tsuyoshi MATSUSHITA

[51] 分類 Classificação  : 24 - 02

[54] 標題 Título  : 用於美容的滾球。

   Rolo para fins cosméticos.

[57] 摘要 Resumo  : O artigo ao qual o modelo se aplica é um rolo para fins cosméticos e é utilizado para o ros-

to. Neste artigo, é incorporado um painel solar, e este artigo está estruturado de tal forma 

que uma corrente fraca é aplicada a partir do rolo.

   Uma parte (a parte da incorporação do painel solar) que aparece num formato oval no 

centro de uma vista plana é transparente. A vista traseira é omitida dado que é simétrica a 

uma vista frontal.



N.º 15 — 15-4-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6329

 附圖 Figura : 

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

2013/12/26 2013-030542 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001237

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 配有大山茶花裝飾的指環。

   Anel grande Camelia Galbé.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2014/01/07 784623001 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001238

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 配有大山茶花裝飾的指環。

   Anel pequeno Camelia Galbé.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.
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 附圖 Figura : 

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

2014/01/07 784623001 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001239

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 配有山茶花裝飾的手鐲。

   Pulseira Camelia Galbé.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2014/01/07 784623001 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001240

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 配有山茶花裝飾的耳環。

   Brincos Camelia Galbé.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.
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 附圖 Figura : 

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

2014/01/07 784623001 世界知識產權組織 WIPO

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/001199

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 北山理乙 

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

ZL201180039608.X 2011/06/15 CN 103068816B 2015/01/07

[51] 分類 Classificação  : C07D401/12, A61K31/5377, A61P9/00, A61P9/12, A61P13/12, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 酰胺化合物的結晶。

   Cristal do composto de amida.
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[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供1-（4-甲氧基丁基）-N-（2-甲基丙基）-N-[（3S,5R）-5-（嗎啉-4-基羰基）哌啶-3-

基]-1H-苯并咪唑-2-甲酰胺鹽酸鹽的結晶，其具有優異的腎素抑制活性，且作為高血壓和由高

血壓引起的各種器官障礙等的預防劑或者治療劑有用。1-（4-甲氧基丁基）-N-（2-甲基丙基）

-N-[（3S,5R）-5-（嗎啉-4-基羰基）哌啶-3-基]-1H-苯并咪唑-2-甲酰胺鹽酸鹽的結晶具有在粉

末X射綫衍射的晶面間距（d）為26.43±0.2、7.62±0.2和4.32±0.2埃附近顯示特徵峰的X射綫

粉末衍射圖。 

 附圖 Figura : 

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

2010/06/16 2010-137194 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001362

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 陳榮富 

[73] 權利人 Titular : 杜晶晶 

 地址 Endereço  : 澳門深巷仔15號地下B 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 陳榮富, 杜晶晶 

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

ZL201210018484.3 2012/01/20 CN 102679424B 2015/01/07

[51] 分類 Classificação  : F24C15/20

[54] 標題 Título  : 水箱噴霧式除油烟機。

   Exaustor do tipo de pulverização com tanque de água.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種水箱噴霧式除油煙機，包括有中空且兩端相連通的除油煙箱、噴霧水收集和

油污清洗箱和高壓水泵，且分別通過回收管、抽水管相連通，而且所述除油煙箱內設有與高壓

水泵連接的噴霧管組件和陣列分佈的過濾網，有效對餐廚廢氣中的油煙和粉塵顆粒進行的吸

附、過濾，清除效果好，排放的氣體更乾淨，從根本上解決了食市、酒店廚房廢氣排放的問題，

地球環境得以保護；加上通過自動進水裝置和定時進水裝置自動化噴霧水收集和油污清洗箱

充水，可靠性好，且及時將內的油污排放出去，有效避免噴嘴堵塞；再加上，採用一體化的噴

霧水收集和油污清洗箱，結構簡單，造價低廉，安裝和維修更容易、方便，並且噴霧水可循環利

用，節約、環保。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : J/001618

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/12/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 保羅．弗里曼

   FREEMAN, Paul

[73] 權利人 Titular : 菲利普．費希爾

   FISHER, Philip

 地址 Endereço  : 澳大利亞新南威爾士州

   New South Wales, Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 發明人 Inventor : 保羅．弗里曼, 菲利普．費希爾 

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

ZL201080014071.7 2010/02/02 CN 102574537B 2014/11/12

[51] 分類 Classificação  : B62B3/02, B62B3/00

[54] 標題 Título  : 手推車。

   Carrinho.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了折疊式購物手推車（1），其包括適於從折疊狀態向展開狀態移動的上部（11）和底部

（2）。上部（11）經由拉長支撐件（20）穿過中間連接部（10）連接至底部（2），使得上部（11）

和底部（2）能夠在折疊狀態與展開狀態之間同步移動。底座（2）包括固定至拉長支撐件（20）

的下端部的接地輪（47,48）。拉長支撐件（20）的下端部經由內部連接件（6）樞轉地連接至致

動器（7）的下端部（9），與外部連接件（5）一起形成幾何結構，其中致動器（7）的豎直移動將

手推車從折疊狀態移動至展開狀態。外部連接件（5）包括鎖定機構（30）以將手推車（1）鎖

定在展開位置。致動器在固定至連接部（10）的套筒（14）內自由移動。外部連接件（5）和內部

連接件（6）支撐織物托盤（35）。上部包含手柄（21）和角袋支撐部（25）。四個三角形購物袋

（23）設置有加勁件（24），加勁件（24）的端部與角支撐部（25）接合。袋（23）的上部內邊緣

（45）設置有開孔（46），開孔（46）與鉤（40）接合。通過在開孔（46）處握緊帶（44）和加勁裝

置（24），購物袋（23）可從角支撐部（25）和中心鉤（40）移除。 

 附圖 Figura : 

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

2009/03/30 2009901370 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : J/001619

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/12/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 比奧麥克斯私人控股有限公司

   BIOMAX HOLDINGS PTE LTD

 地址 Endereço  : 新加坡新加坡市

   Singapore

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[72] 發明人 Inventor : 潘春木, 沈應仲, 蔡惜蕊 
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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

ZL201180023433.3 2011/03/23 CN 102985392B 2014/10/01

[51] 分類 Classificação  : C05F1/00, C05F5/00, C05F11/00, B09B3/00, C05F7/00, C05F3/00, C05F9/00

[54] 標題 Título  : 有機垃圾的處理。

   Tratamento de resíduos orgânicos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及處理有機垃圾的方法，所述方法包括將有機垃圾與來自以下微生物種的至少三個種

類中的一種或多種微生物接觸的步驟：芽孢桿菌(Bacillus sp.)微生物、假單胞菌(Pseudomonas 

sp.)微生物、雙歧桿菌(Bifidobacterium sp.)微生物和乳桿菌(Lactobacillus sp.)微生物，接觸在

一定條件下進行，從而將有機垃圾至少部分地轉化為有機肥料。 

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

2010/03/23 1004820.5 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/001621

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/12/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 普渡製藥公司

   PURDUE PHARMA L.P.

 地址 Endereço  : One Stamford Forum, 201 Tresser Boulevard, Stamford, Connecticut 06901-3431, United 

States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 理查德．歐文．曼尼恩  M A N N I O N,  R i c h a r d ,  O w e n ,  愛德華．帕特里克．奧唐奈 

O’DONNELL, Edward, Patrick, 威廉．亨利．麥克納 McKENNA, William, Henry, 黃海涌 

HUANG, Haiyong, Hugh 

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

ZL201210135209.X 2007/08/24 CN 102657630B 2014/10/01

[51] 分類 Classificação  : A61K9/24, A61K9/22, A61K9/32, A61K9/00, A61K31/485, A61K45/06, A61K47/34, 

A61P25/04, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 含有阿片類鎮痛劑的抗篡改口服藥物劑型。

   Formas de dosagem farmacêutica oral resistente à adulteração que compreendem analgési-

co opióide.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包含阿片類鎮痛劑的藥物劑型（例如抗篡改劑型）以及其製備方法、用途和治療方

法。 

 附圖 Figura : 

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

2006/08/25 60/840,244 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001622

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/12/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : B．A．迪賽羅德

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

ZL201180048148.7 2011/09/29 CN 103153983B 2014/11/05

[51] 分類 Classificação  : C07D401/14, A61K31/4439, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 結晶形((R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5-二氯吡啶-4-基)乙氧基)-1H-吲唑-3-基)乙烯基)-1H-吡唑-1-

基)乙醇及其作為FGFR抑制劑的用途。

   Cristalino de << (r) - (e) -2- (4- (2- (5- (1- (3, 5 -dichloropyridin-4 -yl) ethoxy) - 1H - indazol 

- 3 - yl) vinyl) -1 H- pyrazol- 1 -yl) ethanol >> e seu uso como inibidor de << FGFR >>.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供用於治療癌症的結晶形(R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5-二氯吡啶-4-基)乙氧基)-1H-吲

唑-3-基)乙烯基)-1H-吡唑-1-基)乙醇。 

 附圖 Figura : 

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

2010/10/05 61/389,911 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001623

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/12/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 麥哲利夫有限公司

   MEDRELIEF INC.

 地址 Endereço  : 4800 Montgomery Lane, Suite 801, Bethesda, Maryland 20814, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 詹姆斯．W．克朗伯格 

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

ZL200880100562.6 2008/06/26 CN 101820945B 2014/10/01

[51] 分類 Classificação  : A61N1/32, H01G11/10, H04B5/00

[54] 標題 Título  : 用於信號耦合和直流阻斷的方法和系統。

   Método e sistema para o acoplamento de sinal e o bloqueio de corrente contínua.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明揭示了一種通過使用與其他電子部件組合的多個對稱雙層電容器耦合低頻信號的電路

結構的種類和方法，其中信號是從電子設備的一級耦合至另一級，從外界耦合至該級或從該級

耦合至外界。使用電容器進行信號傳送並阻斷直流，而不是儲能。使用取代了多個傳統電容器
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的雙層電容器可以使信號的傳送範圍更大且失真極小。本技術尤其適合用於醫學裝置，包括生

物電子刺激器，其中為了信號分量失效時的安全而要求有冗餘裝置，此時若使用傳統組件則可

會產生不能接受的失真。 

 附圖 Figura : 

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

2007/06/27 11/769,176 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001624

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/12/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 志摩環境事業協業組合

   SHIMA KANKYOU JIGYOU KYOUGYOU KUMIAI

 地址 Endereço  : 9-44, Ugata, Ago-cho, Shima-Shi, Mie 5170501, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 寶門豐 

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

ZL200980152505.7 2009/10/05 CN 102264459B 2014/11/05

[51] 分類 Classificação  : B01D65/02, B01D63/02, B01D63/08, B01D65/00, B01D69/10, B01D71/36, B01D71/48, 

C02F1/44

[54] 標題 Título  : 浸漬型膜分離裝置。

   Aparelho de separação por membranas do tipo de imersão.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明披露了一種具有新穎結構的浸漬型膜分離裝置(10)，其能實現借助通過超聲波振子(24)

產生的超聲波清潔分離膜(22)的可實踐應用的水平並且可長時間發揮穩定的過濾性能。提供一

種用於清潔並去除在原水(18)的過濾期間黏附在分離膜(22)上的物質的超聲波振子(24)。借助

從超聲波振子(24)發射的超聲波清潔並去除黏附在分離膜(22)上的物質。分離膜(22)由聚四氟

乙烯(PTFE)製成。 

 附圖 Figura : 

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

2008/12/25 331156/2008 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/001625

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 阿斯利康（瑞典）有限公司

   AstraZeneca AB

 地址 Endereço  : 151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 發明人 Inventor : 奧雷斯特．拉斯托, 約翰．雷梅爾加斯 

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

ZL200880126221.6 2008/12/18 CN 101939040B 2014/11/05

[51] 分類 Classificação  : A61M15/00, F15D1/00

[54] 標題 Título  : 解聚集粉末的裝置和方法。

   Dispositivo e método para << deaggregating >> de pó.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種用於吸入携帶藥物粉末（2）劑量的至少一股氣流的裝置（1）。該裝置包括經

過含有粉末的腔（5）的流體通道（4）。部分的所述流體通道（4）沿著平坦表面區域（7）擴展。

平坦表面區域（7）包括進入所述含有粉末的腔（5）的開口（20）。沿著所述平坦表面區域（7）且

在所述腔（5）外部的氣流流動在腔（5）中產生渦流，產生的渦流有助於解聚集所述腔（5）中的

粉末（2）以及將粉末（2）從所述腔（5）清空。此外，本發明涉及在這樣的裝置（1）上採用剪切

力驅動腔原理，並涉及釋放藥物粉末（2）的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2007/12/20 61/015,383 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001626

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 希格馬托製藥工業公司

   SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

 地址 Endereço  : Viale Shakespeare, 47 I-00147 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 發明人 Inventor : A．隆哥, S．帕切, M．佩德拉尼

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

ZL200680027844.9 2006/07/11 CN 101287466B 2014/11/05

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4745, A61K9/48, A61K9/10, A61K9/107, A61K9/16, A61K9/20, A61K47/14, 

A61K47/26, A61K47/44
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[54] 標題 Título  : 用於改善7-[(E)-叔丁氧亞氨基甲基]喜樹碱經口吸收的即釋治療系統。

   Sistema terapêutico de libertação imediata destinado à melhoria da absorção oral de << 

7-[(E)-t-butyloxyminomethyl] camptothecin >>.

[57] 摘要 Resumo  : 在此描述了一種含有喜樹碱作為活性成分的藥物組合物。特別是描述了用於提高7-[(E)-叔丁

氧亞氨基甲基]喜樹碱口服吸收的立即釋放治療系統，其包含由液態兩親物質組成或具有低於

60ºC的熔點的基質，在其中活性成分至少部分溶解和/或分散和/或inglobated。 

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

2005/08/04 RM2005A000418 意大利 Itália

[21] 編號 N.º  : J/001627

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/03/26

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : M．T．伯格, W．韓, J．蘭, G．尼希古奇

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

ZL200980143187.8 2009/08/31 CN 102203079B 2014/12/10

[51] 分類 Classificação  : C07D401/12, C07D401/14, A61K31/444, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 作為激酶抑制劑的吡啶甲酰胺衍生物。

   Derivados de << picolinamide >> que servem como inibidores de << kinase >>.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了抑制人或動物個體中與腫瘤發生有關的馬洛尼前病毒整合激酶（PIM激酶）活性的新的

吡啶甲酰胺化合物、組合物和方法。在某些實施方案中，該化合物和組合物可有效抑制至少一

種PIM激酶的活性。該新化合物和組合物可單獨使用或者可以與至少一種用於治療絲氨酸/蘇

氨酸激酶-或受體酪氨酸激酶-介導的病症如癌症的另外的活性劑聯用。 

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

2008/09/02 61/093,666 美國 Estados Unidos da América

2009/07/15 61/225,660 美國 Estados Unidos da América

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/000237 2015/03/23 更改認別資料

Modif icação de 

identidade

飯田產業株式會社

Iida Home Max Co., Ltd

飯田產業株式會社

Iida Sangyo Co., Ltd
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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/082902

N/082903

N/082904

N/082905

N/082906

優先權（2014年4月2日第14期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 14, II 

Série, de 2 de Abril de 2014)

國家/地區País/Território: 

比利時Bélgica

國家/地區País/Território: 

比利時-盧森堡-荷蘭Benelux

N/092014 商標類別（2015年2月18日第7期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Classe da marca (B.O. da RAEM 

n.º 7, II Série, de 18 de Fevereiro de 

2015)

類別 20

Classe 20

類別 32

Classe 32

N/093981 優先權（2015年3月18日第11期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 11, II 

Série, de 18 de Março de 2015)

日期Data : 2014/06/27

編號N.o : 13033741

國家/地區País/Território: 

聯盟商標Marca Comunitária

日期Data : 2014/06/27

編號N.º : 13033741

國家/地區País/Território: 

聯盟商標Marca Comunitária

日期Data : 2014/06/20

編號N.º : 86316123

國家/地區País/Território: 

美國Estados Unidos da América

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

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/088741 商標圖案（2014年9月17日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 38, II Série, de 17 de Setembro 

de 2014)

N/089879

N/089880

地址（2014年10月15日第42期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Endereço (B.O. da RAEM n.º 42, II 

Série, de 15 de Outubro de 2014)

澳門氹仔海洋花園204玉蘭苑 澳門氹仔海洋大馬路204號玉蘭苑19

樓J

N/093521 產品名單（2015年2月4日第5期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 5, II Série, de 4 de Fevereiro de 

2015)

⋯⋯  v e l a s  e  m e c h a s  p a r a  a 

iluminação; carburantes; aditivos,  

⋯⋯

⋯⋯  v e l a s  e  m e c h a s  p a r a  a 

i l u m i n a ç ã o; v e l a s a ro m á t i c a s; 

carburantes; aditivos,  ⋯⋯

二零一五年三月三十一日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 31 de Março de 2015. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $556,400.00）
(Custo desta publicação $ 556 400,00)
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